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F águð og vönduð

RENNIBEKKURINN AÐALVERKFÆRIÐNYTJALIST  Þuríður Ósk Smáradóttir ákvað að verða keramikhönnuður þegar 

hún var lítil stelpa. Hún lærði fagið í Bandaríkjunum og er nú einn hönnuða

Kaolin gallerýs á Skólavörðustíg. Hún sækir innblástur í l i

 KERAMIK Þuríður Ósk ákvað snemma að verða keramikhönn-uður. Hún er einn með-lima  Kaolin gallerýs og heldur úti vefsíðunni  www.thuridur osk.is.

SMOKKALJÓSÞessar glerljósakrónur eru hannaðar af tékkneska 
hönnuðinum Jan Vacek í líki smokka. Smokkaljósin 
eru hönnuð fyrir Clarté og eru mótuð í glært og litað 
gler. Hægt er að hengja upp eitt ljós sér eða mörg ljós 
saman.
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Kynningarblað Wise, Opin kerfi og Pinnið á minnið.

KASSAKERFI
MÁNUDAGUR  19. JANÚAR 2015

&SJÓÐSVÉLAR

Wise er stærsti söluaðili NAV á Íslandi og 
er í fararbroddi í upplýsingatækni. „Sem 
dæmi um viðskiptavini sem nota NAV og Centara á Íslandi má nefna Hagkaup, Rúmfata-lagerinn, Kost, KEA og fjölda sveitarfélaga um allt land,“ segir Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri hjá Wise.

Fyrir allar stærðir fyrirtækja
„Í nútíma rekstrarumhverfi er sama þörf fyrir verslunarlausnir hjá smærri sem stærri fyrir-tækjum hvað varðar upplýsingatækni og teng-ingu við undirliggjandi viðskiptakerfi. Fram að þessu hafa ekki margar lausnir verið á boð stólum á nægjan lega hagstæðu verði og í hagkvæmu rekstrar umhverfi,“ segir Jón Heiðar.

Bókhaldskerfið NAV og Centara- verslunarlausnin í áskriftWise er í fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á bókhald, ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingar ásamt öflugri og 
persónulegri þjónustu. Kerfi Wise eru í notkun hjá öllum stærðum fyrirtækja og Wise býður viðskiptavinum sínum upp á samþættar 
lausnir sem eru byggðar á vörum Microsoft og uppfylla þeirra kröfur. Hjá Wise starfa 80 manns, sem sérhæfa sig í NAV, bókhaldi og 
ráðgjöf fyrir verslunarfyrirtæki, þjónustufyrirtæki, sjávarútveg og sveitarfélög.
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SKOÐUN Guðmundur Andri 
vildi sjá forsætisráðherra 
sýna stuðning í París.  13

SPORT Arsenal gerði sér 
lítið fyrir og skellti Man. 
City í Manchester. 26

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

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

MENNING Sýnir myndir af 
yfirgefinni herstöð í Ljós-
myndasafni Reykjavíkur. 20

LÍFIÐ Þungarokkarinn 
Sigurður Sverrisson er með 
666 vini á Facebook.  30

FÓLK „Já ég er sekur, nafnið langa-
stöng er frá mér komið,“ segir 
Bragi Valdimar Skúlason, Bagga-
lútur og texta- 
og hugmynda-
smiður hjá 
auglýsingastof-
unni Branden-
burg. 

Hann er 
ábyrgur fyrir 
nafninu langa-
stöng á einu 
vinsælasta 
fyrir bæri síðasta árs, selfie-stöng-
inni. Orðið langastöng er þó ekki 
nýyrði, heldur er það gamalt orð 
yfir fingurinn löngutöng. „Það 
er nú einmitt pælingin á bak við 
þetta nafn, að þetta sé framleng-
ing á handleggnum eða hendinni. 
Orðið er ekki bara sniðugt, ég er 
líka svona sniðugur,“ segir Bragi 
léttur.  - asi / sjá síðu 30

Íslenskaði selfie-stöngina:

Ber ábyrgð á 
löngustöng

BRAGI VALDI-
MAR SKÚLASON

Bolungarvík 2°  SA 15
Akureyri 1°  SA 8
Egilsstaðir -1°  SA 10
Kirkjubæjarkl. 1°  SA 13
Reykjavík 4°  SA 13

Hvasst    Í dag má búast við suðaustan 
10-18 m/s og úrkomu, einkum sunnan- 
og vestanlands, en dregur úr vindi og 
ofankomu þar er líður á daginn. 4

UMHVERFISMÁL Margt bendir til að 
vandi vegna göngu síldar og dauða 
í Kolgrafafirði sé úr sögunni. Mæl-
ingar og vöktun Hafrannsókna-
stofnunar sýna að lítið sem ekkert 
af síld gekk inn í fjörðinn til vetur-
setu þennan veturinn og hætta á 
síldardauða, líkt og olli stórfelldri 
mengun 2012 og 2013, því ekki 
fyrir hendi.

Tengiliðahóp-
ur ráðuneyta, 
s tofn a n a  og 
heimamanna vegna 
síldardauðans og frekari hættu á 
slíkum atburðum hefur lokið störf-
um.

Mælingar Hafrannsóknastofn-
unar sýndu að um 22 þúsund tonn 
af síld drápust í Kolgrafafirði í 

febrúar 2013. Í desember árið áður 
drápust þar 30 þúsund tonn.  

Í desember síðastliðnum voru 10 
þúsund tonn af síld í firðinum, en 
til samanburðar voru á milli 200 
til 300 þúsund tonn af síld innan 
brúar í Kolgrafafirði þegar síldar-
dauðinn varð.

Mælingar Hafrannsóknastofn-
unar núna 
í desember 

sýndu að 
súrefnis-

mettun í hafinu var þá 
eins og best verður á kosið, en 
stofnunin setti upp sírita fyrir súr-
efnismettun í nóvember. 

Síldin hefur hins vegar haldið 
sig í Kolluál, sem er vestur af Snæ-
fellsnesi, og hættan á síldardauða 

úr sögunni á meðan svo helst, 
að sögn Þorsteins Sigurðssonar, 
sviðsstjóra nytjastofnasviðs Haf-
rannsóknastofnunar.  - shá, óká

Tengiliðahópur vegna síldardauðans 2012 og 2013 hefur lokið störfum:

Vandi úr sögunni í Kolgrafafirði

HREINSISTARF  Grunnskólabörn 
aðstoðuðu við hreinsistarf eftir síldar-
dauðann stórfellda í Kolgrafafirði árið 
2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁSAHREPPUR Björgvin G. Sigurðs-
son, fyrrverandi viðskiptaráðherra,  
var rekinn úr starfi sveitarstjóra 
Ásahrepps síðastliðinn föstudag. 
Hann varð uppvís að fjárdrætti í 
starfi sínu fyrir hreppinn. Björgvin 
var í tilkynningu fyrir helgi sagður 
hafa hafið störf sem annar ritstjóra 
miðilsins Herðubreiðar.

Aðdragandi þess virðist hafa 
verið stuttur því aðeins þremur 
dögum fyrr sat Björgvin hrepps-
nefndarfund og var þar skipaður í 
starfshóp um endurbætur á heima-
síðu sveitarfélagsins og í viðræðu-
nefnd um aukið samstarf Ásahrepps 
og Rangárþings ytra.

„Þetta er leiðindamál sem kom 
blessunarlega mjög fljótt upp á 
yfirborðið,“ segir Egill Sigurðs-

son, oddviti Ása-
hrepps. „Líkt og 
flest sveitar félög 
og fyrirtæki gera 
þá er það ekki 
sami maður sem 
bókar, sam þykkir 
og  greiðir. Það 
kerfi virkaði sem 
skyldi í þessu 
máli.“

Varðandi hvaða upphæð er um að 
tefla segir Egill að hún nemi hundr-
uðum þúsunda en sé undir milljón 
króna. Björgvin hafi haft til umráða 
greiðslukort frá sveitar félaginu sem 
hann nýtti til persónulegra nota.

„Við getum sagt með nokkurri 
vissu að þetta hafi hafist í október-
mánuði í fyrra. Fyrst með litlum 

greiðslum hér og þar, en vatt upp á 
sig líkt og snjóbolti sem rúllar niður 
brekku,“ segir Egill.

Björgvin var ráðinn sveitarstjóri 
Ásahrepps í júlí í fyrra og var 
starfshlutfall hans sjötíu prósent. 
Alls sótti 21 um stöðuna. 

Á árunum 2007 til 2009 var hann 
viðskiptaráðherra auk þess að vera 
þingmaður Samfylkingarinnar í 
Suðurkjördæmi um tíu ára skeið, frá 
2003 til 2013. Björgvin er enn vara-
þingmaður fyrir Samfylkinguna.

„Björgvin á inni hjá okkur hálfs-
mánaðarlaun auk uppsafnaðs 
orlofs. Því verður skuldajafnað og 
svo verður staðan tekin í kjölfar-
ið,“ segir Egill en hann á von á því 
að málið verið gert upp að fullu um 
næstu mánaðarmót.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
Fréttablaðsins náðist ekki í Björg-
vin við vinnslu fréttarinnar. - jóe

Fyrrverandi ráðherra rekinn 
vegna fjárdráttar í Ásahreppi
Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra, dró sér fé í starfi sínu sem sveitarstjóri Ásahrepps. Hann 
lét af störfum fyrir helgi. Upphæðin nemur hundruðum þúsunda. Málinu lokið fyrir febrúar segir oddvitinn.

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

   Við 
getum sagt 

með nokkurri 
vissu að þetta 

hafi hafist í 
októbermán-

uði í fyrra. 
Fyrst með litlum greiðslum 

hér og þar, en vatt upp á 
sig líkt og snjóbolti sem 

rúllar niður brekku. 
Egill Sigurðsson, oddviti Ásahrepps.

KOMNIR Á BLAÐ  Strákunum okkar var létt í gær eftir 32-24 sigur á Alsír. Liðið lenti 0-6 undir í leiknum en kom til baka og 
tók punktana tvo. Vonandi er liðið komið í gang núna. Sjá síðu 24 FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

Efast um heimild fyrir 
varnargörðum
Landgræðslan segir ágang vatns úr 
Skaftá ógna grónu landi í Eldhrauni 
og vill loka fyrir vatn sem varnar-
garðar stöðva ekki nú þegar. Veiði-
málastofnun gerir athugasemdir. 8
Ekki til peningar  Kvikmyndasjóður 
Íslands tæmdist á fyrri hluta janúar-
mánaðar hvað varðar framleiðslu-
styrki til kvikmynda næsta árs. 2
Boðar auðlegðarskatta  Bandaríkja-
forseti ætlar að nota árlega stefnu-
ræðu sína á morgun til að hvetja 
þingið til að hækka skatta á ríkustu 
einstaklingana í Bandaríkjunum. 6
Vongóð um leiðréttingu  Liana 
Belinska fær fund með forseta 
læknadeildar Háskólans og vonast 
til þess að komast í læknadeild án 
inntökuprófs. Hún hefur árangurs-
laust reynt að fá læknismenntun sína 
metna. 10
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FÉLAGSSTARF Úlfljótsvatn er sagt hafa sannað gildi sitt sem útivistar-
paradís skáta um helgina þegar þar komu saman 150 skátar úr 
Reykjavík til að halda sitt Vetrarmót. „Skátaskálarnir voru fullnýttir 
og einnig sváfu um tuttugu foringjar og eldri skátar í tjöldum,“ segir í 
tilkynningu Skátasambands Reykjavíkur.

„Mótið heppnaðist einstaklega vel, dagskráin var fjölbreytt og þátt-
takendur voru úr öllum skátafélögum í Reykjavík,“ er haft eftir Jóni 
Andra Helgasyni hjá Skátasambandinu.  - óká

150 skátar úr Reykjavík mættu á Vetrarmót um helgina:

Foringjar og eldri skátar sváfu úti

KÁTIR KRAKKAR  Slöngubátarennsli, kyndlagerð, hópeflisleikir, bogfimi, klifur og sig 
eru á meðal hluta sem reykvískir skátar skemmtu sér við á Úlfljótsvatni um nýliðna 
helgi.  MYND/SKÁTASAMBAND REYKJAVÍKUR

Þetta er tæpast hægðarleikur?
Þvert á móti! Þetta er hægðarleikur.
Jóhannes Valgeir Reynisson er stofnandi Bláa 
naglans. Samtökin gefa öllum einstaklingum, 
konum og körlum, sem verða fimmtugir á 
árinu afmælisgjöf í formi skimunarprófs fyrir 
blóð í hægðum.

STJÓRNSÝSLA Kvikmyndasjóður 
Íslands er núna í janúar strax orð-
inn tómur hvað varðar vilyrði um 
framleiðslustyrki vegna mynda 
sem á að frumsýna á næsta ári. 
„Það er rétt, það eru ekki lausir 
peningar í viðamikil framleiðslu-
verkefni,“ segir Laufey Guðjóns-
dóttir, forstöðumaður Kvikmynda-
miðstöðvar Íslands, og bætir við 
að staðan sé óvenjuleg á þessum 
árstíma.

Vilyrði um styrk er forsenda frek-
ari fjármögnunar verkefna og því 
afar mikilvæg. Aðeins þrjár kvik-
myndir hafa fengið vilyrði fyrir 
næsta ár, eða Svanurinn í leikstjórn 
Ásu Helgu Hjörleifs dóttur, Undir 
halastjörnu í leikstjórn Ara Alex-
anders og Andið eðlilega eftir Ísoldi 
Uggadóttur. „Til að halda greininni 
á floti þarf að vera með að minnsta 
kosti þrjár myndir sem eru full-
framleiddar með öllu sem tilheyrir 
stórum myndum. Við höfum varla 
haldið því í rauninni. Þetta er rosa-
lega þröng staða og hún er búin að 
vera þröng lengi.“

Enn eru þó peningar til í sjóðn-
um fyrir handrita- og þróunar-
styrkjum. Þeir nema tveimur til 
sex milljónum króna fyrir hvert 
verkefni. 

„Við gætum ekki gert sögulega 
stórmynd, búningamynd sem ger-
ist í fortíðinni. Þær eru of dýrar. 
Allar myndir þurfa að gerast í 
nútímanum og helst sem næst 
Reykjavík.“

Laufey segir að lágar styrkveit-
ingar til kvikmynda frá árinu 2010 
hafi komið illa við íslenska kvik-
myndagerð. Samkvæmt henni 
var framlag ríkisins 700 millj-
ónir króna 2010. Fimm árum og 

krónuhruni síðar sé upphæðin 
750 milljónir. „Núna var aðeins 
bætt við, sem er þakkarvert en 
samt ekki nóg til að halda grein-
inni á floti miðað við kostnaðinn.“ 
Laufey nefnir þó að tuttugu pró-
senta endurgreiðslur frá atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytinu, sem 
renna að hluta til íslenskra mynda, 
hjálpi til en þær komi samt ekki til 
nota fyrr en eftir að myndir eru 
tilbúnar. 

Samkomulag kvikmyndagrein-

arinnar og ríkisins frá árinu 2011 
um styrki til íslenskrar kvik-
myndagerðar rennur út í lok þessa 
árs. „Það er byrjað að leggja drög-
in að því að gera nýtt samkomu-
lag og ég á ekki von á öðru en að 
það verði góður „díalógur“ á milli 
stjórnvalda og greinarinnar með 
það. Það er svo mikið atriði, af 
því að fjármögnun í þessari grein 
tekur alltaf svo langan tíma, að 
hafa það til nokkurra ára í senn.“
 freyr@frettabladid.is

Engir lausir peningar 
í viðamikil verkefni 
Kvikmyndasjóður Íslands er nú þegar orðinn tómur hvað varðar vilyrði fyrir fram-
leiðslustyrkjum fyrir kvikmyndir sem á að frumsýna á næsta ári. Fjögurra ára 
samningur kvikmyndagreinarinnar við ríkið rennur út í lok þessa árs.

LAUFEY GUÐ-
JÓNSDÓTTIR 
 Laufey segir 
að byrjað 
sé að leggja 
drög að nýju 
samkomu-
lagi á milli 
kvikmynda-
greinarinnar 
og íslenska 
ríkisins.  

„Þetta er mjög slæmt, sérstaklega þegar svona mikil óvissa er 
í gangi. Ef menn horfa fram á að geta ekki frumsýnt mynd fyrr 
en 2018 þá er það mjög slæmt,“ segir kvikmyndagerðarmaður-
inn Friðrik Þór Friðriksson um stöðu mála hjá Kvikmyndasjóði. 
„En ég er bjartsýnn á að þetta fari í gang aftur. Stjórnvöld hafa 
boðað að þau ætla að gera eitthvað á þessu ári.“

Þá segir Friðrik Þór „mjög bagalegt“ að ekki séu til 
peningar til að búa til sögulegar myndir úr fortíðinni. Hann 
er með tilbúið handrit að Svartfugli, byggðu á bók Gunnars 

Gunnarssonar sem gerist árið 1803, og veit ekki hvenær byrja megi á henni.

➜ Óvissan er mjög slæm

BANDARÍKIN Samkvæmt áður óbirt-
um leyniskjölum úr fórum upp-
ljóstrarans Edwards Snowden býr 
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkj-
anna, NSA, sig undir hernað fram-
tíðarinnar með því að þróa leiðir til 
að ráðast á tölvukerfi á netinu.

Þýska tímaritið Spiegel hefur 
birt þessi skjöl. Þar kemur fram að 
árásir á netkerfi muni verða mikil-
vægar í átökum framtíðarinnar. 
Með því að lama tölvukerfi í gegn-
um netið megi lama mikilvæga inn-
viði á borð við orku- og vatnsveitur, 

verksmiðjur, flugvelli og fjármála-
stofnanir.

Sérstök tæknideild hjá NSA, sem 
hefur skammstöfunina ANT, er 
sögð hafa þróað ný tölvuvopn sem 
nota megi til árása af ýmsu tagi.

Meðal skjalanna er eins konar 
vörulisti, þar sem búnaður til 
njósna og árása er tilgreindur 
ásamt verði. Þar á meðal eru USB-
lyklar með hlerunarbúnaði, og 
kosta fimmtíu stykki í pakka meira 
en milljón Bandaríkjadala, eða um 
133 milljónir króna. - gb

Bandaríska njósnastofnunin NSA býr sig undir nethernað í framtíðinni:

Þróar leiðir til að lama netið

HÖFUÐSTÖÐVAR NSA   Þróar tækja-
búnað og tækni til árása á netkerfi og 
njósna af ýmsu tagi. NORDICPHOTOS/AFP
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LÖGREGLA Konan sem fannst í Reykjavíkurhöfn í 
gær var í lífshættu á gjörgæsludeild, sagði Friðrik 
Sigurbergsson, vakthafandi læknir á bráðamót-
töku Landspítalans, þegar rætt var við hann í gær-
kvöldi. „Ástand hennar er krítískt,“ segir Friðrik.

Konunni var bjargað úr sjónum um fimmleytið 
síðdegis eftir að lögreglu barst tilkynning um að 
bíl hefði verið ekið í höfnina. Konan er talin hafa 
verið allt að hálftíma í sjónum.

Í kjölfarið hófst leit lögreglu, slökkviliðs og kaf-
ara í höfninni til þess að ganga úr skugga um að 
ekki hefðu verið fleiri í bílnum. Lögreglan taldi 
sig hafa leitað af sér allan grun um það.

Sjónarvottar sögðu skott bílsins hafa verið opið 
þegar honum var ekið fram af brúninni.

Óskar Þór Ámundason, þjónn á Höfninni, sagði 
að gestur á efri hæð veitingahússins hefði séð 
jepplinginn fara fram af bryggjunni og lenda í 
sjónum. Strax var hringt í neyðarlínuna og gert 
viðvart.

Vel gekk að ná bifreiðinni upp úr höfninni, 
og var þeirri vinnu lokið fyrir klukkan átta um 
 kvöldið. - ih / gb

Kona ók bifreið í sjóinn við Reykjavíkurhöfn síðdegis í gær:

Konan flutt á gjörgæsludeild

VIÐBÚNAÐUR VIÐ REYKJAVÍKURHÖFN  Aðeins ein kona 
reyndist hafa verið í bifreiðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SLYS Snjóflóð féll í fjallshlíðinni 
fyrir ofan Urðarveg á Ísafirði á 
sjötta tímanum í gær. Tveir menn 
voru á svæðinu þegar flóðið féll 
og slasaðist annar þeirra lítils-
háttar.

Björgunarsveitir frá Ísafirði og 
Hnífsdal voru kallaðar á svæðið í 
kjölfar flóðsins.

Hinn slasaði hlaut handleggs-
brot og var komið undir læknis-
hendur til aðhlynningar. Hann 
sakaði ekki að öðru leyti. Sam-
ferðamaður hans komst óslasaður 
frá flóðinu. - jóe 

Snjóflóð féll á Ísafirði í gær: 

Lenti í snjóflóði 
og braut bein

SLYS Björgunarsveitir á höfuð-
borgarsvæðinu voru kallaðar út á 
þriðja tímanum í gær til að sækja 
slasaðan göngumann á Esjuna. 
Fjallahópur slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins og þyrla land-
helgisgæslunnar voru einnig 
kölluð út. 

Þyrlan flutti göngumanninn 
á sjúkrahús þar sem gert var að 
áverkum hans. Hann hafði hlotið 
fótbrot á báðum fótum og líðan 
hans eftir aðstæðum. Atvikið átti 
sér stað rétt við Stein á helstu 
gönguleiðinni á fjallið.  - jóe

Fótbrotnaði á báðum fótum:

Sóttu slasaðan 
mann á Esjuna

SAMGÖNGUR Öllu flugi Icelandair 
frá Keflavíkurflugvelli í morgun 
var aflýst í gærkvöldi vegna vegna 
óveðurspár. Í nótt var spáð óveðri 
suðvestanlands og vindhraða yfir 
20 metrum á sekúndu.

„Það spáir þannig veðri að það 
var ekki talið annað fært en að 
aflýsa,“ segir Guðjón Arngríms-
son, upplýsingafulltrúi Icelandair. 

Ekki var heldur flogið til Íslands 
frá Norður-Ameríku í gærkvöldi. 
Búist er við að veðrið gangi niður 
seinni partinn í dag.  - sáp

Veðurspá slæm fyrir daginn:

Öllu flugi frá 
Keflavík aflýst

SPURNING DAGSINS



Snjór. Frost. Ís.

Skiptir engu!
Quattro er yfirburða fjórhjóladrif og gefur meiri kraft og grip. Með quattro tækninni getur þú 

tekist á við hvaða áskorun sem þú kannt að mæta. Audi Q5 er sérstaklega vel búinn og 

tilbúinn fyrir íslenskar aðstæður.

Verð frá kr. 7.990.000,- 

2.0 TDI quattro, 177 hö, sjálfskiptur 



19. janúar 2015  MÁNUDAGUR| FRÉTTIR | 4

UMHVERFISMÁL Mælingar og vökt-
un Hafrannsóknastofnunar sýna 
að lítið sem ekkert af síld gekk 
þetta árið inn í Kolgrafafjörð til 
vetursetu – og hætta á síldardauða 
því ekki fyrir hendi. Tengiliða-
hópur ráðuneyta, stofnana og 
heimamanna vegna síldardauðans 
og frekari hættu á slíkum atburð-
um hefur lokið störfum.

Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri nytjastofnasviðs Hafrann-
sóknastofnunar, segir að lítið sem 
ekkert af síld hafi verið inni á 
Kolgrafafirði í vetur, spurður um 
aðstæður í firðinum í ljósi síldar-
dauðans mikla sem þar varð vetur-
inn 2012/2013 í tveimur aðskildum 
tilvikum.

Þorsteinn segir að mælingar 
stofnunarinnar í desember síðast-
liðnum hafi þá sýnt að um 10.000 
tonn voru í firðinum, og súrefnis-
mettun hafi þá verið eins og best 
verður á kosið, en Hafrannsókna-
stofnun setti upp sírita fyrir súr-
efnismettun í nóvember. Síldin 
hefur hins vegar haldið sig í Kollu-
ál, sem er vestur af Snæfellsnesi, 
og hættan á síldardauða úr sög-
unni á meðan svo helst, að sögn 
Þorsteins. 

Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri 
í umhverfis- og auðlindaráðuneyt-
inu, starfaði innan sérstaks tengi-
liðahóps um Kolgrafafjörð sem 
var stofnaður eftir síldardauðann. 
Hópurinn hefur verið lagður niður, 
að sögn Huga, enda vettvangur 
fyrir hugmyndir og skoðanaskipti 
þegar þessi vá var yfirvofandi. 

Hugi segir að þrátt fyrir gott 
útlit hafi vöktun ekki verið aftur-
kölluð, og svo verði áfram til 
öryggis. Hann nefnir að líkur séu 
til að elsti árgangur sumargots-
síldarinnar hafi vanið komur sínar 
inn í fjörðinn – og hann sé nú horf-
inn úr stofninum að stórum hluta 
til.  

Spurður um kostnað vegna 

aðgerða stjórnvalda vegna atburð-
anna í Kolgrafafirði segir Hugi 
það ekki hafa verið tekið saman 
nákvæmlega svo hann viti. Þó er 
ljóst að hann hleypur á nokkrum 
tugum milljóna, en ríkisstjórnin 
samþykkti fjárheimild upp að 35 
milljónum í eitt skipti á ári eftir 
síldardauðann. Hugi tekur undir 
þá skoðun að þeir fjármunir sem 
hafa verið settir í verkefnið nýtist 
áfram, enda mikil vitneskja fallið 

til um lífríkið sem nýtist í fram-
haldinu á ýmsan hátt.

„Það skapaðist á sínum tíma 
hálfgert panikástand, enda hafði 
þetta aldrei gerst áður í  sögunni. 

Það var líka full ástæða til að 
hafa áhyggjur, enda var rætt 
um aðgerðir sem hefðu kostað 
 hundruð milljóna eða milljarða,“ 
segir Hugi. svavar@frettabladid.is

Kolgrafafjörður laus við síld 
Lítið sem ekkert af síld hefur gengið inn í Kolgrafafjörð í vetur. Tengiliðahópur vegna síldardauðans 2012 og 
2013 hefur lokið störfum. Margt bendir til að síldin hafi breytt um vetursetustöðvar og vandinn sé úr sögunni.

SÍLDARTEPPI 
 Dauð síldin lagð-
ist yfir fjörur og 
á botn fjarðarins. 
Mikil mengun 
hlaust af.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ Niðurstöður mælinga Hafrannsóknastofnunar sýndu að um 22.000 
tonn af síld drápust í Kolgrafafirði í febrúar 2013, til viðbótar þeim 30.000 
tonnum sem drápust í firðinum í desember 2012. 
■ Í desember síðastliðnum voru 10.000 tonn af síld í firðinum. Til 
samanburðar voru á milli 200.000 til 300.000 tonn af síld innan brúar í 
Kolgrafafirði þegar síldardauðinn varð.
■ Hafrannsóknastofnun benti snemma á þann möguleika að breytinga 
mætti vænta þegar elstu árgangar síldarinnar þynntust út–  enda síldin 
dyntótt hvað val á vetursetustöðvum sínum varðar eins og margoft hefur 
sýnt sig. Þetta mat var ein meginstoðin í ráðgjöf stofnunarinnar.
■ Lífríkið í firðinum er stóra spurningarmerkið næstu árin. Rannsókn 
sýndi að dýrategundum í firðinum fækkaði úr 110 í 26 vegna mengunar 
frá rotnandi síld. 

52.000 tonn drápust veturinn 2012/2013

ÞORSTEINN 
SIGURÐSSON

HUGI ÓLAFSSON
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75 stúlkur hlutu nafnið 
María 

sem annað nafn á árinu 2013. 
María var vinsælasta annað nafn 
stúlkna á árinu en næst á eftir fylgdu 
Rós, Lilja og Ósk.

Heimild: Hagstofa Íslands.

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SVIPTINGAR  Í dag gengur kröpp lægð yfir landið með talsverðum vindi og ofankomu, 
einkum sunnan og vestan til. Það hlýnar í veðri en kólnar á ný á morgun. Á miðvikudag 
verður hæg breytileg átt um allt land og víða bjart, síst suðaustan til.
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FILIPPSEYJAR, AP Sex milljónir manna létu 
úrhellisrigningu ekki stöðva sig þegar Frans 
páfi mætti til að ávarpa mannfjöldann í 
Maníla, höfuðborg Filippseyja.

Federico Lombardi, talsmaður Páfagarðs, 
segir að yfirvöld á Filippseyjum hafi staðfest 
þessa tölu og jafnframt að þarna hafi verið 
met slegið. Þegar Jóhannes Páll páfi II. flutti 
messu á sama stað árið 1995 hafi áheyrenda-
fjöldinn verið fimm milljónir, og þótti mikið.

Frans páfi helgaði heimsókn sína hinum 
fátæku og féll boðskapur hans í góðan jarð-
veg hjá fólki á Filippseyjum þar sem fátækt 
er víða mikil.

„Hann ann fátækum og fólki eins og 
okkur,“ sagði Emmie Toreras, 38 ára kona 
sem hafði brugðið plastpoka yfir sig til 
að verjast rigningunni. Hún sagðist hafa 
sofið í almenningsgarðinum þar sem páfi 
ávarpaði mannfjöldann frá því á föstudag 
til að tryggja að hún kæmist örugglega að. 
„Það var blessun að við sáum hann. Þótt 
við séum gegnblaut í rigningunni þá líður 
okkur vel.“

Frans hefur verið á ferðinni um Asíu-
lönd í eina viku. Hann kom fyrst við á Srí 
Lanka á mánudaginn var og lauk ferðinni á 
Filipps eyjum í gær.  - gb

Frans páfi dregur að sér metfjölda áheyrenda á ferð sinni um Asíulönd. Páfi talaði í Maníla í gær:

Sex milljónir hlýða á páfa í úrhellisrigningu

FRANS PÁFI  Baðar sig í mannfjöldanum á Filippseyjum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRAKKLAND, AP Ferðamönnum í 
París hefur fækkað töluvert eftir 
árásina á ritstjórn skopmynda-
blaðsins Charlie Hebdo fyrr í 
mánuðinum. 

„Það er búið að vera svo rólegt 
eftir árásirnar. Það er varla 
nokkur maður hér,“ segir Kamel 
 Bougrab, sem selur samlokur rétt 
hjá Eiffelturninum. Hinar löngu 
biðraðir sem venjulega myndast 
við inngang Eiffelturnsins eru 
varla svipur hjá sjón lengur og 
mannþröngin er víðs fjarri.

Talsmaður Eiffelturnsins bend-
ir þó á að janúarmánuður sé yfir-
leitt rólegur. - gb

Árásin á Charlie Hebdo:

Ferðamönnum 
fækkar í París

VIÐ EIFFELTURNINN  Ferðamannafjöld-
inn er ekki svipur hjá sjón. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Maður sem var 
sóttur meðvitundarlaus í hús á 
Hverfis götu á föstudagskvöld lést 
í gær. Hann komst ekki aftur til 
meðvitundar. Maðurinn, sem var 
frá Litháen, var skráður líffæra-
gjafi og kom flugvél til landsins og 
sótti úr honum líffærin.

Lögreglan yfirheyrði fimm 
manns, fjóra karla og eina konu, 
í tengslum við málið. Fólkið hafði 
áður verið yfirheyrt í tengslum 
við hnífsstunguárás í nóvember 
en hún átti sér stað í sama húsi og 
maðurinn sem lést í gær missti 
meðvitund. - jóe

Komst ekki til meðvitundar:

Lést eftir árás 
á Hverfisgötu



Gegn verkjum og hita
- í tengslum við kvef og flensu

Nýtt!

Hitalækkandi - virkar í allt að 8 klst.Hitalækkandi - virkar í allt að 8 klst.

Verkjastillandi - verkun hefst innan 30 mín.Verkjastillandi - verkun hefst innan 30 mín.

C-vítamínC-vítamín (45 mg)(45 mg)
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20%
afsláttur

Lyfjaauglýsing

Allar stærðir og styrkleikar 
Gildir til 31. Janúar

Námskeið fyrir vinnuverndarfulltrúa 
(öryggisverði, - trúnaðarmenn og mannauðsstjóra)

Vinnuvernd ehf. og Mannvit hf. standa fyrir 
námskeiði sem ætlað er vinnuverndarfulltrúum.

Námskeiðið, sem stendur í tvo daga, 
fer fram í Reykjavík dagana 3. og 4. febrúar 
milli kl. 8:30-15:30. 

Skráning fer fram á www.vinnuvernd.is

VINNUVERNDehf

Viðurkenndir þjónustuaðilar á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum.

1. Þrjú útgerðarfélög í Grímsey eru 
skuldum vafi n. Hvað skulda þau 
samanlagt mikinn pening?
2. Hvaða íslenski fatahönnuður var 
valinn til að hanna tösku fyrir tísku-
risann Bvlgari?
3. Þeir sem verða fi mmtugir árið 2015 
fá óvenjulega afmælisgjöf. Hver er 
hún?

SVÖR

1. Þrjá milljarða króna. 2. Anita Hirlekar.
3. Skimunarpróf fyrir blóði í hægðum.

LANDBÚNAÐUR Kúabóndi á Suðurlandi gefur lítið 
fyrir nýja reglugerð sem gerir ráð fyrir að básum 
verði útrýmt í fjósum og að öll ný fjós verði svo-
nefnd lausagöngufjós.

Matvælastofnun greindi fyrir helgi frá reglu-
gerð sem byggir á nýjum lögum um velferð dýra, 
auk laga um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim. 
Fjölmörg nýmæli eru í reglugerðinni, þar á meðal 
að leggja skuli af básahald nautgripa innan tuttugu 
ára og að öll ný fjós skuli vera lausagöngufjós. Þá er 
bændum gert að koma upp sérstökum burðarstíum 
innan tíu ára. 

Daníel Magnússon, bóndi í Akbraut í Holtum í 
Rangárþingi ytra, er með nýtt fjós og er verulega 
ósáttur við nýju reglugerðina. „Kýrnar hafa ekki 
verið spurðar að því hvort þær vilja liggja á þessum 
eða þessum nýtískubásum,“ segir hann. Hjá honum 
geti kýr valið um að vera á legubásum eða hefð-
bundnu básunum gömlu. Reynslan sé að þær velji 
gömlu básana þar sem þær séu í friði og geti étið 
sinn mat. „En á hinum básunum eru þær alltaf 
flöktandi og hafa aldrei sinn bás og þetta öryggi.“

Daníel kveðst ósáttur við Matvælastofnun. „Mér 

finnst hún vera farin að stefna í að láta okkur 
 bændur stunda hálfgert dýraníð með þessari 
reglugerð um aðbúnað á þessum básum. Kýr sem 
eru komnar nálægt burði, þær vilja ekki liggja á 
 þessum nýtískubásum,“ bætir hann við.  - mhh

Í FJÓSINU 
 Daníel 
Magnús-
son bóndi 
er verulega 
ósáttur 
við nýja 
reglugerð 
Matvæla-
stofnunar. 

Segir kýrnar ekki hafa verið spurðar að því hvort þær vilji liggja á básum:

Óánægður með básareglugerð
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BANDARÍKIN, AP Með því að setja 
fram áskorun um skattahækkanir 
á hátekjufólk og auðkýfinga setur 
Obama repúblikana, sem eru með 
meirihluta í báðum þingdeildum, 
í þá stöðu að þurfa að verja hags-
muni hinna ríku gegn hagsmunum 
annarra.

Fram hefur komið að hann vilji 
hækka fjármagnstekjuskatt á þá 
sem hæstu tekjurnar hafa. Enn 
fremur vill hann afnema undan-
þágur á erfðaskatti og leggja ný 
gjöld á stærstu fjármálafyrir-
tækin. Með þessu fái ríkissjóður 
tekjur, sem nota megi til að fjár-
magna skattaafslátt og fleira sem 
gagnast myndi miðtekjufólki.

Embættismenn segja  tekjurnar 
fyrir ríkissjóð geta numið 320 
milljörðum dala næsta áratuginn, 
en það samsvarar rúmlega 42.000 
milljörðum króna.

Reikna má með því að þessar 
hugmyndir verði þær sem einna 
harðast verður deilt um í banda-
rískum stjórnmálum á þeim 
 tveimur árum sem eftir eru af 
seinna kjörtímabili Obama. Um 
leið setur Obama tóninn fyrir for-
setakosningarnar árið 2015, þar 
sem arftaki hans á forsetastól 
verður valinn.

Repúblikanar eru þegar  farnir 
að andmæla harðlega þessum 
hugmyndum, þótt ræðan sé enn 
óflutt: „Að slengja meiri skatta-
hækkunum framan í bandarísk 
smáfyrirtæki, sparifjáreigendur 
og fjárfesta gerir ekkert annað en 
að ónýta ávinning þeirrar skatta-
stefnu sem hefur hjálpað til við 
að styrkja efnahaginn, hvetja til 
sparnaðar og skapa ný störf,“ hafa 

fjölmiðlar eftir Orrin G. Hatch, 
formanni fjármálanefndar öld-
ungadeildar Bandaríkjaþings.

Ekki er búist við að Obama til-
kynni neina meiriháttar stefnu-
breytingu í utanríkismálum, þótt 
almennt sé reiknað með að hann 
noti tækifærið til þess að fá þing-
ið ofan af því að leggja nýjar refsi-
aðgerðir á Íran, nú þegar samn-
ingaviðræður við írönsk stjórnvöld 
um kjarnorkumál standa sem hæst. 
Þá er reiknað með að hann muni 
verja ákvörðun sína um að taka 
upp stjórnmálasamband við Kúbu.

Stefnuræða forseta Bandaríkj-

anna er jafnan flutt í janúar og 
hefur verið einn helsti vettvang-
ur forsetans til að kynna áform 
sín þjóðinni. Undanfarin ár hefur 
áhorf á ræðuna þó minnkað jafnt 
og þétt.  gudsteinn@frettabladid.is

Vill hækka skatta á 
auðugasta fólkið
Barack Obama Bandaríkjaforseti hyggst nota hina árlegu stefnuræðu sína á 
morgun til að hvetja þingið til að hækka skatta á ríkustu einstaklingana í Banda-
ríkjunum. Enginn reiknar með að þingmeirihluti repúblikana fallist á þetta.

BARACK OBAMA  Repúblikanar hafa tekið illa í hugmyndirnar um skattahækkanir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

PAKISTAN, AP Ólíkir stjórnmála- og trúarhópar mótmæltu í Pakistan í 
gær fjórða daginn í röð því sem kallað er guðlast franska tímaritsins 
Charlie Hebdo með birtingu á skopmyndum af Múhameð spámanni.

Fjölmennustu mótmælin áttu sér stað í borginni Lahore, þar sem yfir 
tíu þúsund fylgismenn harðlínusamtakanna Jamaat-ud-Dawa kölluðu 
„Niður með Charlie Hebdo“ og „Dauði yfir guðlastarana“.

Hafiz Mohammad Seaeed, leiðtogi Jamaat-ud-Dawa, hvetur leiðtoga 
múslimskra landa til að þrýsta á Sameinuðu þjóðirnar um að gera guð-
last í hvað formi sem er að alþjóðlegum glæp.  - óká

Teikningar Charlie Hebdo af Múhameð spámanni vekja úlfúð:

Trúarhópar mótmæla í Pakistan

BÁLREIÐIR 
 Stuðnings-
menn trúar-
hópsins 
Jamaat- 
ud-Dawa 
mótmæla 
myndbirting-
um í franska 
skoptímaritinu 
Charlie Hebdo 
í Lahore í 
Pakistan í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

TÆKNI Fyrirtæki undir fána samstarfsverk-
efnisins Ocean Excellence sömdu í fyrra við 
fyrirtæki í Dúbaí um að gera tillögur vegna 
endurskipulagningar á þurrkun á ansjósum 
og sardínum þar í landi. 

Samband komst á við áhugasama kaup-
endur tæknilausna fyrirtækjanna á sjávar-
útvegssýningunni í Brussel í fyrra þar sem 
Ocean Excellence kynnti nýja færanlega 
þurrkunarlausn. Þá eru nokkur önnur stór 
verkefni í burðarliðnum.

Stofnað var til verkefnisins árið 2012 en 
markmið þess er að þróa og selja tækni-
lausnir fyrir þurrkun matvæla á erlendum 

vettvangi. Fyrirtækin Mannvit, Samey og 
Haustak standa að verkefninu en Haustak 
er í eigu Þorbjarnar og Vísis í Grindavík. 

Fyrirtækin hófu samstarf á vettvangi 
Íslenska sjávarklasans þar sem rætt hafði 
verið um tækifæri til að koma íslenskri 
þekkingu í fullvinnslu aukaafurða betur á 
framfæri erlendis. 

Víða um heim er lítið sem ekkert nýtt 
af ýmsum aukaafurðum fisks og því töldu 
fyrir tækin að tækifæri kynni að vera í frek-
ari markaðssetningu íslenskrar þekkingar 
á þessu sviði, ekki síst tækni til þurrkunar 
matvæla.   - shá

HJALLAR  Sífellt eru þróaðar nýrri og betri aðferðir við 
að þurrka matvöru.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Samstarfsverkefnið Ocean Excellence skilaði íslenskum fyrirtækjum viðskiptasamböndum í Dúbaí:

Þróa sardínu- og ansjósuþurrkun í Dúbaí
VEISTU SVARIÐ?

320
milljarða dala telja 
embættis menn að ríkis-
sjóður Bandaríkjanna geti 
haft  upp úr krafsinu.
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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 MindManager 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 heildstætt 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 180 std.
6. hluti: Exchange 2013 50 std.
7. hluti: Verkefnadagar/lokaverkefni seinni annar 42 std.

Hefst: 26. jan. (síðdegishópur) og 27. jan. (kvöldhópur) 2015    
Lýkur: 22. jan. 2016
Námskynning og ráðgjöf: miðvikudaginn 21. janúar kl. 17.30
Verð án prófa: 799.000 kr. 
Verð með 8 alþjóðlegum prófum: 999.000 kr.

NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF
MIÐVIKUDAGINN 21. JANÚAR KL. 17.30
PROMENNT
Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550 
promennt@promennt.is • promennt.is
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NÁMSKYNNING OG RÁÐGJÖF
MIÐVIKUDAGINN 21. JANÚAR KL. 17.30
PROMENNT
Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550 
promennt@promennt.is • promennt.is

BÍÐUR NÝR FRAMI 
EFTIR ÞÉR?

EQM
VOTTUN

NÆG TÆKIFÆRI FYRIR 
TÆKNIMENNTAÐA

HÖFUM OPNAÐ FYRIR 
SKRÁNINGAR Á VORÖNN

Aldrei hefur verið meiri eftirspurn eftir tæknimenntuðu fólki. Því er 
spáð að tæknimenntað fólk muni í auknum mæli verða valið umfram 
aðra sem eru ekki tæknimenntaðir. Nám Promennt á þessu sviði er 
mikilvægur hlekkur í þessari þróun og ég sé aukna eftirspurn meðal 
samstarfsaðila og viðskiptavina Microsoft eftir tæknimenntuðu fólki, 
meðal annars frá Promennt.
Heimir Fannar Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi.
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EINSTÖK
TILBOÐ!

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP 

RANGE ROVER VOGUE
Nýskr. 05/06, ekinn 176 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 4.970.000

TILBOÐSVERÐ!
4.270 þús.

RENAULT MEGANE SCENIC
Nýskr. 12/07, ekinn 79 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.340.000

TILBOÐ kr. 970 þús.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 04/11, ekinn 122 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.140.000

TILBOÐ kr. 2.590 þús.

SSANGYONG KYRON
Nýskr. 02/10, ekinn 106 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

HYUNDAI ix35
Nýskr. 06/11, ekinn 91 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.230.000

TILBOÐ kr. 2.690 þús.

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 06/11, ekinn 75 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.540.000

TILBOÐ kr. 2.190 þús.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 134 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.990.000

TILBOÐ kr. 3.290 þús.

Rnr. 282067

Rnr. 142158

Rnr. 281868

Rnr. 131295

Rnr. 142051

Rnr. 281815

Rnr. 280695

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

„Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á gróðurfari og jarðvegs-
rofi í Eldhrauni á Út-Síðu, hér eftir nefnt Eldhraun, sérstaklega út frá 
farvegi Skaftár, meðal annars við Árkvíslar þar sem þær renna niður í 
Brest, við Skálarál, Blöðku og á fleiri stöðum …

… Þessar breytingar má fyrst og fremst rekja til aukins ágangs sands 
og jökulleirs frá Skaftá, bæði í sumarrennsli og vegna tíðra jökulhlaupa í 
Skaftá síðustu áratugi og einnig vegna vatnaveitinga út á Eldhraunið …

… Stór svæði eru komin meira og minna á kaf í sand og leir, sérstaklega 
þar sem vatn flæðir yfir í Skaftárhlaupum og þegar mikið rennsli er 
síðsumars í Skaftá …

… Ekkert bendir til að þessi þróun breytist því auk þess gífurlega magns 
af sandi og leir sem nú er á svæðinu þá bætist sífellt meira við með 
framburði Skaftár. Magn fokefna inni á hraununum eykst því eftir því sem 
Skaftá hleður meira undir sig og flæmist lengra inn á hraunin.“
Úr úttekt Landgræðslunnar 2012.

Landrof við Eldhraun

ÁFOK SANDS Á GRÓIÐ LAND  Horft frá suðurhlíð Kistufells til suðvesturs yfir sandi 
orpin svæði. MYND/LANDGRÆÐSLAN

Garðar Örn 
Úlfarsson
gar@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Veiðimála-
stofnun mótmælir því áliti 
Orkustofnunar að Land-
græðslan megi gera allt sem 
þurfi til að varna landbroti við 
Skaftá.

„Landgræðslan fór fram á 
það við Orkustofnun að kanna 
hvort leyfi væru fyrir vatna-
veitingum út á Eldhraun úr 
Skaftá,“ segir Sigurður Guð-
jónsson, forstjóri Veiðimála-
stofnunar. Orkustofnun hafi 
engin slík leyfi fundið.

„Þeir klykktu svo út með 
að Landgræðslan mætti gera 
allt til að varna landbroti við 
Skaftá. En við vildum meina 
að þeir hefðu betur gáð að því 
hvort það væri leyfi fyrir þess-
um görðum,“ segir Sigurður og 
vísar þá til varnargarða sem 
hindra að vatn fari úr Skaftá út 
á Eldhraun.

Eins og fram hefur komið í 
Fréttablaðinu hafa veiðiréttar-
eigendur í Grenlæk stefnt rík-
inu og Skaftárhreppi vegna 
minnkandi veiði sem þeir segja 
stafa af vatnsskorti á svæðinu 
vegna varnargarðanna. Þeir 
voru byggðir fyrst og fremst 
til að verja þjóðveginn um Eld-
hraun. Þá þornaði á vatnasvæð-
inu fyrir neðan og sett voru rör 
í garðana þannig að eitthvað af 
vatni nær út á hraunið.

„Landgræðslan vill stoppa 
þetta rennsli af því að jökul-
vatnið ber með sér aur og kæfir 
mosa en bændur vilja fá vatn í 
lækina sína og um þetta hefur 
verið tekist í nær tuttugu eða 
þrjátíu ár,“ segir Sigurður sem 
kveður málið í raun ósköp ein-
falt.

„Svo mikið vitum við í vatna-
líffræði að vatnalíf – svo ég tali 
nú ekki um fisk – þarf vatn. Við 
horfðum á efri hlutann í Gren-
læk þorna alveg upp vorið 1998. 
Þá fóru allir þeir seiðaárgangar 
sem voru í ánni. Það bjargaði 
því að við áttum eitthvað af full-
orðnum fiski neðar í læknum 
sem gat hrygnt ári síðar,“ segir 
Sigurður. Hann telur að það 
hljóti að vera til lausn sem allir 
geta sætt sig við.

„Ef þessu er bara lokað eins 
og Landgræðslan vill gera þá 
náttúrlega einfaldlega þorna 
þessir lækir og þá getum við 
gleymt þeim. Þá drepst allt 
og það finnst okkur dálítið 
 drastísk aðgerð miðað við að 
þarna er gríðarleg sjóbirtings-
veiði. Og Grenlækur er nú einu 
sinni á Náttúruminjaskrá út af 
lífríki og fuglalífi.“

Efast um heimildina 
fyrir varnargörðum
Landgræðslan segir ágang vatns úr Skaftá ógna grónu landi í Eldhrauni. Stofn-
unin vill láta loka fyrir vatn sem varnargarðar stöðva ekki nú þegar. Veiðimála-
stofnun segir mikla sjóbirtingsstofna og gríðarlega veiði þá verða úr sögunni.

VIÐ VATNSHÆÐARMÆLI  Vorið 1998 voru um 13 kílómetrar af árfarvegi Tungu-
lækjar þurrir. MYND/GUÐNI GUÐBERGSSON

ELDHRAUN OG VATNAKERFIÐ

Kirkjubæjarklaustur

SKAFTÁ
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Sýrlækur
Landbrotsá

KORT  Grenlækur, Tungulækur og fleiri góðar veiðistöðvar eru í Eldhrauni. 
 KORT/BYGGT Á SKÝRSLU VEIÐIMÁLASTOFNUNAR

GRENLÆKUR Í MAÍ 1998  Góð uppeldis- og hrygningarsvæði á þurru í Grenlæk. 
 MYND/GUÐNI GUÐBERGSSON

  Ef þessu 
er bara lokað 

eins og 
Landgræðslan 

vill gera þá 
náttúrlega 

einfaldlega 
þorna þessir lækir og þá 

getum við gleymt þeim. Þá 
drepst allt og það finnst 

okkur dálítið drastísk 
aðgerð miðað við að þarna 

er gríðarleg sjóbirtings-
veiði. 

Sigurður Guðjónsson,
forstjóri Veiðimálastofnunar.
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HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýrikerfi.
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

www.lyfja.is

Lægra verð
í Lyfju

www.lyfja.is

Nicorette
lyfjatyggigúmmí 20%

afsláttur
Gildir til 
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Allar pakkningastærðir, 2 og 4 mg

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

ATVINNUMÁL „Það lítur út fyrir 
að það gæti verið eitthvað að 
gerast, ég vona það,“ segir Liana 
Belinska, sem sagði sögu sína í 
Fréttablaðinu í lok  nóvember. 
Liana er menntaður kven-
sjúkdómalæknir frá Úkraínu en 
hefur starfað á leikskóla í átta 
ár þar sem hún hefur ekki feng-
ið menntun sína metna hérlend-
is, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. 

Liana hafði fengið vilyrði 
fyrir því að komast inn í lækna-
deildina og taka síðustu þrjú 
ár  læknanámsins gegn því að 
 standast inntökupróf í deildina. 
Liana vildi hins vegar ekki taka 
inntökuprófið þar sem hún hefur 
þegar lokið námi og í prófinu er 
spurt um almenna þekkingu sem 
getur reynst þeim sem hafa ekki 
alist upp á Íslandi erfið. 

Eftir að viðtalið við Liönu 
 birtist höfðu fjölmargir  samband 
við hana, bæði fólk sem er statt 
í sömu aðstæðum og aðrir sem 
vildu sýna henni stuðning. Á 
meðal þeirra er þingmaður-
inn Jón Þór Ólafsson sem vildi 
kynna sér málið til þess að 
reyna að hjálpa Liönu og öðrum 
í  sambærilegri stöðu. Liana og 
eiginmaður hennar hittu Jón 
Þór sem fór svo í kjölfarið á fund 
forseta Læknadeildar Háskóla 
Íslands. 

Það er læknadeildin sem fer 
yfir umsóknir þeirra sem sækja 
um að fá læknaleyfi hérlendis 
eftir að landlæknir hefur sent 
umsóknina til þeirra. 

„Ég átti mjög uppljómandi 
spjall með honum og þeim aðila 
sem metur þetta. Í dag er það 
 þannig að sitja þarf inntökupróf 
sem byggir líka á almennri þekk-
ingu. Þessi almenna  þekking 
miðar að þeim sem hafa alist upp 
á Íslandi eða búið hér mjög lengi 
þannig að það próf mismunar 
fólki,“ segir Jón Þór. 

Hann segist hafa fengið þær 
upplýsingar að til stæði að breyta 
fyrirkomulaginu en ástæðan 
fyrir inntökuprófinu væri meðal 
annars að koma í veg fyrir að 
fólk sleppti því að taka inntöku-
prófið, byrjaði námið erlendis og 
kæmi svo hingað og tæki restina 
af náminu. „Það er skref í rétta 
átt ef þessi almenni hluti  verður 
minnkaður en til þess að fara 
alla leið með þetta þá væri best 
að taka alveg út þá þætti sem 
 mismuna fólki í inntökuprófi á 
forsendu almennrar þekkingar,“ 
segir Jón Þór. 

Hann telur þetta vera mikið 
réttindamál fyrir þá sem koma 

hingað til lands og vildi komast 
að því hvað það væri sem stæði 
í vegi fyrir þeim sem fá mennt-
unina ekki metna. 

Það kom einnig í ljós að hægt 
er að taka annað próf sem metur 
verklega kunnáttu lækna og 
kemur til greina að Liana fái að 
taka það próf. Hún mun fara á 
fund forseta læknadeildar síðar í 
þessum mánuði og er vongóð um 
að hún fái að starfa sem læknir 
hér einn daginn. 

„Ég ætla allavega að reyna, nú 
virðist eitthvað vera að gerast,“ 
segir Liana vongóð og spennt 
fyrir framhaldinu.

  viktoria@frettabladid.is

Vongóð um að fá að 
starfa sem læknir 
Liana Belinska fer á fund forseta Læknadeildar síðar í mánuðinum. Hún vonast 
til þess að komast inn í læknadeildina án þess að taka inntökupróf og fá að starfa 
sem læknir hérlendis eftir að hafa árangurslaust reynt að fá menntun sína metna.

VONGÓÐ  Liana er bjartsýn á að eitthvað sé að þokast í hennar málum og mögulega 
fái hún að starfa sem læknir hérlendis.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Það er skref í rétta átt ef þessi almenni 
hluti verður minnkaður en til þess að fara 

alla leið með þetta þá væri best að taka alveg 
út þá þætti sem mismuna fólki í inntöku-

prófi á forsendu almennrar þekkingar. 
Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata.

SJÁVARÚTVEGUR Þorskafli ís-
lenskra skipa var 88.000 tonnum 
meiri í fyrra en árið 2008; var 
151.000 tonn en jókst í 239.000 
tonn á þessum sex árum. 

Í samantekt Landssambands 
smábátaeigenda (LS) kemur fram 
að þorskafli síðustu þriggja ára er 
vel yfir meðaltali síðustu 15 ára, 
og afli síðasta árs sá mesti frá 
aldamótum. Meðaltal tímabilsins 
2000–2014 var 199.500 tonn.

Þegar önnur mikilvægasta 
botnfisktegundin, ýsan, er  skoðuð 
er myndin önnur. Þar er aflinn 
minnstur í upphafi og við lok tíma-
bilsins – rúmlega 30.000 tonn. Um 

miðbik tímabilsins er ýsuaflinn 
hins vegar yfir meðaltali sex ár 
í röð. Mestur var hann 2007 rúm 
109.000 tonn en minnstur árið 2000 
rúm 33.000 tonn. Ýsuafli íslenskra 
skipa var að meðaltali rúm 66.000 
tonn á tímabilinu.

LS skoðaði þróun botnfisk-
aflans í heild síðastliðin 15 ár. Þar 
var meðaltalið rúm 465.000 tonn.  
Árið 2006 skilaði mestum afla, alls 
tæpum 516.000 tonnum. Minnstur 
var botnfiskafli íslenskra skipa 
2001 um 420.000 tonn. Á aðeins 
einu af undanförnum fimm árum 
var aflinn yfir meðaltali tímabils-
ins 2000 til 2014.   - shá

Þorskafli meiri síðustu þrjú ár en áður á öldinni:

Í fyrra var afli 88.000 
tonnum meiri en 2008

Á SJÓ  Útflutningsverðmæti þorskafurða árið 2013 voru núvirt 88,5 milljarðar króna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

HJÁLPARSTARF Skólaárið 2013-2014 fengu 78 ungmenni 
í 13 sveitarfélögum og 18 framhaldsskólum styrk úr 
Framtíðarsjóði Hjálparstarfs kirkjunnar til greiðslu 
skólagjalda og fyrir bóka- og efniskostnaði. Meðalupp-
hæð hvers styrks var 36.564 krónur. Þá fengu tólf ung-
menni fartölvu að auki. 

Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi 
kirkjunnar og umsjónarmaður hjálparstarfs innan-
lands, segir fjöldann hafa verið svipaðan undanfarin 
ár. Hún segir ungmennin þakklát fyrir stuðninginn. 
„Sumir koma til okkar eftir útskrift, þakka fyrir sig 
og spyrja hvað þeir geti gert og látið af hendi rakna. Þetta eru sólskins-
sögurnar okkar í vinnunni sem manni veitir nú ekki stundum af.“ 

Hjálparstarf kirkjunnar styður 16 til 20 ára ungmenni til stúdents-
prófs, sveinsprófs eða annars sem leiðir til starfsréttinda eða opnar leið 
til háskólanáms. - ibs

Framtíðarsjóður Hjálparstarfs kirkjunnar styrkir 78:

Ungmenni þakklát fyrir styrk

VILBORG 
ODDSDÓTTIR



Nú verður þú að nota pinnið. Frá og 

með 19. JANÚAR kemur græni takkinn 

á posanum ekki lengur til hjálpar ef þú 

manst ekki pinnið þitt. Ef þú stað festir 

ekki með pinni þá áttu á hættu að fá ekki 

heimild fyrir greiðslunni. 
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UNDANTEKNINGAR   

• Ef þú getur ekki notað pinnið vegna fötlunar eða af heilsu fars   ástæðum 
skaltu ræða við útgefanda kortsins, banka eða spari  sjóð. Útgefendur 
greiðslukorta eiga sértækar lausnir sem kunna að gagnast þér.  

• Ef kortið þitt er án örgjörva skrifar þú áfram undir greiðslukvittun. 

www.pinnid.is
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Eurosonic-hátíðin er nýafstaðin, en það 
er stærsta tónlistarhátíð og ráðstefna 
 sinnar tegundar í Evrópu, haldin í borginni 
Groenigen í norðurhluta Hollands.

20 íslenskar hljómsveitir og listamenn 
áttu þar afar sterka innkomu með atfylgi 
mennta- og menningarmálaráðherrans Ill-
uga Gunnarssonar, atvinnu- og nýsköpunar-
ráðherrans Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, 
borgarstjórans Dags B. Eggertssonar, Sig-
tryggs Baldurssonar, framkvæmdastjóra 
ÚTÓNs, og fjölda annarra. Á annað hundr-
að Íslendinga dvöldu í borginni meðan á 
hátíðinni stóð enda Ísland þar í öndvegi að 
þessu sinni. Það verður að teljast mikill 
heiður og viðurkenning á ört fjölgandi land-
vinningum smáþjóðar sem státar árlega af 
1.400-1.500 tónleikum íslenskra hryntón-
listarmanna utan landsteina. Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðherra tók ásamt borgar-
stjóra þátt í fjölmennum umræðupanel um 
þátt Airwaves og tónlistarinnar í arðbærri 
ferðaþjónustu. Mennta- og menningarmála-
ráðherra flutti aðalræðu vel heppnaðrar 
Íslandsvöku sem hundruð gesta sóttu og 
skartaði meðal annars Árstíðum og Júlíusi 
Meyvant, auk nýrrar stuttmyndar um þann 
„falda“ íslenska þjóðararf sem inniber nær 
70.000 íslensk lög og tónverk. Á miðjum 
fjölmennum umræðufundi um íslensku 
tónævintýrin bárust svo gleðileg tíðindi af 
Óskarstilnefningu Jóhanns Jóhannssonar 

sem hlaut mikið lófatak fundargesta. Frétt-
in reyndist frískandi tillegg þeim frjóa og 
blómstrandi akri sem íslensk tónlistarflóra 
speglar um þessar mundir og svo mjög er 
horft til af grannþjóðum.

Bæði ríki og borg lögðu skipuleggjand-
anum ÚTÓN, Útflutningsskrifstofu 
íslenskrar tónlistar, lið við fjármögnun 
Eurosonic-verkefnisins. Auk myndarlegs 
stuðnings við verkefnið undirritaði borgar-
stjóri svo nýverið samninga um áframhald-
andi stuðning við Reykjavík Loftbrú og 
Músíktilraunir, sem er afar þakkarvert. Þá 
á Icelandair heiður skilinn fyrir aðkomu 
sína að öllum fyrrnefndum verkefnum.

Það embættisverk sem ríkisstjórnin 
gerði að síðasta verki sínu 2014 var sérstök 
tímamótaafgreiðsla 12 milljóna króna fjár-
veitingar til Eurosonic-verkefnisins – beint 
af ríkisstjórnarborðinu. Í því embættis-
verki felst mikil og táknræn viðurkenning 
á tilvist og mikilvægi þessarar starfsemi. 
Það skal þakkað af heilhug sem og efndir 
allra þeirra fyrirheita sem stéttinni hafa 
verið gefin á undanförnum misserum af 
fyrrnefndum ráðherrum og þá ekki síður 
forsætisráðherra, fjármálaráðherra og 
innan ríkisráðherra. Víst ber að þakka en 
jafnframt að fagna, og njóta þess góða með-
byrs sem íslenskri tónlist hefur hlotnast á 
undanförnum árum. Megi sú blessun lengi 
vara og verða samfélaginu öllu til góða. 

Blessun fylgir bandi hverju
MENNING

Jakob Frímann 
Magnússon
í stjórn ÚTÓNs

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Amerískir með klakavél

TILBOÐ

V 
andi Grímseyinga virðist óyfirstíganlegur, að óbreyttu. 
Útgerðarfyrirtækin þrjú, sem framtíð byggðarinnar 
byggist á, skulda Íslandsbanka þrjá milljarða króna. 
Með öllu er vonlaust að jafn fámennt sveitarfélag geti 
aflað tekna fyrir afborgunum og öllu öðru, svo sem 

launum, útgerðarkostnaði, uppbyggingu og nauðsynlegu viðhaldi. 
Mestar skuldirnar eru tilkomnar vegna kvótakaupa.

„Það er hægt að viðhalda byggð í Grímsey ef allir leggjast á 
árarnar og hjálpast að; útgerðarmenn, íbúar, fjármálastofnanir 
og landshlutasamtök. Ef samstaða næst ekki, þá leggst byggð 
líklega af í eynni,“ sagði Þóroddur Bjarnason, stjórnarformaður 
Byggðastofnunar, í samtali við Fréttablaðið.

Svo alvarleg er staðan. Eftir 800 ára byggð, sjósókn við gjöful 
mið, hefur mannlíf haldist í eynni. Nú kann að verða bundinn 
endir á það. 

Gunnar Hannesson, útgerðar-
maður í Grímsey, telur að 
íþyngjandi aðgerðir Íslands-
banka geti endað byggð í eynni. 
„Það er alveg ljóst að þeir vilja 
fá borgað. Við erum að berjast 
við vanda sem varð til í hruninu 
og því er þetta afar erfitt. Við 
eigum fyrir skuldum og vel 

það, það er ekki málið, en Íslandsbanki vill fara að fá greitt og 
vill að við seljum. Ef enginn er kvótinn í eynni þá verður engin 
byggð heldur í eynni,“ segir Gunnar. Það er rétt sem Gunnar 
segir, Grímseyingar eiga kannski eignir á móti skuldum en einu 
verðmætin, að mati lánardrottna, er kvóti og ef hann gengur 
upp í skuldir eru engin verðmæti eftir, engir atvinnumöguleikar, 
engar tekjur og þá engin byggð.

Þrjú útgerðarfélög eiga kvóta svo einhverju nemur í Grímsey. 
Það eru fyrirtækin Borgarhöfði ehf., Sigurbjörn ehf. og Sæbjörg 
ehf. Fyrirtækin eru öll í viðskiptum við Íslandsbanka. Rekstur 
fyrirtækjanna er afar viðkvæmur og erfitt er fyrir þau að greiða 
af lánum sínum. Gunnar Hannesson sagði vandann hafa orðið 
til í hruninu 2008. Hann benti á að eignir félaganna dygðu fyrir 
skuldum.

Eflaust er vilji víða til að viðhalda byggð í Grímsey. En til að 
það verði þarf svo margt að koma til. Vissulega er staðan í eynni 
afleiðing af kvótalögunum. Án takmarkana myndu Grímseyingar 
bara róa út fyrir bryggjusporðinn og fiska eins og þeir gerðu í 
meira en 750 ár af þeim 800 sem þeir hafa byggt Grímsey. Nú 
er staðan önnur. Íslandsbanki ræður í sjálfu sér næsta fram-
haldi. „Það er alveg ljóst að þeir vilja fá borgað,“ sagði Gunnar 
Hannesson.

„Ljóst er að atvinnuþróun í Grímsey er viðkvæm og því hefur 
bankinn komið að umræðu um með hvaða hætti tryggja megi 
atvinnu til framtíðar á svæðinu,“ sagði formælandi Íslandsbanka 
í samtali við Fréttablaðið.

Þessi er staðan í Grímsey, og reyndar víðar. Á meðan byggð-
inni þar blæðir getum við hin þrefað um hvort kvótakerfið okkar 
sé besta fiskveiðistjórnunarkerfi í heimi eða ekki. Eins verðum 
við að spyrja og svara hvort við viljum meta að jöfnu hagvöxt og 
hagsæld, líka Grímseyinga. Meðan við veltum þessu fyrir okkur 
róa Grímseyingar enn einn lífróðurinn, nú í skuldahafi.

Samfélagið stendur ekki undir skuldunum:

Skuldirnar eyða 
byggð í Grímsey

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Staðan endurspeglar fylgið
Hún var fjörug umræðan í lok útvarps-
þáttarins Sprengisandur á Bylgjunni 
í gær þar sem þingflokksformenn og 
aðrir talsmenn þingflokka tókust á um 
veturinn fram undan. Ásmundur Einar 
Daðason mætti fyrir hönd Framsóknar-
flokksins og sagðist verða var við 
biturleika í stjórnarandstöðunni. „Við 
erum að horfa upp á það að landið 
er á góðri siglingu,“ sagði Ásmundur 
og bætti síðan við: „Mikið jákvætt er 
að gerast víða í atvinnulífinu, það 
verður tekið á þrotabúum föllnu 
bankanna af ríkisstjórn sem mun 
láta almenning þar í fyrsta sæti.“ 
Helgi Hjörvar, þingflokksformaður 
Samfylkingarinnar, var snöggur 
til svara og sagði: „Og allt 
endurspeglast þetta í fylgi 
Framsóknarflokksins.“

Átakalína
Ásmundur Einar sagði í sama þætti að 
sér hugnaðist ekki of mikill einka-
rekstur í heilbrigðisþjónustunni. Þar 
gæti birst átakalína milli stjórnarflokk-
anna, þar sem yfirlýsing um uppbygg-
ingu heilbrigðiskerfisins sem undir-
rituð var fyrir tíu dögum inniheldur 
áform um að opna þurfi möguleika á 
fjölbreyttum rekstrarformum í heil-
brigðisþjónustu. Raunar skrifuðu undir 
yfirlýsinguna, ásamt fulltrúum lækna, 
heilbrigðisráðherra, starf-

andi fjármálaráðherra 
og síðast en ekki síst 
forsætisráðherra 
og samflokks-

maður Ásmundar, 
Sigmundur 
Davíð Gunn-
laugsson.

Fylgdist hann með?
Sigmundur Davíð sagði í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 í gær að hann teldi að það 
að skilja aðildarumsókn Íslands við ESB 
eftir í lausu lofti yrði erfiðara fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn en að slíta viðræðum, 
eins og hann og utanríkisráðherra hafa 
boðað. Þingflokksformaður Sjálfstæðis-
flokksins, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 
leit öðruvísi á málin í Sprengisandi, 
þar sem hún talaði um uppnám, ekki 
aðeins innan flokks síns heldur einnig 
meðal þjóðarinnar. Sambærileg tillaga 
olli miklum usla bæði innan þings og 
utan, þar sem boðað var til ítrekaðra 
mótmæla vegna svikinna kosningalof-
orða og í kjölfarið lögð drög að stofnun 

nýs alþjóðasinnaðs hægri flokks til 
höfuðs Sjálfstæðisflokknum. Var 

Sigmundur ekkert að fylgjast með 
í fyrra?    fanney@frettabladid.is
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Eru kjarasamningar við 
lækna nægjanlegir til að 
snúa heilbrigðiskerfinu til 
betri vegar? Óskandi að 
svo væri en hætt er við að 
meira þurfi til því vand-
kvæðin lúta að svo miklu 
stærri þáttum íslensks 
samfélags. Í heilbrigðis-
kerfinu og öðrum stofn-
unum samfélagsins skort-
ir fyrst og fremst forystu 
af hálfu ráðamanna þjóðarinnar 
sem skapar tiltrú á framtíð þjóðar-
innar í landinu. Sú forysta er ærið 
langsótt þegar framtíðar sýnin er 
eingöngu fólgin í því að horfa til 
baka; fara aftur til ársins 2007 og 
taka upp þráðinn frá þeim tíma 
eins og ekkert hafi í skorist, ekkert 
hrun orðið, enginn skaði skeður og 
enginn lært neitt. Það má því taka 
undir með forseta læknadeildar 
HÍ, sem jafnframt er yfirlæknir á 
Landspítala, þar sem hann segir í 
Kjarnanum 2. janúar:

„Ef íslenskir pólitíkusar halda 
áfram að beina sjónum sínum fyrst 
og fremst til þeirra sem fjármuni 
og völd eiga í nútíð og fortíð í stað 
þess að beina augunum að þeim sem 
munu skapa verðmæti í framtíð-
inni … Ég lýsi því eftir djarfri fram-
tíðarsýn … Þeir sem ganga aftur á 
bak inn í framtíðina … munu fyrr 
en síðar vera staddir í heldur dap-
urri nútíð.“

Kostnaður við að vera Íslendingur
Íslenskir læknar, líkt og margar 
aðrar starfsstéttir, hafa alltaf verið 
reiðubúnir að sætta sig við lakari 
kjör en þeim bjóðast erlendis m.a. 
vegna trúarinnar á framfarasókn 
landsins og að verið sé að vinna af 
heilindum að því að byggja upp og 
gera hlutina betur í dag en í gær. 
Á sjúkrahúsum landsins er þessi 
trú horfin og menn sjá ekki leng-
ur framtíðina í neinu framfara-
ljósi. Sjúkrahúsin eru í þessu tilliti 
ein þeirra stofnana samfélagsins 
þar sem starfsemin er komin að 
þolmörkum og ríkisstjórnin hefur 
þráast við að hefja endurreisn eftir 

áralanga vanrækslu. Ekki 
bætir aðför ríkisstjórnar-

innar að þjóðarstofnun á borð við 
RÚV; sá hroki og yfirlæti í sam-
skiptum við þá sem ríkisstjórninni 
eru ekki þóknanlegir, offors í fram-
göngu umdeildra mála, eru næring 
þess sundurlyndis sem elur á van-
trú á framtíð lands og þjóðar. Því 
er rétt að taka undir nýársprédikun 
biskupsins sem sagði að: 

„Það virðist á stundum sem við 
sem þetta land byggjum nú um 
stundir höfum ekki sameigin legan 
grundvöll til að standa á. Það er 
sama hvað sagt er og gert er. Það er 
allt dregið í efa og stutt er í hugsan-
ir um annarlegan tilgang og hags-
munapot.“  

Það skyldi þó ekki einmitt vera að 
eitthvað í fari og framkomu ríkis-
stjórnarinnar gagnvart fólkinu í 
landinu sem þessu veldur?

Ekkert lært og engu gleymt
„Ég á það ég má það“-aðferðin 
var vinsæl á fyrri ríkisstjórnar-
árum Sjálfstæðis- og Framsóknar-
flokksins fyrir hrun og er að sjá að 
flokkarnir hafi ekkert lært og engu 
gleymt frá þeim tíma. Yfirlætið og 
lítill vilji til samræðu og samráðs 
við nokkra aðra í samfélaginu og 
viljinn til að nýta þingmeirihlutann 
til hins ýtrasta er reglan frekar en 
undantekningin. Hlutir eru gefnir í 
skyn og talað í hálfkveðnum vísum, 
frjálslega farið með sannleikann og 
mikið skortir á að samræmi sé milli 
orða og efnda. Er það ekki einmitt 
þegar þessi hegðan ræður ríkjum 
að allt er dregið í efa? Það er rétt 
hjá biskupnum, þetta er sennilega 
það alvarlegasta sem ríkisstjórnin 
hefur staðið fyrir á ferli sínum.

Hinn fullkomni 
skortur á framtíðarsýn

➜ Ég lýsi því eftir 
djarfri framtíðarsýn … 
Þeir sem ganga aftur á 
bak inn í framtíðina … 
munu fyrr en síðar 
vera staddir í heldur 
dapurri nútíð.

SAMFÉLAG

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Forsætisráðherra nennti ekki til 
Parísar í stóru gönguna og eng-
inn úr aðstoðarmannahirð hans 
hafði döngun í sér til að rífa hann 
út úr híði sínu og útskýra fyrir 
honum mikilvægi þessa augna-
bliks, telja í hann kjark eða hvað 
það nú var sem hann þurfti á að 
halda. Við getum þakkað Sig-
mundi Davíð það að þennan dag 
var Ísland ekki til í samfélagi 
þjóðanna … Nei takk, við höfum 
ekki áhuga á að vera með í mann-
kynssögunni. Megum ekki vera 
að því. Takk annars. Okkur finnst 
þetta allt voða leiðinlegt.

Hliðargötur umræðunnar
„Þess minnist ég að mér og 
þessum heimi / kom misjafnlega 
saman fyrr á dögum“ orti Steinn 
Steinarr í einu af sínum ódauðlegu 
ljóðum og gerir síðan grein fyrir 
sáttum þeirra, sín og heimsins, 
„því ólán mitt er brot af heims-
ins harmi, / og heimsins ólán býr 
í þjáning minni“. Þetta á vonandi 
eftir að renna upp fyrir forsætis-
ráðherra. Ísland er ekki utan 
heimsins.

En þessi helgi, þegar Sig-
mundur Davíð nennti ekki til 
Parísar, mun fylgja honum og 
móta mat fólks á ráðherratíð hans 
og dómgreind. Og þá ekki síður 

eftirleikurinn: fumandi útskýr-
ingarnar um margvíslega sam-
verkandi þætti og fjarlægðir milli 
Íslands og Parísar.

Ráðherrann reyndi um síðir að 
smokra sér út úr klípunni með því 
að gera lítið úr atburðinum; hann 
talar um „hliðargötur“ – eins og 
hann sé sjálfur mikill aðalgötu-
maður – og að „láta taka af sér 
ljósmyndir“. Hann lét á sér skilja 
að allt hefði þetta verið hégómi og 
yfirborðsmennska en hann hafi 
sjálfur verið hér heima „að lesa 
erlend blöð“ og almennt niður-
sokkinn í djúpa þanka um það sem 
„skiptir máli“ varðandi tjáningar-
frelsið. Hann vék þó ekki að því 
hve vandmeðfarið tjáningarfrels-
ið sé og dýrmætt, hann nefndi 
ekki mikilvægi tillitsseminnar, 
umburðarlyndisins eða hins gagn-
kvæma skilnings; hann minnt-
ist ekki á kærleikann sem fellur 
aldrei úr gildi og alveg láðist 
honum að fordæma morðæði … 
hann sagði ekkert sem sameinar 
hugi og tendrar ljós í hjörtum. 
Hann talaði bara um það sama og 
alltaf: umræðuna. 

Og honum tókst að tala  þannig – 
viljandi eða óvart – að flest okkar 
skildu orð hans í tengslum við 
getgátur Ásmundar Friðriks sonar 
alþingismanns um að tilteknir 
samborgarar okkar kunni að vera 
dulbúnir hryðjuverkamenn – og 
rannsaka þurfi bakgrunn allra 
múslima á Íslandi – getgátur sem 
gjörvallur þingflokkur Sjálf stæðis-
flokksins kvað snarlega og undan-
bragðalaust niður sem haldlaust 
geip. Forsætisráðherrann virtist 
hins vegar ljá máls á því við þyrft-
um að „taka umræðuna“ um það 

hvort ekki megi gera ráð fyrir því 
að múslimar á Íslandi séu hryðju-
verkamenn takist þeim ekki að 
sýna fram á annað fyrir fram.

Sigmundur Davíð talaði um 
ramma í þessu sambandi; og það 
var svolítið eins og hann fyndi til 
klastrófóbíu. Hann sagði eitthvað 
á þá leið að ramminn um það sem 
megi segja hér sé alltaf að þrengj-
ast – sem óneitanlega eru tíðindi 
fyrir okkur á tímum Hugleiks og 
Megasar, Vantrúarfélaga, Erps og 
annarra kjaftforra brautryðjenda 
afhelgunar, svo að jafnvel biskup 
landsins er farinn að ljá máls á því 
að afnema refsingarákvæði í þeim 
lagabókstaf sem snýr að guðlasti. 

Maður skynjaði það einhvern 
veginn þegar maður horfði á Sig-
mund Davíð tala í sjónvarpinu að 
þetta var maður sem fannst að 
sér þrengt. Kannski hann ætti að 
grisja þá þéttu fylkingu aðstoðar-
manna sem umkringir hann til að 
ná betur andanum. 

Það skiptir máli hvað maður 
segir, hvernig maður segir það, 
hvenær og hvar það er gert. Þegar 
vegið er að einni grundvallarstoð 
samfélagsins með þeim hætti sem 
gert var í París skiptir máli að 

ráðamenn loki sig ekki bara af og 
komi svo út um síðir til að tala við 
menn á sinni Bylgjulengd og taki 
sér stöðu yst á kanti og ekki bara 
í hliðargötu umræðunnar heldur 
innst í skúmaskoti umræðunnar.

Ekki svaravert
Það er rangt að um alla hluti 
„þurfi að taka umræðuna“. Ég 
gæti sagt við ókunnan mann 
á förnum vegi að mér finn-
ist margt benda til að hann sé 
þjófur og illmenni, en honum ber 
engin skylda til að bregðast sér-
staklega við slíkum ávirðing-
um. Hann þyrfti ekkert að „taka 
umræðuna“ út frá slíkum blamm-
eringum; hefði raunar vissan rétt 
til að endurgjalda þær en gerði 
best í því að halda áfram sinn veg 
og láta mig verða að gjalti.

Sumt er ekki svaravert. Með 
því að „taka umræðuna“ um það 
hvort múslimar á Íslandi séu 
hugsanlegir hryðjuverkamenn, 
vegna trúar sinnar eða uppruna, 
er um leið verið að veita slíkum 
svívirðingum visst lögmæti. Það 
er enginn að „aflífa“ Ásmund 
þingmann fyrir kjánalegt frum-
hlaup sitt og hvað þá að verið 

sé að hoppa á honum: fólk má 
hins vegar – og á að – andmæla 
honum. Það er ekki hluti af tján-
ingarfrelsinu að eiga rétt á því 
að allir kinki kolli þegar maður 
veitist að samborgunum með svo 
dólgslegum hætti.

En sem sé, svona er þetta: Allt-
af þegar við þurfum á Sigmundi 
Davíð að halda hérna heima er 
hann í útlöndum. Og svo, þetta 
eina sinn sem við þurfum á því að 
halda að hann sé í útlöndum – þá 
er hann hérna heima.

Heimurinn og hann

MORGUNVERÐARFUNDUR 22. JANÚAR KL. 8.30-10

Frummælendur:
Derek Ridyard, 
hagfræðingur og stofnandi  
RBB Economics í Bretlandi

Heimir Örn Herbertsson, 
hæstaréttarlögmaður hjá 
LEX lögmannsstofu

Bergþóra Halldórsdóttir, 
lögfræðingur hjá SA

Fundarstjóri: Margrét Kristmannsdóttir, 

varaformaður Samtaka atvinnulífsins

Skráning á sa.is

Í lögum er ríkinu heimilað að grípa til aðgerða 
gegn skipulagi fyrirtækja, taka gögn og 
ákveða viðurlög gegn meintum brotum.

SA, í samstarfi við LEX lögmannsstofu, 
efna til morgunverðarfundar fimmtu-
daginn 22. janúar til að ræða þessi mál en 
á fundinum verður staða mála á Íslandi borin 
saman við nágrannalöndin, m.a. í ljósi smæðar 
og sérstöðu markaðarins.

Fundurinn fer fram á Icelandair hótel 
Reykjavík Natura kl. 8.30-10.00.

Allir velkomnir, boðið verður upp á létta 
morgunhressingu frá kl. 8.00.

Derek 
Ridyard

Heimir Örn 
Herbertsson

Bergþóra 
Halldórsdóttir

Margrét 
Kristmannsdóttir

Réttarstaða fyrirtækja 
og inngrip í rekstur

MORGUNVERÐARFUNDUR 22. JANÚAR KL. 8.30-10

Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Maður skynjaði það 
einhvern veginn 

þegar maður horfði á 
Sigmund Davíð tala í sjón-
varpinu, að þetta var maður 
sem fannst að sér þrengt. 
Kannski hann ætti að grisja 
þá þéttu fylkingu aðstoðar-
manna sem umkringir hann 
til að ná betur andanum.
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Nýtt ár er gengið í garð. 
Á því ári mun hin mikla 
LEIÐRÉTTING ríkisstjórn-
arinnar verða að veruleika í 
formi lækkunar höfuðstóls 
fasteignalána hjá mörgum. 
Það mun eflaust koma sér 
vel hjá þeim sem hennar 
njóta og er það vel.   

Ef horft er til baka síð-
ustu misserin má einnig 
sjá að leiðrétting er gerð á 
fleiri sviðum. Sem dæmi þá 
hafa margar stéttir opin-
berra starfsmanna nú feng-
ið umtalsverða launaleiðréttingu. 
Þar standa stjórnvöld að verki, ríki 
og sveitarfélög. Ekki skal hér dregið 
í efa að þurft hafi að hækka og leið-
rétta laun þessara aðila með tilliti til 

þess að þeir, eins og margir 
aðrir, tóku á sig verulegar 
kjaraskerðingar á árunum 
2009-2013. Má kannski líta 
svo á að þetta verði ár leið-
réttinga af hálfu stjórn-
valda?

Þá er rétt að rifja upp þær 
skerðingar sem eldri borg-
arar sem eru á eftir launum 
tóku á sig í „Hruninu“ og 
hvað hefur verið gert til að 
leiðrétta það. Vissulega er 
búið að gera eitthvað, en er 
það nóg? Forsætisráðherra 

sagði í nýársávarpi sínu að allar 
skerðingar á bótum almannatrygg-
inga sem settar voru á 2009 hefðu 
verið dregnar til baka. Það er ekki 
rétt með farið hjá forsætisráðherra, 

en hins vegar má geta þess sem 
búið er að gera: 1. júlí 2009 var sett 
skerðing á greiðslu grunnlífeyris 
almannatrygginga vegna lífeyriss-
sjóðstekna. Það var leiðrétt 1. júlí 
2013. Grunnlífeyrir er nú óskertur 
vegna lífeyrissjóðstekna. Atvinnu-
tekjur sem fólk mátti hafa án skerð-
ingar voru lækkaðar úr kr. 110.000 
í 40.000 á mánuði. Það hefur verið 
dregið til baka, en gagnast mjög 
fáum því fáir ellilífeyrisþegar eru 
á vinnumarkaði. Þann 1. janúar 
2014 var skerðingarhlutfall tekju-
tryggingar lækkað úr 45% í 38,5% 
og heimilisuppbótar úr 13% í 11%. 
Þessar fjórar skerðingar hafa því 
verið afnumdar og færðar til fyrra 
horfs eða eins og var fyrir krepp-
una.

En fyrir árið 2009 voru aðeins 
50% fjármagnstekna reiknaðar til 
skerðingar á lífeyri frá TR en síð-
ustu ár hefur sú upphæð fjármagns-
tekna sem hefur ekki áhrif til skerð-
ingar verið 98.640 kr. á ári, og er 
það enn óbreytt. Og stærsta málið 
er enn óleyst.

Bætur almannatrygginga voru 
frystar í ákveðinni krónutölu 1. 
janúar 2009, og stóðu þannig til 1. 
júní 2011 eða í tvö og hálft ár. Þá 
voru nýir kjarasamningar að taka 
gildi og þar var ákvæði um að bætur 
almannatrygginga ættu að taka 
sömu hækkunum og lægstu laun. Þá 
var frystingin afnumin, sem hafði 
staðið á meðan verðbólgan óð áfram 
og fór mest í 17-18%. Það gefur því 
auga leið að þarna varð mikil kjara-

rýrnun hjá þeim sem voru á lífeyri 
hjá TR. Jafnframt lækkuðu flestir 
lífeyrissjóðir sínar greiðslur til líf-
eyrisþega um allt að 16%.  

Fyrir kosningar lofuðu þeir flokk-
ar sem nú mynda ríkisstjórn að 
afnema allar skerðingar sem eldri 
borgarar höfðu mátt sæta á kreppu-
árunnum. Því er nú rétt að líta til 
þess að þetta verði ár hinna miklu 
leiðréttinga og hafa opinberir aðil-
ar gefið tóninn í því. Þess vegna 
hljóta eldri borgarar og aðrir líf-
eyrisþegar að gera ráð fyrir að 
þeir fái nú langþráða leiðréttingu á 
kjara gliðnun síðustu ára og þar með 
verulega hækkun á lífeyri, jafnvel 
með eingreiðslu afturvirkt. Eða 
ríkir ekki jafnræði á meðal þegn-
anna á Íslandi? 

Ár leiðréttinganna! Gildir það fyrir eldri borgara?

Í því logni sem nú ríkir í efnahags-
málum þjóðarinnar er furðu lítið 
horft til lengri framtíðar og engu 
líkara en hún skipti litlu máli. Um 
skeið hefur umræðan að mestu snú-
ist um plástursaðferðir eða leiðrétt-
ingar eftir stóra áfallið árið 2008, 
þegar íslenski gjaldmiðillinn féll 
gríðarlega með skelfilegum afleið-
ingum fyrir land og lýð. Fólki er 
jafnvel talin trú um að ríkjandi 
svikalogn muni haldast áfram enda 
hafi verið fundin upp ný og áður 
óþekkt aðferð til að halda slíku efna-
hagslegu veðurfari stöðugu til framtíðar. 
Þar hafi komið til snilli núverandi stjórn-
valda sem hafa af hugviti sínu náð fullum 
tökum á hinum efnahagslegu náttúruöflum 
og beygt þau undir sinn einbeitta vilja. Þess 
er því að vænta að fulltrúar annarra þjóða 
flykkist hingað til að kynna sér ríkjandi 
heimsmet í leiðréttingum og hvernig krónan 
okkar tryggir þá efnahagslegu vellíðan sem 
aðrar þjóðir fara á mis við. Þessir fulltrúar 
verða væntanlega ekki lengi að átta sig á því 
að makríllinn og fleiri ferðamenn hafa fyrst 
og fremst stuðlað að því efnahagslega logni 
sem ríkt hefur um skeið. Að öðru leyti er 
áfram treyst á að minnsti gjaldmiðill í ver-
öldinni geti spjarað sig á frjálsum alþjóða-
markaði og orðið grundvöllurinn að auknum 
hagvexti og bættum lífskjörum. Þá er vísast 
að aðdáun útlenskra á meintu íslenska efna-
hagsundri minnki eitthvað og þeir fari jafn-
vel að spyrja óþægilegra spurninga.

Mikilvægi trausts gjaldmiðils
Sannleikurinn er því miður sá að við fljótum 
sofandi að feigðarósi ef við ætlum að treysta 
áfram á að íslenska krónan standist þá þol-
raun sem fylgir þátttöku í opnu alþjóða við-
skipta- og fjármálakerfi. Í slíku umhverfi 
verður lítill gjaldmiðill alltaf eins og reikult 
þang á úthafinu og býður heim óstöðugleika 
þegar til lengri tíma er litið. Engar bráða-
reddingar geta breytt þeirri staðreynd, ekki 
einu sinni þótt þær séu skilgreindar sem 
heimsmet og eitt af undrum veraldar.  

Auðvitað er upptaka stærri gjaldmiðils 
eins og evru engin allsherjarlausn á öllum 
vanda eins og andstæðingar þess hafa þrá-
stagast á enda hafa þeir einir nefnt slíka 
fásinnu í umræðunni. Hins vegar hafa marg-
ir bent á að mun auðveldara sé að skapa heil-
steypt atvinnu- og viðskiptaumhverfi ef 

gjaldmiðillinn er sterkur og sveiflast 
ekki upp og niður eins og við þekkjum 
vel hér á landi. Auk þess byggir evru-
samstarfið á samtryggingu ef á móti 

blæs en í dag erum við algjörlega ein á báti 
með okkar örgjaldmiðil. Við þekkjum afleið-
ingarnar af því og löngu tímabært að fara 
að læra eitthvað af þeim ósköpum en æða 
ekki áfram sömu leið vegna blindrar trúar á 
íslensku krónuna sem er hvergi tekin gild í 
alþjóðaviðskiptum. 

Kostir fleiri en gallar
Og nú er það nýjast að stjórnvöld hyggjast 
slíta endanlega samningum við ESB og taka 
frá þjóðinni þann valkost um langa framtíð 
að verða fullgild í þessu samstarfi Evrópu-
þjóða. Á sama tíma lýsir utanríkisráðherra 
yfir að EES-samningurinn sé einn af horn-
steinum í utanríkisstefnu ríkisstjórn arinnar. 
Hann hafi að vísu verið á móti honum á 
sínum tíma en virðist nú hafa breytt um 
skoðun eftir að hafa kynnt sér málið. Gott 
væri að hann gerði meira af því í framtíð-
inni. Hver veit nema þá sjái hann og ríkis-
stjórnin að fráleitt sé að útiloka í nánustu 
framtíð að semja um aðild Íslands að ESB og 
bera samninginn síðan undir þjóðina. Hann 
og skoðanasystkin hans gætu notað tímann á 
meðan málið er í salti til að kynna sér fleira 
en meinta ókosti þess að vera fullgild þjóð í 
Evrópu- samstarfinu en láta ekki nægja, eins 
og nú er gert, að taka þegjandi við lögum og 
reglum sem við höfum ekki komið nálægt 
að semja. Eftir slíka ígrundun myndi þjóð-
in átta sig betur á kostum fullrar aðildar að 
ESB á sama hátt og uppljómun utanríkis-
ráðherra, eftir að hafa kynnt sér kosti EES-
samningsins, er fagurt vitni um. 

Hinn valkosturinn, að útiloka þennan 
möguleika fyrir fram, er algjörlega óboð-
legur á sama tíma og ríkisstjórnin hefur ekki 
enn mótað peningastefnu til lengri framtíðar. 
Í þeirri vinnu verða allir möguleikar að vera 
tiltækir og engum tortímt að óþörfu.   

Að fækka valkostum

Þann 5. janúar síðastliðinn fór 
fram málflutningur í máli lán-
taka gegn Íbúðalánasjóði (ÍLS) 
þar sem reynir á það hvort ÍLS 
hafi verið heimilt að innheimta 
kostnað af láni sem stefnendur 
tóku hjá sjóðnum. 

Í máli lögmanns ÍLS kom fram 
að síðasta breyting á vísitölu 
neysluverðs fyrir lántöku hefði 
einungis verið 0,1% og það væri 
svo lítil breyting að engu skipti 
þó að ekki hefði verið upplýst um 
hvaða áhrif sú verðbólga hefði á 
skuldbindingu að fjárhæð kr. 9.000.000.- til 
40 ára. En er það í raun svo að 0,1% mán-
aðarleg verðbólga hafi hverfandi áhrif á 
skuldbindingu til 40 ára? Lítum aðeins á 
niðurstöður útreikninga úr lánareiknivél 
eins bankanna og reiknum með að vextir 
séu 5,1% eins og í umræddu máli.

Miðað við að lántökugjald sé 1% og 
verðbólguforsendur séu 0% er útborguð 
fjárhæð kr. 8.907.200.- og árleg hlutfalls-
tala kostnaðar 5,34%. Heildarfjárhæð til 
greiðslu reiknast vera kr. 21.202.504.- og 
kostnaðurinn við lántökuna samtals kr. 
12.295.304.-

Þegar verðbólguforsendur eru mið-
aðar við 0,1% mánaðarlega verðbólgu 
kemur í ljós að árleg verðbólga er rúm-
lega 1,2% (1,001 í tólfta veldi) og þegar 
verðbólguforsendum er breytt úr 0% í 
1,2% ársverðbólgu verður niðurstaðan sú 
að heildarfjárhæð til greiðslu verður kr. 
27.192.742.- sem þýðir að heildarkostnað-
ur við lántökuna verður kr. 18.192.742.- 
og árleg hlutfallstala kostnaðar 6,60%.

Það kemur því í ljós þegar forsendurn-
ar eru metnar á þennan hátt að kostnað-
ur við þessa lántöku er 48% hærri miðað 
við 1,2% ársverðbólgu en hann væri ef 
miðað er við 0% verðbólgu. Jafnframt 
er þessi kostnaðarviðbót að fjárhæð kr. 
5.897.438.- „einungis“ 65,5% af upphaf-
legri lánsfjárhæð.

Umtalsverður munur
Það er vel skiljanlegt að lögmaður Íbúða-
lánasjóðs hafi ekki stutt framangreinda 
yfirlýsingu sína um að engu skipti hvort 

upplýsingar væru gefnar miðað 
við 0% eða 0,1% mánaðarverð-
bólgu neinum tölum eða gögnum. 
Hér að framan hefur verið sýnt 

fram á að umtalsverður munur er á þróun 
skuldbindingarinnar og heildarkostnaði 
við hana eftir því við hvora verðbólgufor-
senduna er miðað, svo ekki sé nú minnst 
á ef verðbólga væri hærri en í þessu 
dæmi sem hér að framan er rakið.

Það má vel vera að ÍLS finnist tæplega 
50% munur á heildarkostnaði við lán ekki 
vera neitt til að kippa sér upp við, en það 
er mín tilfinning að meginþorra almenn-
ings finnist þessi munur vera umtals-
verður.

„Varðhundar verðtryggingarinnar“ 
munu sjálfsagt finna framangreindu 
allt til foráttu og benda á að stærsti hluti 
heildarkostnaðar verði greiddur svo 
langt í framtíðinni að þær krónur sem 
þá greiðast hafi allt annað verðgildi en 
nú er. Það kann vel að vera en í því sam-
hengi er rétt að benda á að slíkt á við 
hvort heldur sem verðbólga er reiknuð 
inn sem hluti lántökukostnaðar eða ekki.  

Hins vegar kemur það undarlega fyrir 
sjónir nú þegar verðbólga er lág og 
stýrivextir lækkaðir að fjármálastofn-
anir fylgja ekki með og auka því sinn 
vaxtamun svo um munar. Undirritaður 
getur ekki túlkað slíkt með öðrum hætti 
en að verðtryggingin sé eitthvað annað 
og meira í hendi fjármálastofnana en 
verðleiðrétting. Þannig sé verðtrygging-
in að hluta í reynd viðbótartekjur fyrir 
þær sem þær reiði sig á og þar með raun-
verulegur dulinn viðbótarlántökukostn-
aður sem nauðsynlegt sé að gera lántaka 
grein fyrir við lántöku sama hversu verð-
bólga er lág.    

Villandi málfl utningur
Íbúðalánasjóðs

Frá því að eldgos-
ið í Holuhrauni 
hófst í lok ágúst 
hefur óvissan 
um lengd goss-
ins, flóðahættuna 
sem af því stafar 
og áhrif mengun-
ar á heilsu okkar 
og  u m hver f i 
verið a lgengt 
umræðuefni í 
fjölmiðlum, á 
vinnustöðum og á 
heimilum flestra 
landsmanna. Þó svo að yngsta kyn-
slóðin sé sjaldnast þátttakandi í 
þeirri umræðu er mikilvægt að 
muna að hún er virkur hlustandi. 

Þekking barna er þó oft og tíðum 
nokkuð brotakennd og það fer 

eftir aldri þeirra 
hversu vel þau 
ná að vinna úr 
upplýsingum úr 
umhverfinu. Börn 
móta viðhorf sín 
um hamfarir út 
frá samtölum 
fullorðinna og því 
er mikilvægt að 
huga að því hvern-
ig rætt er um eld-
gosið í návist 
þeirra. Ef börn 
hlusta á fréttir er 

gott að sitja hjá þeim og spjalla við 
þau um það sem þau heyra.  

Verum góðir hlustendur 
Góð byrjun á samtali við börn um 
eldgosið er að spyrja hvað þau viti 

nú þegar um gosið og hvort það sé 
eitthvað sem þau vilji spyrja um. 

Líkt og fullorðnir hafa börn oft 
áhyggjur án þess að tala um þær. 
Það er mikilvægt fyrir börn að þau 
viti að það er í lagi að upplifa til-
finningar eins og áhyggjur og kvíða. 
Mikilvægt er að sýna tilfinningum 
þeirra skilning og minna þau á að 
okkur finnist spurningar þeirra og 
áhyggjur mikilvægar. Gott er að 
minna á að við erum ávallt til stað-
ar til að hlusta á það sem börnum 
okkar liggur á hjarta.

Ótti barna stafar oft af misskiln-
ingi eða upplýsingaskorti. Til dæmis 
er algengt að ham farir veki hræðslu 
hjá börnum um að þau verði við-
skila við foreldra sína eða að ein-
hver slasist eða deyi. Það róar börn 
þegar þau skilja það sem er að ger-

ast og fá upplýsingar um ráðstafanir 
til að vernda þau, fjölskyldu þeirra 
og vini.

Mikilvægt er að róa börn, fræða 
þau og leiðrétta mögulegan mis-
skilning. Foreldrar geta dregið úr 
kvíða og streitu barna sinna með 
því að tala um eldgosið í rólegum 
tón og á yfirvegaðan hátt. Gott er 
að veita upplýsingar um að það sé 
fólk í vinnu við að fylgjast stöðugt 
með gosinu og að brugðist verði 
við ef stórt gos eða flóð á sér stað. 
Mikilvægast er að börnin upplifi sig 
örugg.

Ofangreind ráð eiga einnig við 
um aðra streituvaldandi atburði í 
lífi barna okkar, eins og efnahags-
kreppuna, ebóla-faraldurinn og 
önnur áföll.

Munum að börn eru bæði klár 

og viðkvæm. Mikilvægt er að gefa 
þeim heiðarleg svör á sama tíma 
og við tökum mið af þroska þeirra. 
Oft þarf að endurtaka atriði, en það 
getur veitt börnunum þá hughreyst-
ingu sem þau þurfa.

Með því að gefa okkur tíma til að 
ræða við börnin okkar, vera virkir 
hlustendur, vera einlæg og virða 
skoðanir þeirra og tilfinningar, veit-
um við þeim ómetanlegan stuðning.

Samtal við börn um eldgos og aðra vá

FJÁRMÁL

Jóna Valgerður 
Kristjánsdóttir
formaður Lands-
sambands eldri 
borgara

SAMFÉLAG

Edda Björk 
Þórðardóttir
doktorsnemi í 
lýðheilsuvísindum 
við Háskóla Íslands

Guðný
Björk Eydal
prófessor, Félags-
ráðgjafardeild 
Háskóla Íslands

FJÁRMÁL

Gunnlaugur 
Kristinsson
löggiltur endur-
skoðandi

➜Líkt og fullorðnir hafa 
börn oft áhyggjur án þess að 
tala um þær. Það er mikil-
vægt fyrir börn að þau viti 
að það er í lagi að upplifa 
tilfi nningar eins áhyggjur og 
kvíða. 

➜Undirritaður getur ekki 
túlkað slíkt með öðrum 
hætti en að verðtryggingin 
sé eitthvað annað og meira 
í hendi fjármálastofnana en 
verðleiðrétting.

➜ Að öðru leyti er áfram 
treyst á að minnsti gjaldmiðill 
í veröldinni geti spjarað sig 
á frjálsum alþjóðamarkaði 
og orðið grundvöllurinn að 
auknum hagvexti og bættum 
lífskjörum.

EVRÓPUMÁL

Ragnar 
Sverrisson
kaupmaður á 
Akureyri



MAX ÚTSALAMAX ÚTSALA

MAX ÚTSALAN 
ER Á FULLU!
Stærri en nokkru sinni fyrr 

með lægri VSK og fullt af 
vörum nú án vörugjalda!

Beko CS234020

ALLAR VÖRUR 
Á LÁGMAX 

VERÐI!

BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200
Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18

Sjá allt úrvalið 
á max.is
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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.

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar 
andlát ber 
að höndum

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka,

JÓNA LÍSBET SIGURÐARDÓTTIR
Hrafnistu, Hafnarfirði,

áður Réttarbakka 21, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði þriðjudaginn 13. 
janúar. Jarðarförin fer fram frá Fossvogs- 
kirkju miðvikudaginn 21. janúar kl. 13.00.  
Blóm og kransar afþökkuð, þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Oddgeir Sigurðsson Sigríður Björnsdóttir
Margrét Sigurðardóttir Þór Ingi Erlingsson
 og systkinabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og afi,

ÞORVARÐUR VIGFÚS  
ÞORVALDSSON (VARÐI)

húsgagnasmíða- og dúklagningameistari, 
Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja föstudaginn 9. janúar. 
Útförin fer fram frá Landakirkju laugardaginn 24. janúar kl. 14.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en bendum á söfnun Kvenfélagsins 
Líknar fyrir sneiðmyndatæki á HSV: kt. 430269-2919,  
rknr. 0582-14-402014 / 1167-05-402014.

Guðrún Bjarný Ragnarsdóttir
Bjarný Þorvarðardóttir  Gunnar Heiðar Þorvaldsson
Gauti Þorvarðarson Elísabet Þorvaldsdóttir
Víðir Þorvarðarson
Ásta Þorvarðardóttir

og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
dóttir og amma,

BJÖRG SIGURÐARDÓTTIR
lést þann 14. janúar. Útför hennar fer  
fram frá Dómkirkjunni fimmtudaginn  
22. janúar klukkan 13.00. Sérstakar þakkir 
til starfsfólks 13E á Landspítalanum við 
ómetanlega aðstoð og aðhlynningu. Blóm 
og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir.

Sigurður Örn Jónsson Anna Jónsdóttir
Óli Björgvin Jónsson Sigríður Sóley Guðnadóttir
Sigurður Sigurðsson Þóra Þórarinsdóttir
 og barnabörn.

MERKISATBURÐIR
1778 James Cook finnur Havaí-eyjar fyrstur Evrópumanna svo 
vitað sé og nefnir þær Sandvíkureyjar.

1853  Óperan Il 
Trovatore eftir 
Guiseppe Verdi 
er sýnd í fyrsta 
skipti í Róm.
1892 Elizabeth 
Cady Stanton held-
ur ræðu á Banda-
ríkjaþingi og færir 
rök fyrir kosninga-
rétti kvenna.
1896 Fyrsta rönt-
gen myndavélin er 
sýnd.
1930 Hótel Borg 
tekur til starfa. 
Eigandi þess er 
Jóhannes Jósefs-
son glímukappi.
1969 Stórbruni 
verður á Korpúlfs-
stöðum.

Um þessar mundir á kvenfélagið Hring-
urinn 111 ára afmæli. Markmið félags-
ins er, og hefur alltaf verið, að vinna að 
líknar- og mannúðarmálum sérstaklega 
í þágu barna.

„Í félaginu eru um 350 konur sem eru 
mjög samstilltar og áhugasamar um 
starfið,“ segir Sonja Egilsdóttir, for-
maður félagsins. Sonja tók við starfinu 
í maí í fyrra en á árinu gaf félagið gjaf-
ir og styrki fyrir 140 milljónir króna. 

„Á 110 ára afmæli félagsins í fyrra 
afhentum við Barnaspítala Hringsins 
110 milljónir króna, eina milljón fyrir 
hvert ár sem félagið hefur verið til,“ 
segir Sonja. Þrjátíu milljónum var því 
varið að auki í önnur verkefni á árinu.

Auk áðurnefndra milljóna hlaut 
Barnaspítali Hringsins hjartalínurits-
tæki á hjólastandi, tíu pela- og sprautu-
hitara auk ristil- og magaspeglunar-
tækja. Græjurnar voru keyptar fyrir 

fjármuni, alls sex milljónir króna, sem 
söfnuðust í bjóráskorun á meðal not-
enda samskiptavefsins Facebook.

Barna- og unglingageðdeild Land-
spítalans hlaut nauðsynlegan búnað í 
læknisskoðunarherbergi, fósturgrein-
ingardeild kvennadeildar LSH ómskoð-
unartæki, svæfinga- og gjörgæsludeild 
LSH sérhæft tæki til barkaþræðingar í 
börnum og gjörgæslu- og vöknunardeild 
LSH fékk fjármagn til að bæta aðstöðu 
í aðstandendarýmum. Að auki hlutu 
Ísbjörninn Hringur, Sjónarhóll,  Rjóðrið, 
Dropinn og Lyngás styrki.

„Starfið í ár verður mjög hefðbundið 
hjá okkur. Helstu fjáraflanirnar okkar 
eru jólabasarinn, jólakortin og jóla-
kaffið okkar,“ segir Sonja. Vinna við 
undirbúning þessara viðburða stendur 
allan veturinn. Yfir vetrarmánuðina 
hittist hópur tvisvar í viku til að vinna 
handavinnu sem verður til sölu á jóla-

basarnum. Sá fer yfirleitt fram fyrsta 
sunnudag í nóvembermánuði.

Í mars hefjast þær handa við að undir-
búa jólakortasöluna. Kortin eru sett upp 
og send í prentun. Í september byrj-
ar vinna við að brjóta kortin saman og 
setja í umslög. Það verk vinna um þrjá-
tíu konur einu sinni í viku fram að jóla-
mánuðinum. „Allt okkar starf er unnið 
í sjálfboðavinnu. Það er engin yfir-
bygging hjá okkur heldur fer allt beint 
í styrki,“ segir Sonja. „Ef við sjáum ein-
hvers staðar þörf fyrir styrki leggjum 
við enn meir á okkur til að hjálpa.“

Í tilefni afmælisins munu Hrings-
konur hafa afmæliskaffi fyrir meðlimi 
félagsins um komandi helgi. Öðrum vel-
unnurum sem vilja halda upp á daginn 
er bent á að alltaf er hægt að styrkja 
félagið en reikningsupplýsingar þess 
má finna á heimasíðunni hringurinn.
is. johannoli@frettabladid.is

Kvenfélagið Hringurinn 
fagnar 111 ára afmæli
Á árinu sem leið veitti kvenfélagið Hringurinn styrki og gjafi r upp á 140 milljónir króna. 
Vinna og undirbúningur safnanna stendur allt árið um kring segir formaður félagsins.

FORMAÐUR 
 Sonja Egilsdóttir 
tók við for-
manns embætti 
Hringsins í maí í 
fyrra.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrst var tilkynnt um hjólreiðakeppnina Tour de 
France þennan dag fyrir 112 árum. Hugmyndin 
kviknaði hjá Géo Lefévre, blaðamanni franska 
tímaritsins L‘Auto, og viðraði hann hugrenn-
ingar sínar við ritstjórann Henri Desgrange í 
hádegispásu 20. nóvember 1902. Upphaflega 
átti keppnin að standa í fimm vikur, en hjól-
reiðamönnum hraus hugur við þeirri tilhugsun 
og aðeins fimmtán skráðu sig til keppni. Ákvað 
Desgrange þá að stytta keppnistímann niður í 19 
daga og fór þá fjöldi þátttakenda upp í 60.
Tour de France stendur yfirleitt yfir í 23 daga og 
er hjólað jafnt á sléttlendi sem og í erfiðu fjall-
lendi. Mestan part fer keppnin fram á franskri 

grundu, en teygir anga sína til annarra landa 
innan Evrópu á hverju ári, oftast til Ítalíu, Spánar, 
Sviss, Þýskalands, Belgíu, Lúxemborgar, Bretlands 
og Hollands. Síðan keppninni var komið á fót 
hefur hún farið fram árlega að undanskildum 
stríðsárunum. Sigursælustu keppendurnir eru 
Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx 
og Miguel Indurain með fimm sigra. Bandaríkja-
maðurinn Lance Armstrong vann keppnina oftar 
en var sviptur titlum sínum eftir lyfjamisferli.

Keppnin er talinn einn erfiðasti íþróttavið-
burður heims og hefur tekið nokkur mannslíf. Alls 
fjórir hjólreiðamenn hafa látist meðan þeir tóku 
þátt og fjöldi áhorfenda hefur slasast. 

112 ÁR ERU LIÐIN FRÁ ÞVÍ AÐ KEPPNINNI VAR KOMIÐ Á FÓT: 

Tilkynnt um keppnina Tour de France

SIGURVEGARI  Vicenzo Nibali 
vann Tour de France á síðasta 
ári. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Fáguð og vönduð nytjalist,“ segir Þuríður Ósk 
Smáradóttir þegar hún er beðin um að lýsa 
eigin stíl en hún er keramikhönnuður og einn 

meðlima Kaolin gallerýs á Skólavörðustíg. 
Hún segist snemma hafa ákveðið hvað hún ætl-

aði að verða.
„Ég var, alveg frá því ég var lítil stelpa, ákveðin í 

að verða keramiker og því lá leiðin eftir stúdents-
próf í Kvennó til Bandaríkjanna, þar sem ég lærði 
keramik í Gonzaga-háskóla,“ segir Þuríður.

„Þegar ég útskrifaðist flutti ég til Portland í 
Oregon þar sem ég fékk vinnu hjá keramikfyrir-
tækinu Georgies Ceramics Co. Það var mikil og góð 
reynsla þar sem ég lærði margt um framleiðslu á 
leir og glerungum. Samhliða því var ég einnig með 
vinnustofu og vann sem keramiker.“

Þuríður flutti aftur heim til Íslands árið 2006 og 
tók þá fjögurra ára hlé frá keramikinu. Hún hófst 
þó aftur handa og tók þátt í Ráðhúsmarkaði Hand-
verks og hönnunar 2013 og hefur verið hluti af Ka-
olin gallerý í ár.

„Síðustu ár hef ég eingöngu unnið nytjalist,“ 
 segir hún. „Uppáhaldsverkfærið mitt er renni-
bekkurinn og ég renni allt sem ég geri. Hver einasti 
hlutur er handrenndur og því engir tveir eins. 
Þannig hefur hver hlutur sinn persónuleika. Það að 
sameina fallega skreytt form sem líka hafa nota-
gildi er það sem gleður mig mest í vinnustofunni.“

Hvert sækirðu innblástur?
„Innblásturinn kemur alls staðar að og oft veit 

ég ekki hvaðan hann kemur fyrr en löngu seinna 
þegar einhver bendir mér á það. En það sem vek-
ur áhuga minn eru gjarnan gamlir hlutir, náttúran, 
tónlist, aðrir listamenn, tilfinningar og svo leirinn 
sjálfur og hans takmarkanir og möguleikar. Ég á 
mér marga uppáhaldshönnuði, frábæra listamenn 
og handverksfólk sem ég dáist að,“ segir Þuríður.

Nánar má forvitnast um hönnun hennar á 
vefsíðunni www.thuridurosk.is. Munina selur 
hún meðal annars í Kaolin gallerý og á Kjarvals-
stöðum.

 ■heida@365.is

RENNIBEKKURINN 
AÐALVERKFÆRIÐ
NYTJALIST  Þuríður Ósk Smáradóttir ákvað að verða keramikhönnuður þegar 
hún var lítil stelpa. Hún lærði fagið í Bandaríkjunum og er nú einn hönnuða 
Kaolin gallerýs á Skólavörðustíg. Hún sækir innblástur í leirinn sjálfan.

 KERAMIK Þuríður 
Ósk ákvað snemma að 
verða keramikhönn-
uður. Hún er einn með-
lima  Kaolin gallerýs og 
heldur úti vefsíðunni 
 www.thuridur osk.is.

SMOKKALJÓS
Þessar glerljósakrónur eru hannaðar af tékkneska 
hönnuðinum Jan Vacek í líki smokka. Smokkaljósin 
eru hönnuð fyrir Clarté og eru mótuð í glært og litað 
gler. Hægt er að hengja upp eitt ljós sér eða mörg ljós 
saman.



FÓLK|HEIMILI

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja 
Ástþórsdóttir  Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Á meðan hönnunarvikan í Stokk-
hólmi stendur yfir í byrjun 
  febrúar munu finnskir og íslensk-

ir hönnuðir búa saman í íbúð í miðbæ 
borgarinnar sem verður innréttuð með 
hönnun beggja landa. Verkefnið er sam-
starfsverkefni með Design Forum Fin-
land og kallast We live here. Markmiðið 
með verkefninu er að kanna nýjar leiðir 
til þess að kynna norræna hönnun á 
alþjóðlegum vettvangi. „Finnum og Ís-
lendingum kemur yfirleitt vel saman 
og mín reynsla er að sú að þeir krunki 
sig oft saman á norrænum ráðstefnum. 
Það er einhver tenging á milli þessara 
þjóða, bæði í menningu og í hönnunar-
senunni,“ segir Sari Peltonen, verkefna-
stjóri hjá Hönnunarmiðstöð Íslands og 
We live here-verkefnisins. 

„Undanfarin þrjú ár hafa þessar tvær 
þjóðir verið að deita ef hægt er að kalla 
það svo. Við vorum með á sýningu á ís-
lenskri hönnun í Finnlandi og svo komu 
finnskir hönnuðir hingað á Hönnunar-
Mars. Einnig hafa hönnuðir verið að 
fara til skiptis á sýningar í löndunum 
tveimur. Nú fannst okkur vera kominn 
tími til að taka sambandið yfir á næsta 
stig og fara að búa saman,“ segir Sari í 
léttum tón en leigð var íbúð sem verður 
heimili hönnuðanna á meðan á hönn-

unarvikunni stendur. Heimilið, sem 
er í senn sýningar- og viðburðarrými, 
kemur til með að endurspegla norræna 
lifnaðarhætti, en allt innbú samanstend-
ur af framúrskarandi hönnunarmun-
um frá báðum þjóðum, þekktum sem 
nýjum. Sýningin verður opin fyrir bæði 
fjölmiðla og almenning og gestum og 
gangandi því velkomið að banka upp á.

„Í raun verður heimilishald eins 
nálægt því sem gerist í raun, en von er 
á viðburðum eins og innflutnings partíi, 
matarboðum, veislum og eftirpartíi. 
Með verkefninu vonumst við til að 
mynda sterkari og nánari tengsl á milli 
fólks en samskipti á hönnunarsýningum 
geta oft verið yfirborðskennd því það er 
svo margt um að vera. Það verður allt 
vinalegra inni á heimilum,“ útskýrir Sari. 

Sýningastjórar eru hönnuðirnir Elina 
Aalto og Marika Tesolin frá FROM og 
Hlín Helga Guðlaugsdóttir. Grafíkin er 
í höndum Sigga Odds og Sanna Ge-
beyehu frá Codesign fer með listræna 
stjórnun verkefnisins. 

„Um sextíu hönnuðir taka þátt í We 
live here, um það bil þrjátíu frá Íslandi 
og þrjátíu frá Finnlandi, þeir bestu frá 
báðum löndum. Íslensku hönnuðirnir 
verða því í verulega góðum félagsskap.“

 ■ liljabjork@365.is

SAMBANDIÐ KOMIÐ 
Á NÆSTA STIG
SAMNORRÆN HÖNNUN  Íslenskir og finnskir hönnuðir vinna saman að til-
raunaverkefni á hönnunarvikunni í Stokkhólmi sem kallast We live here.

SARI PELTONEN 
Sari er verkefnisstjóri 
We live here. Hún segir 
Íslendinga og Finna eiga 
margt sameiginlegt. 
MYND/STEFÁN

WE LIVE 
HERE 
Hönnuðirnir 
Elina Aalto, 
Marika Tesolin 
og Hlín Helga 
Guðlaugs-
dóttir taka þátt 
í samnorræna 
verkefninu We 
live here sem 
verður sýnt 
á hönnunar-
vikunni í Stokk-
hólmi í febrúar. 
MYND/MILIS SMITH

● HÖNNUN
Gustaf Fjæstad (1868-1948) 
var sænskur listmálari og til-
heyrði Racken-listamanna-
hópnum í Värmland í Svíþjóð.
Áður en Fjæstad varð frægur 
fyrir listmálun hannaði hann og 
smíðaði stóla sem hann kall-
aði Stabbestolar. Þá skar hann 
út úr þykkasta hluta af stofni 
furutrés. Verkið tók langan 
tíma enda stóllinn fagurlega 
útskorinn en Fjæstad notaðist 
aðeins við handaflið.
Stólarnir vöktu tals-
verða athygli á 
sínum tíma og eru 
enn í dag á 
söfnum 
og sér-
stökum 
sýning-
um.

STABBESTOLAR

Fæst í apótekum og heilsubúðum

P
R
E
N
T
U
N
.IS

Virkar lausnir frá OptiBac
Bifidobacteria & Fibre

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

ÚTSALA
kr. 75.700

Áður kr. 124.800

ÚTSALA

10 - 50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU

SVEFNSÓFI ÚTSALA kr. 109.900 Áður kr. 139.900

VALMONT ÚTSALA kr. 128.600 Áður kr. 151.300

RETRO ÚTSALA kr. 118.800 Áður kr. 167.800



Kynningarblað Wise, Opin kerfi og Pinnið á minnið.
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&SJÓÐSVÉLAR

Wise er stærsti söluaðili NAV á Íslandi og 
er í fararbroddi í upplýsingatækni. „Sem 
dæmi um viðskiptavini sem nota NAV og 

Centara á Íslandi má nefna Hagkaup, Rúmfata-
lagerinn, Kost, KEA og fjölda sveitarfélaga um allt 
land,“ segir Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri hjá Wise.

Fyrir allar stærðir fyrirtækja
„Í nútíma rekstrarumhverfi er sama þörf fyrir 
verslunarlausnir hjá smærri sem stærri fyrir-
tækjum hvað varðar upplýsingatækni og teng-
ingu við undirliggjandi viðskiptakerfi. Fram að 
þessu hafa ekki margar lausnir verið á boð stólum 
á nægjan lega hagstæðu verði og í hagkvæmu 
rekstrar umhverfi,“ segir Jón Heiðar.

Með Centara-tengingu við Dynamics NAV geta 
allir komið sér upp og rekið fullkomið bókhalds- 
og verslunarkerfi, allt frá einni verslun til stærstu 
verslanakeðja. „Centara er afgreiðslulausn sem er 
auðveld í uppsetningu og notkun. Hana er einnig 
hægt að nota eina og sér, með eða án bókhalds eða 
tengda öðrum kerfum,“ útskýrir Jón Heiðar. Hann 
bendir á að áður gátu aðeins stærri aðilar nýtt sér 
sambærilegar lausnir frá öðrum aðilum en að þær 
hafi oftast verið bæði dýrar og flóknar í innleiðingu 
og rekstri. Með Dynamics NAV og Centara, upp-
settu og tilbúnu til notkunar, geta því allir nýtt sér 
og haft aðgang að fullkomnu verslunarkerfi á verði 
sem hentar jafnt stærri sem smærri fyrirtækjum.

Heildstæð lausn vélar, nets og hugbúnaðar
Wise býður viðskiptavinum upp á hvort heldur 
sem hentar að kaupa kerfið eða vera í mánaðar-
legri áskrift í skýinu. „Þægilegasta leiðin í dag er 
að velja Dynamics NAV í áskrift auk Centara en 
þá er greitt mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, 
uppfærslu- og þjónustugjöld í stað þess að þurfa 
að fjárfesta í hugbúnaði, vélbúnaði og öðru um-
hverfi til að keyra hugbúnaðinn. Með því að vera í 
áskrift er þekktur kostnaður við vistun og afritun 
á gögnum í fullkomnu tækniumhverfi, öryggis-

varnir og SQL-gagnagrunnur. NAV og Centara 
í áskrift er sveigjanleg lausn sem gefur kost á 
breytilegum fjölda notenda að kerfinu eftir því 
sem hentar í hverjum mánuði sem heldur kostn-
aðinum í lágmarki. Einnig er í 
boði að fá  Office 365 í áskrift sem 
í eru Word, Excel, Powerpoint og 
fleiri forrit. Þá er búið að leysa 
málið þannig að ekki þarf neina 
miðlæga netþjóna til að keyra 
kerfið heldur er það komið uppsett í skýið,“ segir 
Jón Heiðar.

Þekktur rekstrarkostnaður miðast við fjölda 
notenda hverju sinni
Centara-afgreiðslukerfið býður upp á sveigjanlegt 
viðmót, allt frá einfaldri afgreiðslu yfir í flóknari 
útfærslur fyrir stórfyrirtæki. Viðbótarlausnir eru 

sem dæmi sérhannað afsláttarkerfi (e. mix and 
match), vildarkerfi, gjafakortakerfi og veitinga-
húsakerfi. 

„Í áskrift þarf sá sem er að opna verslun, ferða-
þjónustu, veitingastað eða annan 
rekstur einungis að hugsa um 
rekstur kassanna. Allt annað er 
hýst og leigt og greitt af mánaðar-
lega. Þá er viðkomandi kom-
inn með fullkomið bókhalds-  

og afgreiðslukerfi. Um verður að ræða þekktan 
rekstrar kostnað sem er sveigjanlegur eftir fjölda 
notenda hverju sinni,“ lýsir Jón Heiðar og nefn-
ir að fimmtán daga prófunaraðgangur að Dyna-
mics NAV 2015 sé í boði.

Með beintengingu við NAV-bókhaldslausnina 
flæða upplýsingar um greiðslur, vörur, viðskipta-
vini, gjafakort og afslætti milli kerfanna. 

Bókhaldskerfið NAV og Centara- 
verslunarlausnin í áskrift
Wise er í fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á bókhald, ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingar ásamt öflugri og 
persónulegri þjónustu. Kerfi Wise eru í notkun hjá öllum stærðum fyrirtækja og Wise býður viðskiptavinum sínum upp á samþættar 
lausnir sem eru byggðar á vörum Microsoft og uppfylla þeirra kröfur. Hjá Wise starfa 80 manns, sem sérhæfa sig í NAV, bókhaldi og 
ráðgjöf fyrir verslunarfyrirtæki, þjónustufyrirtæki, sjávarútveg og sveitarfélög.
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Hallgerður Jóna Elfarsdóttir sölustjóri, 
Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og 

markaðssviðs Wise lausna, og Björn 
Þórhallsson sölustjóri.

- snjallar lausnir

Gold Enterprise Resource Planning
Silver ndependent Software Vendor ( SV)

Borgartún 26, Reykjavík   &   Hafnarstræti 93-95,  Akureyri  »  sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is * gildir til 30. 06. 2017

Aðgangur að Office 365 
fylgir með Microsoft 

Dynamics NAV í áskrift.*frá kr.
pr. mán. án vsk

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
- Microsoft Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á 
www.navaskrift.is

• Wise var valið í þriðja sinn sam-
starfsaðili ársins af Microsoft 
árið 2014.

• Wise er fyrirmyndarfyrirtæki VR, 
í flokki stærri fyrirtækja. 

• Hjá Wise starfa um 80 metn-
aðarfullir starfsmenn. 

• Viðskiptavinir Wise eru um 500 
talsins víðs vegar um heiminn. 

• Wise er stærsti söluaðili 
Dynamics NAV á Íslandi og 
sem slíkur besti aðilinn til þess 
að tengja NAV og Centara.

• Wise er sölu- og dreifingaraðili 
Centara á Íslandi.

• Wise rekur meðal annars 
dótturfyrirtæki í Kanada og á 
samstarfsaðila um allan heim. 

FYRIRMYNDARFYRIRTÆKI

Wise hefur þrisvar verið valið sam-
starfsaðili ársins af Microsoft. 
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Verslun Guðsteins Eyjólfssonar, 
Laugavegi 34, er ein elsta verslun 
borgarinnar og hefur yfir sér mik-
inn sjarma. Á Facebook-síðu versl-
unarinnar má sjá margar skemmti-
legar myndir frá fyrri tíð, meðal 
annars af búðarkassa sem hefur 
þótt mikill og fagur gripur á sínum 
tíma. 

Guðsteinn Eyjólfsson, klæðskeri 
og verslunareigandi, fæddist árið 
1890 og hóf eigin rekstur árið 1918. 
Árið 1929 fékk Guðsteinn leyfi til að 
reisa verslunarhúsnæði að Lauga-
vegi 34 sem í dag er eitt fallegasta 
húsið í borginni. Á heimasíðu versl-
unarinnar má kynna sér söguna. 
Þar segir meðal annars: „Í mars 
1929 fékk Guðsteinn leyfi til að reisa 
þrílyft verslunar- og íbúðarhús á 
lóð sinni við Laugaveg og í kjöl farið 

voru húsin við Laugaveg 34 rifin. 
Þorleifur Eyjólfsson arkitekt gerði 
teikningar að nýju húsi, sem þykir 
allsérstakt og fallegt með boga-
dregnum kvistum og fjölda glugga 
með mörgum fögum. Segja má að 
það sé í júgendstíl, en sú stíltegund 
ruddi sér rúms í arkitektúr í Vínar-
borg um aldamótin 1900. Þor leifur 
teiknaði fleiri hús sem setja svip á 
bæinn, þar á meðal er verslunar-
hús Egils Jakobsen við Austurstræti, 
en það ber einnig einkenni júgend-
stíls.“ Verslunin var flutt inn í húsið 
í desember 1929 og hefur starf-
að þar óslitið síðan. Margir ganga 
eftir Laugaveginum án þess að líta 
upp og virða fyrir sér húsin. Það er 
ástæða til að gera það þegar geng-
ið er fram hjá verslun Guðsteins 
Eyjólfs sonar. 

Gömul verslun
í fallegu húsi

Gömul 
mynd frá 
Laugavegi 
34. Myndin 
var fengin af 
Facebook-
síðu 
verslunar 
Guðsteins 
Eyjólfssonar.

Verkefnið Pinnið á minnið 
hefur varla farið fram hjá 
landsmönnum undan farin 

ár en tilgangur þess er að koma á 
réttri notkun örgjörvakorta á Ís-
landi. Posum á sölustöðum er 
snúið að viðskiptavinum sem setja 
kortið sjálfir í posann og staðfesta 
greiðslu með pin-númeri. Að sögn 
Sigurðar Hjalta Kristjánssonar, 
verkefnisstjóra hjá Capacent, upp-
fylla íslenskir aðilar með þessari 
breytingu kröfur alþjóðlegu korta-
fyrirtækjanna um öruggari korta-
viðskipti til hagsbóta fyrir bæði 
korthafa og fyrirtækin. Verkefnið 
snýst því um að auka öryggi korta-
viðskipta. 

Sigurður segir að verkefnið, sem 
hófst árið 2010, hafi mætt nokkr-
um hindrunum í upphafi. „Teng-
ingar milli posa og afgreiðslukerfa 
voru ekki tilbúnar og debetkortin 
á þeim tíma höfðu ekki örgjörva. 
Þar sem meirihluti kortaveltunnar 
var með debetkortum vildu fyrir-
tækin eðlilega bíða þar til þau 
innihéldu örgjörva líka eins og 
kreditkortin.“

Úr varð að hagsmunaaðilar 
verkefnisins settu átakið í gang 
en verkefnið er í umsjón Greiðslu-
veitunnar, sem er dótturfyrirtæki 
Seðlabankans og starfrækir mið-
læg greiðslumiðlunarkerfi sem 
bankarnir og kortafyrirtækin 
tengjast til að miðla kortafærslum. 
Færsluhirðarnir Borgun, Valitor 
og Kortaþjónustan taka auk þess 
virkan þátt í verkefninu. 

Sigurður segir íslensk fyrir-
tæki og korthafa hafa tekið breyt-
ingunum mjög vel. Þorri sölu-
staða hefur snúið posanum að 
viðskiptavinum og örfá fyrir-
tæki eiga eftir að klára innleið-
ingar sínar. „Almenningur hefur 
líka tileinkað sér breytinguna og 
f lestir eru mjög ánægðir með að 
þurfa ekki að láta kortið af hendi 
og að öryggið hafi verið aukið. 
Þrátt fyrir að hægt hafi verið að 
ýta á græna takkann hingað til þá 
er pin-aðferðin sú sem fólk kýs. Á 
sölustöðum þar sem posinn snýr 
að þér er algengt að 95 prósent 
kortagreiðslna með örgjörva-
korti séu staðfest með pinni þrátt 
fyrir græna takkann. Það er því 
einungis lítill hluti korthafa sem 
á eftir að klára að leggja pinnið á 
minnið.“

Breytist í dag
Í dag, mánudaginn 19. janúar, 
verður sú breyting að korthafar 
mega búast við að fá ekki heim-
ild fyrir kortaviðskiptum nema 
þau séu staðfest með pin-númeri. 
„Korthafar sem muna ekki pinn-
ið hafa hingað til getað staðfest 
greiðslur með því að ýta á græna 
takkann á posanum. Ekki verður 
því hægt að treysta áfram á græna 
takkann því frá og með deginum 
í dag munu bankar og spari sjóðir 
almennt hætta að veita heimild 
ef korthafar reyna að sleppa pin-
númerinu. Engin breyting verður 
á kortagreiðslum á netinu.“ 

Það hefur alltaf legið fyrir að lítill 
hluti korthafa mun ekki geta notað 
pin-númerið, til dæmis sökum fötl-
unar eða heilsufarsástæðna. 

Þeir korthafar geta að sögn 
 Sigurðar leitað til viðskiptabanka 

síns eða sparisjóðs og sótt um 
áframhaldandi heimild til að ýta 
á græna takkann og skrifa undir 
greiðslukvittun. „Hver korthafi 
þarf að sækjast eftir þeirri lausn 
sjálfur. Ekki þarf nýtt kort heldur 

einungis áframhaldandi undan-
þágu. Það er mikilvægt fyrir kort-
hafa sem telja sig ekki geta notað 
pin-númerið að hafa samband við 
bankann sinn eða sparisjóð sem 
allra fyrst.“

Græni takkinn er hér með úti 
Frá og með deginum í dag geta korthafar ekki treyst á græna takkann á posum í verslunum heldur verða að stóla á pin-númer 
greiðslukorta sinna. Verkefnið Pinnið á minnið hefur fengið góðar viðtökur korthafa og verslana enda eykst öryggi í kortaviðskiptum.

„Almenningur hefur líka tileinkað sér breytinguna og flestir eru mjög ánægðir með að þurfa ekki að láta kortið af hendi,“ segir Sigurður 
Kristjánsson, verkefnisstjóri hjá Capacent. MYND/VILHELM
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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
s. 570-4500 kynnir heila 
húseign við Bergstaðastræti 
44. Sjö íbúða hús, þrjár hæðir 
og rishæð auk bílskúrs, 
sem nýttur er sem hjóla- og 
vagnageymsla fyrir húsið. 
Mikils útsýnis nýtur af efri 
hæðum.

Eignin var öll innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta 
árið 2013. Olíuborið parket er á 
gólfum íbúða utan baðherbergja, 
sem eru flísalögð í gólf og veggi 
og með flísalögðum sturtum með 
glerhurðum. 

Innréttingar og innihurðir eru 
hvítar, sem og eldhúsinnrétting-
ar sem eru allar með innbyggð-
um ísskápum og uppþvottavélum. 
Tæki í eldhúsum eru AEG og lýs-
ing í loftum er að hluta innbyggð. 
Screen-gluggatjöld eru í öllum 
íbúðum.

Svalir eru á öllum íbúðum á 
efri hæðum hússins og verönd er 
út af annarri íbúðinni á jarðhæð.

Húsið var allt endurnýjað að 
utan árið 2013, múrað upp á nýtt 
og málað auk þess sem skipt 
var um allt gler og hluta glugga. 
Ástand húss að utan er mjög gott.

Eignin er samtals 661,4 fer-
metrar að brúttóflatarmáli skv. 
drögum að nýrri eignaskipta yfir-
lýsingu. 

Á 1. hæð eru tvær íbúðir, á 2. 
hæð eru tvær íbúðir, á 3. hæð eru 
tvær íbúðir og í risi er ein íbúð 
og skiptist birt flatarmál eign-
arinnar þannig:

Íbúð á 1. hæð merkt 0101 að birtri 
stærð 66,4 fermetrar.
Íbúð á 1. hæð merkt 0102 að birtri 
stærð 49,8 fermetrar.
Íbúð á 2. hæð merkt 0201 að birtri 
stærð 90,7 fermetrar.
Íbúð á 2. hæð merkt 0202 að birtri 
stærð 66,0 fermetrar.
Íbúð á 3. hæð merkt 0301 að birtri 
stærð 92,1 fermetrar.
Íbúð á 3. hæð merkt 0302 að birtri 
stærð 78,8 fermetrar.
Íbúð á 4. hæð merkt 0401 að birtri 
stærð 132,7 fermetrar.

Hús með sjö íbúðum

Öll húseignin að Bergstaðastræti 44 er til sölu, alls sjö íbúðir. 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 
56,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. 
hæð í rólegum stigagangi. Húsið 
er nýstandsett bæði að utan sem 
innan. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Vestursvalir með fallegu 
útsýni. V. 18,5 m.

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð 
183 m2 efri sérhæð með innbyg-
gðum bílskúr við Gerðhamra 14 í 
Grafarvogi. Falleg afgirt lóð með 
verönd og heitum potti. Stórt steypt 
bílastæði og rúmgóðar svalir 
með fallegu útsýni. Gott skipulag. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. 
V. 54,9 m.

Þórufell 2, íbúð 202 - 111 Reykjavík 

Gerðhamrar 14 - 112 Reykjavík 

Furubyggð 17 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30
Fallegt 169,5 m2 parhús á einni hæð með in-
nbyggðum bílskúr við Furubyggð 17 í Mos-
fellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Bílskúrinn er 27,4 m2 með geymslu-
lofti. Frábær staðsetning við skógivaxi svæði. 

Einbýlishús með tveimur íbúðum 
við Garðsstaði 47. Fasteignin 
skiptist í 191,3 m2 5 herbergja efri 
sérhæð með innbyggðum bílskúr 
og 96 m2 3-4ra herbergja neðri 
sérhæð í kjallara ásamt óinnrét-
tuðu rými (sem er ekki í fermertrat.  
eignarinnar) og býður uppá mikla 
möguleika. Húsið stendur á flottum 
stað innst í botnlanga með miklu 
útsýni. V. 79,6 m.

Garðsstaðir 47 - 112 Reykjavík  

Kaldalind 3 - 201 Kóp. 

 
Fallegt 214 m2 einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr . Gróinn og fallegur garður með 
veröndum. Hellulagt bílaplan og gönguleið 
í kringum húsið. Mjög fallegt útsýni er frá 
húsinu. V. 76,9 m.

Langholtsvegur 33 - 104 Rvk. 

 
131,2 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 
kjallara og 42,8 m2 bílskúr sem er búið að 
innrétta sem íbúð við Langholtsveg 33 í 
Reykjavík. V. 36,9 m.

Hvaleyrarbaut 2 -220 Haf.

 
Vorum að fá í sölu tvö atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð við Hvaleyrarbraut 2 í Hafnarfirði. 
Stórar innkeyrsludyr og góð lofthæð. Stórt 
malbikað bílaplan. 

460 m2 = V. 45,9 m. - 178 m2 = 19,9 m.

Flugumýri 28 - 270 Mos.

 
Gott 275 m2 atvinnuhúsnæði. Um er að ræða 
vinnslusal með 2 stórum innkeyrsluhurðum 
og mikilli lofthæð. Gólfflötur er ca. 195 m2 og 
milliloft ca. 80,0 m2. V. 35,0 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Kvíslartunga 96 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 217,4 m2 parhús á tveimur hæðum 
við Kvíslartungu 96 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, forstofu, 
þvottahús, geymslu, sjónvarpshol, eldhús, 
stofu og bílskúr. Eignin er skráð 217,4 m2, þar af 
parhús 190 m2 og bílskúr 27,4 m2. V. 48,7 m.

Bílastæði fyrir framan húsi er hellulagt, með snjóbræðslu. V. 44,9 m.

Ný 150,8 m2, 4ra herbergja íbúð með sér inngan-
gi á 2. hæð í nýju fjórbýlishús sem er í byggingu.
Íbúðin afhendast fullbúin með innréttingum. 
Gólfefni eru harðparket og flísar. V. 41,8 m.

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

185,4 m2 raðhús á tveimur hæðum við Tröl-
lateig 37 í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, 
svefnherbergi, baðherbergi, stofa, borðstofa 
og eldhús, auk bílskúrs. Á efri hæð er hol, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi, sjónvarpshol, 
baðherbergi og þvottahús. Hellulagt bílaplan 
fyrir framan hús og timburverönd og garður fyrir 
aftan hús. V. 47,9 m.

Tröllateigur 37 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook
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Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðs-
fræði

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskipta-
fræðingur M.Sc 

Lögg.fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 

Sölufulltrúi

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477
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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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@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

2JA HERBERGJA

MÁNATÚN

Mánatún 3. - Glæsileg 5-6 herb. endaíbúð til suðurs á efstu hæð. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45
Glæsileg 204,0 fm. endaíbúð til suðurs á 6. hæð (efstu) auk tveggja sér bílastæða í bílahúsi. Rúmgóðar svalir til vesturs. Íbúðin
er innréttuð á mjög vandaðan og smekklegan máta með sérsmíðuðum innréttingum. Aukin hljóðeinangrun er á milli hæða. 
Gólfhitakerfi er í íbúðinni. Lofthæð er um 2,8 metrar og ná allar innihurðir uppí loft. Hjónasvíta sem samanstendur af herbergi,
fataherbergi og baðherbergi. Rúmgóðar og bjartar stofur. Húsvörður. Verð 84,9 millj Íbúð merkt 0601. Verið velkomin.

Mururimi - Parhús á tveimur hæðum.
Fallegt og vel skipulagt 178,3 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 18,3 fm. bílskúr við Mururima.
Fjögur svefnherbergi. Stofa með útgengi á svalir til norðurs og vesturs. Rúmgott eldhús með hvítum innréttingum,
eldunareyju og góðri borðaðstöðu. Tvö vel innréttuð baðherbergi. Lóð  með hellulagðri innkeyrslu og stéttum og
hellulagðri verönd og tyrfðri flöt til vesturs og suðurs aftan við hús. Verð 49,5 millj.

MURURIMI

GRETTISGATA. 
Mikið endurnýjuð 90,0 fm. íbúð á 1. hæð.Íbúðin hefur verið
mjög mikið endurnýjuð á sl. mánuðum, m.a. eldhúsinnrétt-
ingar og tæki, gólfefni o.fl.  Nýtt tvöfalt gler, nýjir gluggar og
nýtt svalahandrið. Svalir til suðurs. Sér bílastæði á baklóð.

NÚPAPP LIND – KÓPAVPP OGI.
Vel skipulögð 98,9 fm.  íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér 
geymslu í Lindahverfi. Sér bílastæði í bílageymslu. Innréttingar
úr kirsuberjaviði. Stofa með gluggum til suðurs og austurs og
yfirbyggðum svölum. Rúmgott hol með sjónvarpsaðstöðu. 2
herbergi með góðum fataskápum.

SNORRABRAUT.TT
Góð 65,9 fm. íbúð á 3. hæð að meðtaldri 6,1 fm. geymslu.
Íbúðin er á efstu hæð og skiptist í forstofu/hol, eldhús með
eldri innréttingu, herbergi með útgangi á svalir til austurs,
rúmgóða stofu og baðherbergi. Íbúðin er til afhendingar 
fljótlega.

NEÐSTALEITI. 
54,0 fm.  íbúð á 1. hæð með hellulagðri suðurverönd á
frábærum stað í göngufæri við Kringluna. Þvottahús innan
íbúðar. Sérgeymsla ca. 6 fm fylgir íbúðinni. Sér stæði í lokaðri
bílageymslu. Hús að utan er í mjög góðu standi og bílaplan
steypt. 34,9 millj. 34,9 millj.22,9 millj.22,9 millj.

3JA HERBERGJA3JA HERBERGJA2JA HERBERGJA

Stigahlíð. Glæsilegt einbýlishús- frábær staðsetning.
Mjög fallegt og vel skipulagt 325,4 fm. einbýlishús
á 3 pöllum efst í Stigahlíð við opið svæði á góðum
útsýnisstað.  Stórar og skjólsælar verandir með
heitum potti og mjög falleg og gróin lóð.
Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu, þrjú baðher-
bergi og sérlega glæsilegar stórar stofur með arni.
Fallegt útsýni er til allra átta úr stofum og sólskála.
Innbyggður 38,2 fm. tvöfaldur bílskúr með mikilli
lofthæð. Lóðin er með stórri og skjólsælli verönd
til suðurs með heitum potti og annarri til austurs,
göngustígum og fallegum gróðri.
Eignin er laus til afhendingar nú þegar.  

Verð 99,0 millj.

Efstaleiti „Breiðablik“ . Glæsileg 4ra herbergja íbúð. 

Mjög góð og vel skipulögð 155,9 fm. íbúð á 3. hæð
í  “Breiðabliki” fjölbýlishúsi fyrir 55 ára og eldri. Stórar
stofur með frábæru útsýni út á sjóinn og víðar.
Hluti svala hefur verið yfirbyggður og opnaður við
stofu. Svalir til suðvesturs út af hjónaherbergi. Sér
bílastæði í upphitaðri bílageymslu. Hlutdeild í mikilli
sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar
náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður.

Verð 54,9 millj.

3JA HERBERGJA

Nýlega endurnýjaður sumarbústaður á einstökum
stað á vatnslóð við Þingvallavatn. Bústaðurinn
stendur á 4.000 fm. gróinni eignarlóð í landi Nesja
með stórkostlegu útsýni yfir vatnið og fjallahringinn.
Timburverönd á þrjá vegu er við bústaðinn og 
útsýnis nýtur af báðum hæðum. Landið er gróið
birki, furu og grenitrjám. Bústaðurinn er á tveimur
hæðum og efri hæðin er með háu risi sem gefur
aukna lofthæð.

Verð 50,0 millj.

Sumarhús á vatnslóð við Þingvallavatn.

LAUS

STRAX

2JA HERBERGGJA

Glæsilegt endaraðhús í 107

Mjög glæsilegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 185,8 fm. endaraðhús
á stórri lóð með góðri og rúmri aðkomu.

Eignin skiptist m.a. í stórar rúmgóðar stofur, stórt nýtt eldhús,
sjónvarpsstofu og fjögur herbergi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Verð 47,9 millj.

Lágholtsvegur 13. 
Einbýlishús á Bráræðisholtinu.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

Mjög fallegt og gott 111,4 fm. einbýlishús á tveimur hæðum í 
vesturbænum. Húsið var allt endurbyggt fyrir um 20 árum síðan.
Þá var skipt um burðarbita í húsinu það klætt með viðarklæðn-
ingu að utan, skipt um gler og glugga, þakefni og lagnir. Eins var
húsið allt innréttað uppá nýtt á þessum tíma.  Falleg afgirt lóð og
skjólgóð verönd til suðurs og sér bílastæði á lóð.

Frábær staðsetning á rólegum stað við litla botngötu. 
Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
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Vatnsstígur 3B. 3ja herbergja með sérinngangi.

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
Mikið endurnýjuð 120,0 fm. íbúð á 2. hæð með
sérinngangi á frábærum stað í hjarta miðborgarinnar, 
bakhúsi við Vatnsstíginn (fyrsta hús neðan við
Laugaveg). Mikil lofthæð er í íbúðinni eða ca 3
metrar og fallegir stórir franskir gluggar. Íbúðin var 
öll endurnýjuð fyrir um 12 árum síðan m.a. eldhús,
skápar, gólfefni og innihurðir. Þá var húsið allt
steinað að utan uppá nýtt ásamt því að skipta um
glugga og gler. Hellulagt port við húsið.

Verð 36,9 millj.
Verið velkomin.

Sjávargrund 9B.  5-6 herbergja íbúð.

Eignin verður til sýnis  
frá kl. 17.15 – 17.45
5-6 herbergja íbúð með sérinngangi. Íbúðin er á
tveimur hæðum með sér andyri á 1.hæð auk her-
bergis án glugga og geymslu í kjallara samtals að
birtu flatarmáli 170,9 fm. Auk þess fylgir bílastæði 
í bílakjallara 20,5 fm. Birt stærð heildareignarinnar
er 191,4 fm. Opið eldhús með nýlegri innréttingu.
Rúmgóð stofa með góðri lofthæð og útgangi á svalir
til suðurs. 4 herbergi. Hringstigi af svölum niður í 
aflokaðan húsagarð.

Verð 46,0 millj.
Verið velkomin.

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM EFTIR  
ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS - SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN

STARHÓLMI - KÓPAVPP OGI.
Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr vel
staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð á neðri hæð hússins.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. hefur verið skipt um eldhúsinn-
réttingu og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og 
ofna- og raflagnir. Stórar og bjartar stofur. 

BAKKASEL – REYKJAVÍK.
Mjög gott 172,2 fm. sérbýli á  þremur hæðum í tvíbýlishúsi á útsýnisstað í Seljahverfi 
auk 19,5 fm bílskúrs, samtals er eignin 191,7 fm. að stærð. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á sl. árum m.a eldhúsið allt opnað og sett ný vönduð innrétting. Einnig
er búið að endurnýja bæði gesta wc og baðherbergi. Mikil lofthæð í stofum. Lóðin
nýlega hellulögð með hitalögnum undir. Frábært útsýni.

LJÁRSKÓGAR - REYKJAVÍK.
Vel staðsett 210,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með stórri skjólgóðri verönd til 
suðurs og innbyggðum 38,4 fm. bílskúr. Samliggjandi stofur með arni og útsýni til
sjávar og víðar. Sex herbergi. Sjónvarpshol með útgangi á viðarverönd til suðurs.
Opið eldhús við stofu. Húsið stendur á 1.067 fm. lóð innst í botnlanga og er stór
hellulögð innkeyrsla fyrir framan húsið.

LAUGARÁSVEGUR. 4RA – 5 HEA RB. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
154,2 fm.  íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar í kjallara á
frábærum stað við Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Íbúðin er 
björt með stórum gluggum. Stofa og borðstofa í opnu veglegu rými með gluggum
er snúa í austur, suður, suð- vestur og norður. Þrjú herbergi. 
Einstaklega glæsilegt útsýni er yfir Laugardal, borgina o.fl.

ARATÚN - GARÐABÆ.
Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr. 
Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúm-
góðar stofur með arni. Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri
háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd.
Verkfæraskúr er á lóð. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.

REYNIBERG - HAFNARFIRÐI
221,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 43,0 fm. bílskúr á einni hæð á frábærum stað
í Setbergslandinu í Hafnarfirði. Fimm rúmgóð herbergi. Rúmgóð stofa. Eldhús með
hvítlakkaðri innréttingu og góðum borðkrók. Falleg ræktuð lóð með afgirtri viðar-
verönd með heitum potti. Hellulögð innkeyrsla. Stutt í alla þjónustu og skóla.

MIÐHOLTLL - TT HAFNARFIRÐI. FRÁBÆR ÚTSÝNISSTAÐA UR.
Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnis-
stað neðan við götu í Miðholti í Hafnarfirði. Samliggjandi stofur með kamínu og
mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt 
olíuborið parket og granítflísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð. Laus til afhendingar 
nú þegar. Óhindrað útsýni er til suðurs, vesturs og norðurs.

SÓLTÚNLL . 4RA – 5 HEA RBERGJA ÍBA ÚÐ Á EFSÁ TU HÆÐ
Mjög góð 141,9 fm. íbúð á tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að meðtaldri 8,5 fm.
sér geymslu í kjallara. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu. Samliggjandi setu- og
borðstofa. Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með vönduðum innrétt-
ingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar. Þrefalt gler er í öllum
gluggum, sem eru álgluggar. Húsið er klætt að utan með lituðu áli.

HOFAKURFF  - GARÐABÆ. 4RA HEA RB.ÚTSÝNISÍBÚÐ.
Glæsileg 142,8 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum og frábæru útsýni auk sér
bílastæðis í bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á vandaðan og smekklegan máta. 
Eikarparket er á gólfum og innréttingar og innihurðir eru úr eik. Bjartar stofur með 
útengi á stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni. Húsið að utan er klætt með áli
og því viðhaldslítið. Stór sér geymsla í kjallara, góð lofthæð.

49,9 millj.

52,9 millj.

67,9 millj.

54,9 millj.

45,9 millj. 

54,9 millj.

47,0 millj.

52,9 millj.

54,9 milllj.
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Laugavegur 86-94. 
Fimm glæsilegar íbúðir.
Höfum fengið til einkasölu fimm glæsilegar íbúðir á 3. hæð í 
nýlegu og vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í hjarta miðborgarinnar, 
samtals 470 fermetrar að stærð. 

Vandaðar innréttingar og gólfefni. 

Svalir eru á öllum íbúðum og sér bílastæði fylgir hverri eign.

Eignirnar seljast í einu lagi.

Upplagt tækifæri fyrir skammtímaútleigu.

Verð 225,9 millj.



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
Sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 TEIGAGERÐI 4, 108 REYKJAVÍK

Einbýli/tvíbýli við Teigagerði í Reykjavík. Húsið er 156,9 fm og bílskúrinn er 38 
fm. Í dag eru í húsinu tvær íbúðir 3ja herbergja íbúð á jarðhæð og 2ja herber-
gia íbúð í risi, auðvelt er að nota húsið sem einbýlis hús og gætu þá risíbúðin 
verið 3-4 svefnherbergi og baðherbergi og neðri hæðin svefnherbergi, stofur, 
eldhús og bað. Garðurinn er gróinn og sólríkur með timburverönd til suðurs 
og vesturs. Örstutt er í skóla, leikskóla og alla þjósnustu. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49,9 m. 8518

 SIGTÚN 35 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Mjög rúmgóð og vel staðsett 119,2 fm neðri sérhæð sem skiptist í forstofu, 
gang, tvær stofur, eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Í kjallara er sa-
meiginlegt þvottaherbergi og sér geymsla.  Eignin verður sýnd mánudaginn 
19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 35,9 m. 8513

 LEIFSGATA 24 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og mikið uppgerð 96,9 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð við Leifsgötu 
í Reykjavík. Eignin er frábærlega staðsett á eftirsóttum stað miðsvæðis með 
nýlegu eldhúsi, ofnum og ofnalögnum og nýjum gólfefnum.   Eignin verður 
sýnd mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8402

 LAUTASMÁRI 5 201 
 ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Falleg og vel um gengin 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Suður 
svalir, parket og flísar á gólfum, þvottahús innan íbúðar og stutt í alla helstu 
þjónustu m.a. göngufæri frá Smáralind, heilsugæslu, skóla og fleira. Eignin 
verður sýnd mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 33,4 m. 8369

 BYGGAKUR 8 210 

Frábærlega staðsett og vel skipulagt 229,2 fm raðhús á tveimur hæðum við 
Byggakur í Garðabæ. Eignin skilast í núverandi ástandi, þ.e. tilbúið til innrét-
tinga að innan og fullbúið að utan með frágenginni lóð, hellulagðri aðkomu og 
verönd með skjólveggjum út frá stofu. Húsið er bjart með fallegum gólfsíðum 
gluggum, hjónasvítu og vestur svölum með sjávarsýn. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 62,5 m. 8349

 LAMBASTEKKUR 11 109 RVK.

Vandað ca 195 fm einbýli á einni hæð á einstaklega góðum stað innst í 
botnlangagötu við óbyggt svæði. Innb. 28 fm bílskúr . Fjögur - fimm svefnherb., 
góðar stofur. Arinn . Gestasnyrting.  Mjög gott skipulag. Góður garður. Örstutt 
í góða þjónustu. Húsið hefur verið talsvert endurnýjað. Skipti á minni eign 
möguleg.   Eignin verður sýnd mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 49,9 m. 4506

 AUSTURBRÚN 25, 104 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 00-01. 

Falleg og mikið uppgerð 72 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við Austurbrún í 
Reykjavík. Lagnir vorðu fóðraðar 2014 og baðherbergi nýlega standsett. Flott 
staðsetning. Eignin verður sýnd mánudaginn 19.janúar milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 23,5 m. 4135

 EIÐISTORG 5 170  
ÍBÚÐ MERKT 04-05. 

5 herbergja glæsileg 148,1 fm íbúð í lyftuhúsi með tvennum svölum, útsýni og 
stæði í bílageymslu. Íbúðin nær í gegnum húsið frá norðri til suðurs.  Útsýnið 
er bæði til suðurs, Bláfjalla og víðar og einnig til norðurs þar sem Snæfell-
sjökull blasir við, Snæfellsnesið, Akrafjall og Skarðsheiðin, Esjan og fleira.  
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30. V. 47,9 
m. 8430

 KLEPPSVEGUR 34   
ÍBÚÐ MERKT -. 

Falleg 93,9 fm íbúð á 4.hæð með glæsilegu útsýni. Íbúðin er yfirfarin og m.a. 
flísar á gólfum, góð eldhúsinnrétting, stórar stofur með góðum suðursvölum 
og glæsilegu útsýni.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 17:00 
og kl. 17:30. V. 27,9 m. 8516

 KOLBEINSMÝRI 6, 170 SELTJ.NESI   

Vel skipulagt 187 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið 
er laust við kaupsamning. Fjögur svefnherbergi, góð staðsetning, stutt í alla 
þjónustu, fallega innréttað. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 
17:00 og kl. 17:30. V. 64,5 m. 8487

 VEGGHAMRAR 39, 112 RVK. 
ÍBÚÐ 03.02

Björt og góð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Sér inngangur er inn í íbúðina 
og skiptist hún í forstofu, hol, stofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20. janúar milli kl. 17:00 og 
kl. 17:30. V. 25,9 m. 8498

 FROSTASKJÓL 97 107 RVK.

Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum eftirsótta 
stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu, suðurgarður með verönd út frá stofu og 
svalir.  Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30.  
V. 72,5 m. 8414
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 EINBÝLI

Jöklalind 6, 201 Kópavogi 
Fallegt velskipulagt 202 fm einbýlishús m. innbyggðum 49 
fm tvöf.bílskúr. Parket og góðar innréttingar, þrjú svefn-
herb. Baðherb. og gestasnyrting. Húsið er til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 56,9 m. 8476

Staðarsel 3, 109 Reykjavík
Fallegt og vel viðhaldið 292 fm einbýli með tvöföldum 
bílskúr á stórri og gróinni lóð við Staðarsel. Garðurinn 
er mjög fallegur og skjólgóður með timburverönd. Góð 
bílastæði eru fyrir framan bílskúra og í götu. V. 59,7 m. 
4562

Þrastanes 22, 210 Garðabær 
Mikið endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
innst í botnlanga við Þrastanes 22 á Arnarnesi. Auka íbúð 
er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm 
eignarlóð. Laus strax. Sölumenn sýna.  V. 82 m. 4442

Túngata 8 - Einstök eign í miðborginni.
Einstakt einbýlishús í miðborginni. Húsið er hæð, rishæð 
og kjallari. Auk þess að vera íbúðarhús gæti þessi 
virðulega eign hentað sem skrifstofur, t.d. fyrir arkitekta, 
lögmenn, fyrir félagastarfsemi o.fl. Tilboð 4131

 PARHÚS

Þrastarás 35, 220 Hafnarfjörður
Mjög gott einstaklega skemmtilega skipulagt parhús 
hæð og ris samtals 216 fm m innb. 31,4 fm bílskúr (sem 
er innréttaður) 5 svefnherbergi, tvær stofur. Góðar 
innréttingar, parket og flísar á gólfum að mestu. Stór 
timburverönd og skel(pottur) Glæsilegt útsýni til fjalla og 
borgarinnar. Laust strax, sölumenn sýna. . V. 51,4 m. 4443

 HÆÐIR 

Flókagata 2, 220 Hafnarfirði 
159,6 fm. efri sérhæð í tvíbýlishúsi á góðum stað, rétt hjá 
gömlu sundhöllinni niður við sjó. Sérinngangur. Svalir. 
Fjögur herbergi, laus strax, sölumenn sýna.  V. 30,9 m. 
8469

 4RA-6 HERBERGJA

Mánatún 3, 105 Reykjavík
Glæsilega 204,1 fm endaíbúð á 6. hæð (efstu hæð) í 
Mánatúni 3, með tveimur stæðum í bílageymslu á besta 
stað. Íbúðin er með vönduðum sérsmíðuðum innréttin-
gum frá Brúnás. Hiti er í gólfum. Aukin lofthæð.  V. 84,9m. 
4600

Naustabryggja 14, 110 Reykjavík
Skemmtileg og björt 188,3 fm íbúð á 3. hæð, á tve-
imur hæðum, við Naustabryggju, í Reykjavík. Stæði í 
bílageymslu fylgir, tvennnar suðvestur svalir og falleg 
stofa með mikilli lofthæð. Eignin er laus til afhendingar - 
lyklar á skrifstofu. V. 42,9 m. 8421

Álfkonuhvarf 21, 203 Kópavogi
Góð 128,5 fm 4ra herbergja enda íbúð ásamt stæði í 
bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum. Þrjú svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, forstofa, eldhús, baðherbergi og 
þvottaherbergi innan íbúðar. Laus við kaupsamning. V. 
36,9 m. 8427

Hrísrimi 7, 112 Reykjavík
Góð 99,0 fm íbúð á 3.hæð efstu. Íbúðin er með fallegu eld-
húsi, forstofu, stofu með svölum, baðherbergi með bæði 
sturtu og baðkari, þvottaherbergi og þremur svefnher-
bergjum. Mjög góð lofthæð er í stofu.  V. 25,9 m. 4127

Fífusel 37, 109 Reykjavík
Ágæt 4-5 herbergja 143,3 fm íbúð við Fífusel í Reykjavík. 
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og aukaherbergi í 
sameign með aðgengi að baðherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar. V. 26,5 m. 4249

Akurvellir 4, 221 Hafnarfirði
5 herbergja endaíbúð á jarðhæð í litlu sex íbúða húsi á 
góðum stað á völlunum. Íbúðin er 157,7 fm að stærð. 3 
svefnherbergi en lítið mál að hafa þau fjögur. Laus strax. 
Sölumenn sýna.  V. 37,0 m. 4040

Seinakur 1, 210 Gbæ  - Glæsileg eign
Glæsileg 4ra herbergja 140,9 fm endaíbúð á 2.hæð í 
vönduðu álklæddu viðhaldsléttu lyftuhúsi í Akurhverfinu 
í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu. Laus strax, sölu-
menn sýna. V. 46,9 m. 3677

 3JA HERBERGJA

Sigtún - 3ja herbergja íbúð
Björt og vel skipulögð 87 fm 3ja herbergja  kjallaraíbúð 
í glæsilegu þríbýlishúsi. Húsið hefur mikið verið en-
durnýjað á síðustu árum. Íbúðin skiptist í góða stofu, tvö 
herbergi, eldhús, bað og fl. V 27,9 m. 8517

Iðnbúð 4, 210 Garðabær 
Efri hæð í blönduðu íbúðar og atvinnuhúsnæði. 125,4 
fm að stærð , 3ja herbergja, sérþvotthús, sérinngangur. 
Íbúðin er laus strax og sölumenn sýna.  V. 28,0 m. 8347

Ölduslóð 27, 220 Hafnarfirði
Íbúð 0101 er 3ja herbergja 91 fm íbúð á jarðhæð í að 
sjá góðu húsi á fínum stað í Hafnarfirði, steinsnar frá 
miðbænum. Sérinngangur.  Laus strax og sölumenn sýna.  
V. 23,9 m. 4574

Klapparstígur 14, 101 Reykjavík
Glæsilega 3ja herbergja 89,1 fm íbúð 3. hæð með útsýni 
út á sjó. Eignin skiptist í hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðin er laus strax. V. 
37,9 m. 4294

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

 2JA HERBERGJA

Hverfisgata 68a 101 Rvk.
Tveggja herbergja 37,6 fm íbúð á jarðhæð með sérin-
gangi. Til afhendingar strax. V. 14,4 m. 8488

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Rauðhella 1 - Góð innkeyrsludyr - milliloft
133 fm iðnaðarhúsnæði við Rauðhellu í Hafnarfirði auk 
um 57 fm óskráðu millilofti. Góð aðkoma er að húsinu. 
Gott plan á baklóð hússins. Eignin er í leigu. Loftæð góð í 
sal. Þriggja fasa rafmagn er til staðar. V. 19,9 m. 3951

Frábærlega staðsett og sjarmerandi ca 250 fm hús með 
rúmgóðum bílskúr. Húsið er staðsett botnlangagötu 
og í grónu, barnvænu og rólegu umhverfi. Fimm mín. 
göngufæri frá Seljaskóla. Verönd á jarðhæð og stórar 
svalir á efri hæð. Ca 50 fm í kjallara með sér inngangi 
sem gefur mikla möguleika.  

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 20.janúar 
milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 48,7 m. 8344

Tröllakór 9-11 íbúð 0401 er mjög góð 139,6 fm endaíbúð 
á 4.hæð í álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Sérinngangur af svölum.  Þrjú góð svefnherbergi, par-
ket. Rúmgóð stofa og mjög gott útsýni. Góðar svalir.  
Laus strax sölumenn sýna.  

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 25.nóvember  
milli kl. 17:00 og kl. 17:30. 
V.  33,5 m. 8388

KLEIFARSEL 11, 109 REYKJAVÍK

FREYJUBRUNNUR 26, 113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



Einbýli - Rað- og parhús

Sérhæð - 2ja - 3ja og 4ra herbergja

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

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm.  Tvímælalaust
eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í 
hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og
fleira. Myndir á netinu. Verð 79 millj.. Upplýsingar veitir Helgi Jón
sölustjóri  gsm. 893 2233.

Hraunás  - Garðabær - Einbýli 
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Ásah

ý
-

verfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur
hæðum, þarf  af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað
útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæsi-
legur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Verð 119,5 millj. Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

Engjasel – Reykjavík – Raðhús 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt endaraðhús 182,5 auk 24 fm
stæði í bílahúsi. 4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa. Rúmgott eldhús.
Ofl. Góð eign. Hagstæð lán. Verð 42,3 millj.

Skjólvangur  - Hafnarfjörður -  
Einbýli með auka íbúð 
Fallegt einbýlishús í Hafnarfirði með tvöföldum innb. bílskúr
og aukaíbúð samtals ca 408 fm. 6 svefnherbergi, stór stofa og
borðstofa, frábær staðsetning. Eignin er laus strax. Sölumenn sýna.
Verð 69,5 millj.

Einihlíð - Hafnarfjörður -   Einbýli 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnisstað innst í botlanga við
grænnt svæði í Mosahlíðinni í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög
snyrtilega eign með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður.
Frábær staðsetning. Verð kr. 62 millj.

Miðvangur 104 - Hafnarfjörður - Einbýli 
Nýkomið sérlega glæsilegt endurnýjað 230 fm. einbýli á einni hæð
með góðum tvöföldum bílskúr. Húsið hefur allt verið endurnýjað
á vandaðan máta á liðnum árum. 5 svefnherb. Þrjú baðherbergi.
Glæsilegar stofur og eldhús. Skjólgóður garður með stórri afgirti
verönd. Verð 64,5 millj.

Þrastarás 35  - Hafnarfjörður - Parhús
Einstaklega skemmtilega skipulagt parhús hæð og ris samtals 216
fm. með  innbyggðum bílskúr (sem er innréttaður ). 5 svefnherbergi,
tvær stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Stór
timburverönd. Verðtilboð.

Svöluás – Hafnarfjörður  - Einbýli
Glæsilegt pallbyggt einbýlishús. Vel staðsett í Áslandshverfinu

j ýý

í Hafnarfirði. Frábært útsýni. Húsið er skráð 241,1 fm. Einn allra
flottasti útsýnisstaður bæjarins. 4 Svefnherbergi, tvö baðherbergi,
Fallegt eldhús, stór stofa og borðstofa. Húsið er laust strax.
Verð 59,7 millj. Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson
sölumaður s. 698 2603.

Bugðulækur – Reykjavík -  3ja herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega vel skipulagða 89,7
fermetra 3ja herbergja jarðhæð með sér inngangi við Bugðulæk 15
í Reykjavík.Íbúðin er í góðu ástandi með fallegum innréttingum og

j gj j g g g

gólfefnum og skiptist í forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, tvöfalda
stofu, herbergi, geymslu ásamt snyrtilegri sameign. Verð 32 millj.

Laufvangur – Hafnarfjörður – 2ja
Nýkomin í einkasölu björt og falleg 77 fm. 2ja herbergja íbúð á
1.hæð í mjög vel staðsettu fjölbýli í Norðurbænum. Nýlegt eldhús,
gott skipulag. Stórar skjólgóðar svalir. Verð 19,9 millj.

Eskivellir  - Hafnarfjörður  4ra
Falleg fjögurra herbergja íbúð á fjórðu hæð (efstu hæð)  í fallegu
lyftuhúsi vel staðsett hús í vallarhverfinu, íbúðin er 101,4 fm og
með geymslu. auk þess fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu. 3 fín
svefnherb. björt og falleg stofa, yfirbyggðar svalir. Verð 28,5 millj.

Blikaás  - Hafnarfjörður - Glæsileg
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin
sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi. 3  góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir.
Útsýni. Allt sér.

g g
Verð 32,9 millj.

Ásbúðartröð - Hafnarfjörður 
3ja herb. sérhæð
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 90 fm. neðri sérhæð í fallegu
steinhúsi. Nýlegt eldhús, rúmgóð herbergi. Útsýni. Allt sér. 

ý g g

Verð 24,7 millj.

Smárbarð - Hafnarfjörður -  Laus strax
Falleg 88 fermetra 3ja herbergja íbúð með sér inngang í litlu fjölbýli
við Smárabarð 2 í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu,
þvottahús/ geymslu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, tvö herbergi og
baðherbergi. Verð 22,9 millj .

Kirkjuvellir - Hafnarfjörður - 3ja
Sérlega falleg vel innréttuð þriggja herbergja 90,2 fm íbúð á 5. hæð
í vönduðu vel staðsettu lyftuhúsi. Björt og falleg íbúð, mjög vel
innréttuð Laus strax.
Verð 25,5 millj.

Brekkugata - Hafnarfjörður - 2ja
Nýkomin í sölu  mjög góð 56,4 fermetra 2ja herbergja íbúð í góðu
tvíbýli á frábærum stað við Brekkugötu 8 i suðurbæ Hafnarfjarðar. 
Verð 20,5 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

MIÐVANGUR 129  
HAFNARFJÖRÐUR - RAÐHÚS 

MÁVAHRAUN  11 
HAFNARFJÖRÐUR - EINBÝLI 

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Opið hús í dag milli kl. 17.30 og 18.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, samtals 188,1 fm. 
Möguleiki að stækka húsið með því að byggja yfir svalir efri hæðar, cirka 30 fm. 3-4 svefnherbergi. 
Rúmgóð stofa og borðstofa. Baðherbergi og gestasnyrting. Fallegur garður með heitum potti og skjólgirðingu. 
Parket og flísar á gólfum. Góð staðsetning, stutt í skóla og þjónustu. Verð 44,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson sölumaður s. 698 2603.

Opið hús þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 17.30 og 18.

Hraunhamar kynnir í einkasölu fallegt einbýli á einni hæð á frábærum stað, vel staðsett við Mávahraun 
í Hafnarfirði. Húsið er 182,6 fm með bílskúr sem er 33,4 fm. 5 svefnherbergi. tvö baðherbergi. 
Björt stofa og borðstofa. Rúmgott eldhús með fallegri innréttingu, borðkrókur þar.
Húsið hefur fengið gott viðhald þar á meðal nýlegt eldhús, nýtt þakjárn, þakkantur, parket og flísar,
nýlegt baðherbergi. Einstök staðsetning. Verð 54,9 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi sölumaður s. 896 0058.



Íbúð 102  3ja herbergja

Íbúðin að stærð 101,4 m²  á fyrstu hæð
Stæði í bílageymslu
Íbúðin með gluggum í gegnum íbúðina
Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur

Verð kr. 40,7 milljónir

Laugavegur 151-155 er nýbygging, fjölbýlishús með 8. Íbúðum, byggt árið 2014.

Um er að ræða 8 íbúðir í þremur húsum, en eitt stigahús með lyftu. 

Einnig er bílakjallari þar eru geymslur og bílastæði fyrir 6. bíla.

Húsin verða hvert fyrir sig í sínum lit, til aðgreiningar og til að undirstrika að hér er um að 

ræða 3 hús útlitslega. Þetta er gert til að vinna með hinn smágerða rythma umhvefisins. 

Íbúð 202  2ja herbergja

Á annarri hæð að stærð 77,4 m²
Góðar svalir til suðurs
Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur
Lyftuhús

Verð kr. 36,9 milljónir

Íbúð 301  3ja herbergja 

Íbúð á 3.hæð í risi 98,8.m² að stærð
Stæði í bílageymslu
Íbúðin með gluggum í gegnum íbúðina
mikil lofthæð og fallegir kvistir

Verð kr. 48,9 milljónir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laugavegur 151-155 
Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur

213,2 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

Fjögur svefnherbergi en hægt að bæta við því fimmta

Pallur að framan og aftan, áhaldahús í bakgarði

Húsið í góðu standi, málað og 

skipt um þakkant nýverið

Brautarás

Verð : 52,0 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Falleg eign á eftirsóttum stað

Tvílyft einbýli, alls 306 fm.

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni

5 svefnherbergi og tvö baðherbergi

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla.

Lækjarás

Verð : 68,7 millj.Nánar: Atli 899 1178

Nýjar, vandaðar íbúðir 

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 3-4 herbergja 

Sérinngangur, bílastæðakjallari 

Frábært útivistarsvæði í nágrenninu

Afhending strax

Þorrasalir 17

Verð frá : 31,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Parhús - frábært skipulag

4 rúmgóð svefnherbergi

Stærð 199 fm.

Innbyggður bílskúr

Tilbúið til innréttinga

Friggjarbrunnur

Verð : 44.9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

2 hús í boði

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit
Sími: 6955520

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700



OPIN HÚS Í DAG

Snotur neðri hæð í Hafnarfirði

65 fm, 2 svefnherbergi. Sér bílastæði

Útgengt í garð úr þvottahúsi

Sameiginlegur stór garður

Skerseyrarvegur

Verð : 17,4 millj.Nánar: Jason 775 1515

   Skaftahlíð 4

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:30 -18:00

Á fyrstu hæð, að stærð 77,9 fm

Upprunalegar innréttingar

Gufubaðstofa í sameign

Einungis 4 íbúðir í stigagangi

Frábær staðsetning

Lynghagi 7

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:00 -17:45

Falleg og sérlega vel skipulögð 

efsta hæð í þríbýli

Þrjú góð svefnherbergi

Endurnýjað eldhús og nýleg tæki

Fallegt útsýni til suðurs

Frábær staðsetning

Borgartún 30a

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:00 -17:30

Góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt af 

ÍAV.

Gengið beint úr lyftu inn í íbúð.

Stæði í bílgeymslu.

Stór stofa og tvö svefnherbergi, annað með 

fata- og sér baðherbergi.

Stekkjarhvammur 50

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. kl. 18:00-18:30

2ja herb. plús bílskúr 

Stærð 98,2 fm. 

Sérinngangur 

Bílskúr 24,2 fm. 

Hæðarbyggð 27 

Verð : 68,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 19:00-19:30

Fallegt einbýlishús

Stærð 294,2

Frábær staðsetning

Hornlóð

Aukaíbúð

Langamýri 26

Verð :  31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl:17:30 og 18:00

Falleg 97,4 fm  3ja herbergja íbúð 

á efri hæð í litlu fjölbýli

Mikil lofthæð í stofu og eldhúsi 

þvottahús innan íbúðar

Sérinngangur og stórar suðursvalir

Frábær staðsetning

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: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm íbúð 

á jarðhæð. Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri. 

Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi. 

Stór sólpallur í suður. 

Björt og skemmtileg íbúð.

Boðaþing

Verð : 30,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Vel skipulögð

4ra herbergja 88,6 fm

Tvennar svalir

Snyrtileg sameign

Espigerði

Verð: 29,0 millj.Nánar: Páll 893 9929

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar. 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.

Bankastræti

Verð : 65 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Erum með í sölumeðferð tvö stór einbýlishús 
á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Um er að 
ræða annars vegar 400 fermetra hús með 
sjávarútsýni og hins vegar 300 fermetra hús. 
Báðar eignirnar eru mikið endurnýjaðar 
og vel staðsettar.

Selbraut

 Nánar: Páll 893 9929 eða Ólafur 822 2307

Glæsileg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 
123 fm neðri sérhæð auk 22,3 fm bílskúr 
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
baðherbergi, 3 svefnherb., stofu og borðstofu. 
Húsið var málað og viðgert að utan sumarið 
2014 og þak málað og yfirfarið árið 2012

Granaskjól

Verð: 49,5 millj.Nánar: Páll 893 9929

Mjög vel skipulögð 78,8fm 

3 herbergja íbúð á 3 efstu hæð 

með mjög fallegu útsýni út á sundin. 

Eignin er laus strax.

Sæbólsbraut

Verð : 23,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is
+55 ára

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi
Bílastæði í bílakjallara.
Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir
Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Lindargata

Verð:  44,9 millj.Nánar: Svan 697 9300



Bergstaðastræti 53

Verð : 31,9millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:00-17:30

Mjög góð 92,6 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð 

(efstu) á rólegum stað í miðborginni.

Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir nokkrum árum.

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

Hraunbær 164

Verð : 21,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli  17:00-17:30

3ja herbergja 

81,9 fm 

Stutt í alla helstu þjónustu

Suðursvalir

Sogavegur 216 

Verð : 23,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:00-17:30

2ja herbergja 60 fm íbúð 

Sérinngangur 

Stórt svefnherbergi 

Þvottaherbergi

Sæbólsbraut 28

Verð : 23,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:45-18:15 

Mjög vel skipulögð 78,8 fm 3 herbergja íbúð 

á 3. efstu hæð með mjög fallegu 

útsýni út á sundin.

Eignin er laus strax.

Engimýri 13  

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:00-17:30 

Fallegt 229,6 fm tveggja hæða einbýlishús

Tvöfaldur bílskúr og gott bílaplan

Gróinn og fallegur garður

Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu 

Hörgshlíð 2

Verð :  33,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:30-18:00 

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð 95,8 fm 

Útgengi úr stofu og eldhúsi 

á hellulagða verönd 

Rúmgott eldhús 

Bjartar og fallegar stofur 

Sérafnotaréttur

Frakkastígur 5

Verð : 42,0 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 17:30-18:00 

157,1 fm hæð og kjallari í tvíbýlishúsi 

Möguleiki á tveimur íbúðum með sérinngangi 

Eignin hefur verið endurnýjuð að hluta

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Veghús 3

Verð : 22,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl: 18:00-18:30 

Rúmgóð og falleg 2 herbergja Íbúð

Alls um 62 fm, gott innra skipulag

Rúmgóð stofa, góð sér timburverönd

Snyrtilegt fjölbýlishús

Frábær fyrstu kaup
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Tröllakór 9-11
 Glæsileg íbúð í Kópavogur

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20.jan. kl. 17:00-17:30

Mjög snyrtileg 3ja herbergja íbúð

Gott skipulag, rúmgóð stofa

Tvö stór svefnherbergi, góðar svalir

Eigninni fylgir stæði í bílageymslu.

Viðhaldslétt hús, snyrtileg sameign

Laugavegur 147

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 20. jan. milli kl. 17:00-17:45

Falleg og mikið endurnýjuð 62 fm 

3ja herbergja íbúð

Nýlegir gluggar og nýlega steypuviðgert

Nýleg eldhúsinnrétting

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG



Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

82,6 fm að stærð Sameiginlegt þvottahús 

á sömu hæð Geymsla innan íbúðar ásamt 

sérgeymslu í sameign. Stórir fataskápar og 

rúmgóð svefnherbergi m. Pergo parket

Ásbraut

Verð : 25,2 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Garðsstaðir 47
Botnlangi

Verð : 79,6 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. jan. milli kl: 17:15-17:45 

Einstaklega vel staðsett einbýlishús á 

2 hæðum innst í lokuðum botnlanga. 

Glæsilegt útsýni. 5 herb. íbúð með bílskúr 

á efri hæð. 4ra herb. íbúð á jarðhæð ásamt 

stóru óskráðu aukarými sem bíður upp 

á mikla möguleika. Eignin er laus strax.

Mjög falleg og vel skipulögð 100,6 fm 

5 herbergja hæð í fallegu húsi á þessu 

sívinsæla stað. 

Sérinngangur. 3 herbergi. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Ásvallagata

Verð : 45,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg 3ja herbergja íbúð

Stór sólpallur til vesturs

Þvottaherbergi innan íbúðar

Merkt bílastæði

Flétturimi

Verð : 25,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Mjög falleg og vel skipulögð 84,6 fm 

4ra herbergja risíbúð með suður svölum. 

Mjög góð staðsetning í lokaðri 

botnalangagötu. 

Hús og íbúð mjög snyrtilegt.

Skaftahlíð

Verð : 36,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Sérlega glæsileg ný endurnýjuð 

2ja herbergja með sérgarði

Allt nánast nýtt að innan og 

hús ný viðgert að utan 

Topp eign á besta stað í Fossvogi

Hulduland

Verð : 24,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsileg 136 fm eign á efri hæð með 

sérinngangi. Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn 

og fjöllinn í austri. Tvö svefnherbergi ásamt 

geymslu og þvottahús innan íbúðar.  

Vandaðar innréttingar og gott skápapláss.

Fellahvarf

Verð : 42,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Björt og snyrtileg 3ja herbergja íbúð 

Gott skipulag og vel innréttuð eign 

Eftirsóttur kjarna fyrir 60 ára og eldri 

Fínar suður svalir, eignin er laus fljótlega. 

Fjölbreytt starfsemi og þjónusta í boði

Gullsmári

Verð : 29,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Kleppsvegur 58

Verð : 23,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 21. jan. milli kl: 18.00-18.30 

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð við Kleppsveg 

3ja herbergja

Nýlegt baðherbergi

Suðursvalir

Góð staðsetning

Hringbraut 63
Hafnarfirði

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 22. jan. kl: 17.00-17.30 

Falleg 194 fm íbúð á tveimur hæðum

36 fm bílskúr og er eignin því samtals 230 fm

Fjögur rúmgóð svefnherbergi

Tvískipt stofa með fallegu eikarparketi.

Rúmgott eldhús með góðu skápaplássi

Eignin er ofan götu, stendur hátt, 

fallegur garður, gott útsýni.

Nánari upplýsingar veitir:

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIN HÚS Í VIKUNNI

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Mjög falleg 60,9 fm 2 herbergja íbúð 

á jarðhæð með afgirtri verönd. 

Eignin er mjög snyrtileg og vel skipulögð.

Flétturimi

Verð : 22,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Gullfallegt 2 herb. raðhús með innbyggðum bílskúr, 

samtals : 111,5fm. Mjög fallegar innréttingar og 

gólfefni. Mikil lofthæð í alrými. Stór hellulögð 

verönd út frá stofu. Eignin er laus við kaupsamning. 

Möguleiki á að tengjast þjónustu við Hrafnistu.

Jökulgrunn

Verð : 42,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsilegt mjög mikið endurnýjað 126,1 fm 

parhús á þessum einstaka stað í miðborginni. 

Sérbílastæði. Verönd út frá borðstofu. 

Góðar svalir út frá efri hæð.

Haðarstígur

Verð : 55,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Vel skipulögð 39,6 fermetra 

2ja herbergja íbúð á jarðhæð 

með sér inngangi.

Njörvasund

Verð: 15,9 millj.Nánar: Páll 893 9929

3-4 herbergja 99 fm íbúð á 2. hæð 

Stór stofa, 2 svefnherbergi 

Nýlegt baðherbergi með sturtu og baðkari 

Suðursvalir

Stutt í þjónustu

Lindasmári

Verð : 32,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Rúmgóð 5 herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði 

Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými 

Fjögur svefnherbergi, stórar svalir 

Baðherbergi, þvottahús innan íbúðar

Sandavað

Verð: 36,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

5 herbergi

Falleg 4ra herbergja íbúð á 6. hæð 

með tvennum svölum 

Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð 

- öflugt húsfélag 

Engihjalli

Verð : 24,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

Laus strax

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000
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STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

SÖLUSÝNING ÞRIÐJUDAGINN 20. JANÚAR FRÁ KL. 17:30 - 18:00. 
173,3 fm sérhæð að meðtöldum 48 fm bílskúr. Stórglæsilegt útsýni, sér inngangur, verönd og garður til 
suðurs. 3-4 svefnherbergi, endurnýjað baðherbergi og eldhús.

Sölusýning 12. jan. kl. 18:30-18.30.
* Auðveld kaup *. Góð 36,9 fm jarðhæðaríbúð á 
frábærum stað í 101.  Sér inngangur. Gengið inn á 
gang. Baðherbergi með sturtu og eitt rými sem er 
eldhús, stofa og svefnherbergi með parketi 

Sölusýning mið. 21. janúar kl. 17:30-18:00 
Falleg 98,5fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Innangengt er í snyrtilega bílageymslu. 
Yfirbyggðar rúmgóðar suðursvalir útfrá stofu. 
Þvottah. er innan íbúðar. Húsið í góðu ásigkomulagi.

Sölusýning þri. 20. janúar kl. 17:30-18:00 
99 fm einbýlishús í gamla bænum í Hafnarfirði, 
byggt árið 1930. Eignin er laus við kaupsamning, 
ekkert áhvílandi.Nánari upplýsingar veittar á 
skrifstofu Stakfells 535-1000

Sölusýning mið. 21. janúar kl. 17:30-18:00 
Rúmgóð og björt ca. 140 fm fimm herbergja 
endaíbúð á 2.hæð í litlu 4ra íbúða húsi með 
sérinngangi. Fjögur svefnherbergi. Tvennar 
snyrtingar. Þvottahús í íbúð. 

*NOTALEGT FJÖLSKYLDUHÚS* - Einstaklega fallegt 
og vel skipulagt 5-6 herb. 174,2 fm einbýlishús á 
einni hæð með verönd og fallegum garði í grónu og 
góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í skóla, verslun og 
þjónustu, sundlaug og golfvöll.

116,4 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð, þar af 10,3 
fm íbúðarherbergi í kjallara. 

Lóðir fyrir raðhús, parhús og einbýli.
Margar lóðir tilbúnar með púða. .
Gott tækifæri í ört vaxandi hluta Mosfellsbæjar.

Vandað og mikið endurnýjað 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað miðsvæðis 
í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/vinnuherbergi, 4-5 svefnherbergi, 
gott þvottahús og vinnuaðstaða. Rúmgóður bílskúr. Stórar útsýnissvalir með góðu aðgengi niður í gróinn og 
fallegan garð, vinsælt og rótgróðið hverfi. 

Stór og glæsileg 5 herbergja endaíbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í bílakjallara,  á þessum vinsæla stað 
miðsvæðis í borginni. Vandaðar innréttingar, gott 
skipulag. Tvennar svalir. Stutt í verslanir og þjónustu 
og góða skóla. Sölumenn Stakfells sýna eignina. 

Fallegt og vel skipulagt 272,6 fm. einbýlishús á 
einni hæð á stórri sjávarlóð á Arnarnesinu. Einstakt 
útsýni til sjávar í átt að Bessastöðum og Snæfellsjökli. 
Mjög bjart og fallegt hús með miklum möguleikum. 
Auðvelt að útbúa aukaíbúð með sérinngangi.

861 fm. mjög vel staðasett eignarlóð með fallegu 
sjávarútsýni.
Einstakt tækifæri að eignast lóð á þessum stað. 
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Stakfells í síma 
535-1000

178,7 fm atvinnuhúsnæði, skráð sem fiskverkun. 
Gengið er inn um sameiginlegan flísalagðan 
inngang og inn í rýmið.  Þar er milliloft, og 
salernisaðstaða. Innkeyrsluhurð er einnig inn í rýmið.  

Björt 5 herbergja 148,8 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðunum í lyftuhúsi við Kórsali. Stæði í bílageymslu. 
Parket og flísar á gólfi. 

Glæsilegt einbýlishús í hjarta borgarinnar við 
Njálsgötu. Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri 
eignarlóð með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér 
bílastæði á lóðinni.

4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu og góðum stað í Kópavogi.

Glæsilegt 197,4 fm einbýlishús ásamt 43,7 
fm bílskúr, samtals 241,1 fm. Eignin er skráð á 
byggingarstigi 4 og afhendist í núverandi ástandi. 
Eignin afhendist við kaupsamning, ekkert áhvílandi.

Falleg og björt 88 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
við Baldursgötu 30 í Reykjavík. Laus fljótlega, miklir 
möguleikar í útleigu til ferðamanna.

2-3 HERBERGJA RÚMGÓÐRI 
ÍBÚÐ Í ESPGERÐI EÐA 
„-LEITUM“ VIÐ KRINGLU.
TRAUSTIR KAUPENDUR, 
GÓÐAR GREIÐSLUR.  

UPPL. VEITIR ÓMAR 
Í SÍMA 696-3559.

ÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGARA 
MEÐ AÐGANGI AÐ ÞJÓNUSTU 
Í HÆÐARGARÐI, GULLSMÁRA
EÐA ÁRSKÓGUM. GÓÐAR 
GREIÐSLUR.  

UPPL. VEITIR ÓMAR 
Í SÍMA 696-3559.

33,9 M. 42.5 M.

49,8 M.

26,7 M.

FRÁ 6.15 M.

GRETTISGATA 56A - 101 RVK GLÓSALIR 7 - 201 KÓP. . HELLISGATA 5 - 220 HFJ. BAKKASTAÐIR 161 - 112 RVK

ARNARTANGI - 270 MOS.

FÍFUSEL - 109 RVK

LEIRVOGSTUNGA - 270 MOS.

49,8 M.NEÐSTALEITI - 103 RVK HEGRANES - 210 GBÆ NESBALI - 170 SELTJ.

19.9 M. 39,5 M.HVALEYRARBRAUT – 220 HFJ. KÓRSALIR - 201 KÓP. NJÁLSGATA - 101 RVK.

35,9 M. 32,5 M.LÆKJASMÁRI - 201 KÓP. SVÖLUÁS 46 BALDURSGATA - 101 RVK

VERÐ 41,9M.ÁLFHÓLSVEGUR 121 - 200 KÓP.DYNGJUVEGUR - 104 RVK.

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÓSKUM EFTIR

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

59,0 M.

3-4 herbergja íbúðir í þessu vel staðsetta lyftuhúsi í Kópavogi.
Allar íbúðirnar afhendast tilbúnar með gólfefnum. Bílageymsla fylgir mörgum íbúðum.  
Stór geymsla í sameign. Hægt er að kaupa þessar íbúðir með aðeins 5% útborgun og láni frá seljanda að 
hluta. Komdu og kynntu þér möguleikana. 

VERÐ FRÁ 31,2 MKR.VALLAKÓR 2 - NÝJAR ÍBÚÐIR - ALLT AÐ 95% LÁN 

SÖLU
SÝNIN

G



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
t r a u s t  

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Sigurbjörn
Sölufulltrúi

867 3707

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl. 17:30-18:00

Kleppsvegur 4 104 Reykjavíavík 26.900.000

Björt 3ja herb. íbúð á 1.hæð. Fjölbýlið tekið í gegn að utan, skipt um alla glugga, 
gler, svalir endurnýjaðar. Endurn. rafmagnst. og snyrtileg sameign. Upprunalegt 
eldhús, endurnýjað baðherb. m.tengi f. þv.vél., tvö rúmgóð herbergi og stofa með 
útgengi út á svalir. Sérgeymsla í sameign, sameiginl.þvottahús og hjólageymsla. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 3     Stærð: 93,6 m2

OPIÐ HÚS mánudagainn 19. jan. kl. 17:30-18:00

Flókagata 16 105 Reykjavík 39.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð með sér inngangi. Tvöföld stofa með útgengi 
á svalir í suður, niðurgengt á timburverönd í garði. Eldhús og baðherbergi eru
endurnýjuð. Hjónaherbergi með skápum. Í kjallara er rúmgott herbergi með sér 
inngangi og sameiginl.salerni. Tvær sér geymslur, sameiginl. þvottahús og geymsla.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 97,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl. 17.30-18.00

Suðurhlíðar 38a  105 Reykjavík 52.900.000

Glæsileg íbúð, með vönduðum innréttingum og einstöku útsýni yfir Fossvoginn.  
Rúmgóðar stofur, tvö svefnherbergi, stórar svalir, tvö stæði í bílageymslu og 
sérinngangur af svalagangi.  Hér er um að ræða einstaka eign á fallegum stað þar 
sem er stutt í náttúru og kyrrð, samt mjög miðsvæðis í borginni.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

Herbergi: 3     Hæð     Stærð: 99,4 m2

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN

Efstaleiti 12  103 Reykjavík 54.900.000

Vönduð og vel skipulögð 156 m2 íbúð á þriðju hæð í þessu eftirsótta húsi við 
Efstaleiti.  Íbúðin er einstaklega vel staðsett í húsinu með frábæru útsýni. Tvennar 
svalir, auk þess sem búið er að byggja yfir svalir að hluta sem tengist stofunni 
með smekklegum hætti. Eikarparket á gólfum, upprunalegar innréttingar.
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltúri í gsm: 893 2499

Herbergi: 4-5     Hæð     Stærð: 156 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan kl. 18:00-18:30

Klapparhlíð 24  270 Mosfellsbær 30.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir:
Fallega 98,9 fm 4ra herbergja í búð á þriðju(efstu) hæð með sérinngangi á 
vinsælum stað í Mosfellsbæ.  Eignin er vel með farin og öll hin snyrtilegasta.  Stutt 
er í skóla, leikskóla og sundlaug.  Svalir í sólarátt og mikið útsýni.
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Herbergi: 4     Stærð: 98,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl 17.30-18.00 

Espigerði 2  108 Reykjavík 37.900.000

Mjög falleg og vönduð íbúð á 4hæð í góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað 
miðsvæðis í borginni þar sem örstutt er í alla þjónustu og náttúruna í Elliðaárdal-
num. Íbúðin skiptist í góðar samliggjandi stofur, eldhús, gestasnyrtingu, sjón-
varpshol, þrjú svefnherbergi og aðalbaðherbergi. Tvennar svalir eru á eigninni og 
frábært útsýni. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4-5    Stærð: 134,4 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl. 18.30-19.00 

Norðurbakki 5c  220 Hafnarfjörður 34.900.000

Glæsileg og vel skipulögð  íbúð á 2.hæð með stæði í bílageymslu í fallegu og vön-
duðu lyftuhúsi  í Bryggjuhverfi í miðbæ Hafnarfjarðar. Allar innréttingar og efnisval 
er samræmt og gólfefni er flísar og harðparket. Þvottahús er innan íbúðar og bæði 
baðkar og sturta á baðherb. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við 
sjóinn. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 109,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl. 17.30-18.00

Glitvangur 3   220 Hafnarfjörður 64.900.000

Einstaklega vandað og glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 29 fm bílskúr 
og 19,7fm garðskála. Um er að ræða hús teiknað af Kjartani Sveinssyni. Um 
innanhúshönnun sá  Agla Marta arkitekt. Glæsilegir sólpallar eru í kringum hús og 
gróin lóð hönnuð að Stanislas Bohic, garðurinn hefur fengið umhverfisverlaun frá 
Hafnarfjarðarbæ. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 6     Stærð: 253,9 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107 

Boðahlein 11  210 Garðabær 32.900.000

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einni hæð ásamt yfirbyggðum sólskála á 
þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Um er að ræða 2herb hús sem er skráð skv 
fmr 84,9fm. Húsið er vel staðsett og óbyggt svæði og falleg náttúra bak við hús. 
Íbúar geta nýtt sér þjónustu frá Hrafnistu sem er í næsta nágrenni. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 2     Stærð: 84,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl. 18.30-19.00  

Lyngholt 3  225 Garðabær 89.900.000

EIGN Í SÉRFLOKKI! Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 50 fmbílskúr. 
Húsið er einstaklega vandað með sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í 
hæsta gæðaflokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur arinn er í 
stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  Aðkoma er glæsileg, bílaplan 
stimplað og heitur pottur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 7     Stærð: 298,5 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107 

Björtusalir 2  201 Kópavoguur 39.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 4ja herb endaíbúð með yfirbyggðum svölum og  
rúmgóðum bílskúr í góðu fjölbýli í Salahverfi Kópavogs. Nýlega var tréverk málað, 
þakkantur og gluggar. Svefnherbergin eru 3 og þvottahús innan íbúðar. Stutt er í 
alla þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttasvæði.  Eignin  er laus til afhendingar 1 feb 
2015. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 4     Stærð: 145,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107  

Vindakór 2    203 Kópavogur 46.900.000

Stórglæsileg íbúð með frábæru útsýni, 39,7fm bílskúr og stæði í bílageymslu 
á efstu hæð í fallegu lyftuhúsi.  Tvennar svalir eru á íbúðinni aðrar mjög stórar 
þaksvalir með heitum potti. Falleg Kamína er í stofu. Mögulegt er að bæta við 3ja 
svefnherberginu. Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Axis, gólfefni er flísar og fallegt 
harðparket. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 151,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl. 17:30-18:00

Klettás 21  210 Garðabær 47.900.000

Afar glæsilegt, fallegt og hlýlegt endaraðhús á einni hæð þar sem hver fermetri 
er vel nýttur. Þrjú svefnherbergi, u-laga eldhús opið inn í rúmgott rými sem er hol, 
stofa og borðstofa. Garður með mynstursteyptum sólpalli.  25,7 fm. bílskúr (innif. í 
fmfj.) með góðu geymslulofti.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 4     Stærð: 128,6 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn  20. jan. kl. 18:30-19:00

Nesbali  8 170 Seltjarnarnes

Mikið endurnýjað raðhús á tveimur hæðum með útsýni til norðurs. Neðri hæð með 
tveimur herb., endurnýjuðu baðherb. með þvottaaðstöðu og bílskúr. Efri hæð með
endurnýjuðu eldhúsi, opið við stofu, yfirbyggðar svalir, hluti af stofu. Þrjú herbergi, 
endurnýjað baðherb. Útgengi af neðri hæð út á timburverönd með heitum potti. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 202,6 m2

63.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN  S. 895-6107 

Rituhólar 6  111 Reykjavík

Herbergi: 7     Stærð: 241,2 m2

62.900.000

Glæsilegt og vel viðhaldið einbýlishús á tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr 
á  frábærum útsýnisstað. Garður er fallegur með veröndum, lýsingu og bílaplan 
er steypt og með hita. Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar og skápar hannaðar 
af arkitekt. Svefnherbergin eru 5. Einstaklega fallegt útsýni er  ma. yfir borgina, 
sundin og víðar. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107



OPIÐ HÚS miðvikudaginn 21. jan. kl. 17.30-18.00

Klettás 6  210 Garðabæ

Glæsilegt, hlýlegt og vel skipulagt raðhús. Fallegar innréttingar, gólfefni og 
vönduð baðtæki einkenna þetta glæsilega fjölskylduhús sem nýtist einstaklega 
vel og er með glæsilegt útsýni. Skjólgóður garður með heitum potti og stórri 
timburverönd. 
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 179,2 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn. 19. jan kl. 17:30-18:00.

Skiplón 16 220 Hafnarfjörður 24.700.000

Falleg 74,6 fermetra tveggja herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 
50 ára og eldri. Íbúðinni fylgir sér stæði í upphitaðri bílageymslu merkt b24 ásamt 
sér geymslu í kjallara. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
baðherbergi, herbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus við 
kaupsamning. Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 75 m2

Norðurbrú 4  210 Garðabær 47.900.000

efstu hæð (4.hæð) í fallegu lyftuhúsi. Stórar 
a í suður og vestur eru út frá íbúðinni. Stæði í lokaðri 

sýnið er frábært út frá stofuglugganum og af svölum. Húsið 
og því töluvert viðhaldslítið. 

r veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 135 m2       Bílageymsla

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í 898-6106

Langalína 2, Penhouse   210 Gbæ

Herbergi: 4     Stærð: 171,8 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl.17:30-18:00

Smárarimi 60 112 Reykjavík

Gott fjölskylduhús á tveimur hæðum með 6 svefnherb. 3 baðherb. tvennar stofur, 
stóru eldhúsi, góðum bílskúr, timbursólpalli og góðum garði. Húsið er steypt og
timburklætt með fallega franska glugga, plankaparekti á gólfum og/eða flísar.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 8     Stærð: 252,8 m2

68.900.000 79.900.000

Sérlega vönduð penthouse íbúð með öllu, t.d. 84,8fm þaksvalir til suðurs og eining 
stórar 18,1fm norðursvalir. Íbúðin hönnuð af Thelmu Friðriksd. allar innréttingar frá
Aðalvík. Aðalrými opið með hátt til lofts og miklu útsýni út á sjó og yfir Arnarnesið. Góð 
3 svefnherb. hjónaherb. með fataherbergi. Tvö baðherbergi. Stór geymsla í sameign og 
tvö bílastæði í bílakjallara. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS mánudaginn 19.jan. kl. 18:30-19:00

Reyðarkvísl 12   110 Reykjavík

Herbergi: 9     Stærð: 367,5 m2     Bílskúr     Auka íbúð

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl.17.30-18.00

Markarvegur 3 108 Reykjavík

Frábært fjölskylduhús á besta stað í Fossvoginum alveg neðst niðri við Skóræktina. 
Húsið er á tveimur hæð með bílskúr og glæsilegum garði. Í eigninni eru 4 mjög góð
svefnherbergi og fjórar stofur. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan þar sem það er
múrsteinaklætt. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað að innan og er hið glæsilega-
sta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 238 m2       Bílskúr      Neðst í Fossvogi

85.000.000 64.900.000

Frábært fjölskylduhús með mikla tekjumöguleika. Gott endaraðhús á þremur 
hæðum með auka íbúð í kjallara. Frábært útsýni er til vesturs yfir Reykjavík. Í aðal-
hluta eignarinnar eru 3-4 góð svefnherbergi en í aukaíbúðinni eru 1 svefnherbergi. 
Bílskúrinn er sérstæður og undir honum er geymsla með sérinngangi. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

OPIÐ HÚS  mánudaginn 19. jan. kl. 18.30 -18.00

Kórsalir 5 201 Kópavogur 34.900.000

Rúmgóð, vel skipulögð 4ra herbergja, falleg og vel umgengin íbúð á annarri hæð, 
íb. 202, með góðum svölum til suðurs. Stór og björt þrjú svefnherbergi með 
skápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu í því. Rúmgott þvottahús 
innan íbúðar, sem vel má nota líka sem geymslu. Bílastæði og stór geymsla í 
kjallara.Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 132,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl. 17.30 - 18.00

Strandvegur 26 210 Garðabbææ 38.900.000

Falleg og góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á annarri hæð að Strandvegi 26, Sjálandi, 
Garðabæ. Stæði í yfirstærð í bílakjallara. Lyftuhús. Stigagangur og sameign flott og til 
fyrirmyndar. Laus til afhendingar eigi síðar en í mars n.k. Stórt baðherbergi, sturtuklefi 
og baðkar. Vandaðar innréttingar. Eikar-plankaparkett. Stórar, 18,5 fm, skjólgóðar 
suðursvalir. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 3-4     Stærð: 107,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl. 17:00-17:30

Þorrasalir 5-7  201 Kópavogur

Stærð: 118,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 20. jan. kl. 17:00-17:30

Álfaland 5 108 Reykjavík

Mjög rúmgóð 4ra herb. 129,6 fm íbúð í tvíbýli á rólegum og skjólsælum stað í 
Fossvoginum, íbúðin er í kjallara með stórum afgirtum sólpalli til suðurs, á pallinum
eru fallegir gróðurkassar, svefnherbergi eru 3, rúmgott baðherbergi með glugga og
tengi fyrir þvottavél, eldhús með hvítri innréttingu, stofa og eldhús eru með góðum
gluggum til suðurs. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Herbergi: 4     Stærð: 129,6 m2

33.900.000 38.400.000 59.900.000

Til afhendingar við kaupsamning, falleg og vel skipulögð 4 herbergja íbúðir á 
2. hæð auk stæðis í bílageymslu á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á 
fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði. Vandaðar innréttingar frá INNX, 
eikarparket á gólfum, forstofa, baðherbergi og þvottahús flísalögð. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

OPIÐ HÚS mánudaginn 19. jan. kl 17.30-18.00

Torfufell 111 Reykjavík

Falleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð við Torfufell í Reykjavík. Íbúðin er skráð 78,9 
fm skv Þjóðskrá og þar af 5,6 fm sér geymsla í sameign. Húsið var tekið í gegn að 
utan 2011, húsið klætt að utan og skipt var um glugga. Íbúðin er laus 1.mars og 
möguleiki að yfirtaka lán frá ILS ca 18millj. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 79 m2

19.900.000 

Garðatorg 4 210 Gaarrðððaaabbbbææææææærrrrrrr

NÝJAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

Einstök staðsetning í hjarta Garðabæjar! Húsið er í hjarta Garðabæjar, með alls 42 íbúðum. Staðsetning hússins er einstök en á Garðatorgi 
mun nú rísa glæsileg ný byggð þar sem byggt verður í samræmi við nútímaþarfir og kröfur. Um er að ræða fjölbreyttar íbúðir, 2ja til 4ra 
herbergja, og á bilinu 75 til u.þ.b. 190 fermetrar að stærð, allar með myndadyrasíma, og stæði í bílakjallara. Húsin eru 4-5 hæða. Íbúðir 
verða á 2. til 5. hæð. Á efri hæðum verður einstakt útsýni yfir Garðabæinn, sjávarsýn til vesturs og fjallasýn til norðurs og austurs. Stutt er í 
margvíslega þjónustu en við Garðatorg eru fjölmargar verslanir, heilsugæsla, bæjarskrifstofur og bókasafn svo fátt eitt sé nefnt. Gönguleiðir, 
hjólreiðastígar og falleg útivistarsvæði eru í næsta nágrenni. Afhending íbúða er vorið 2015. Byggingarverktaki er ÞG Verk ehf.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, og skilalýsingu verktaka er hægt að nálgast hjá söludeild Fasteignasölunni TORG að 
Garðatorgi 5. Opnunartími frá kl. 09-17 alla virka daga. Sími: 520-9595 netfang: torg@fasttorg.is

Dæmi um íbúð
Verð: 35.800.000
Íbúð nr. 202
Stærð 76,5fm
Fj. Herb. 2
Svalir 34,9 m2

1 stæði í bílakjallara

Tryggðu þér íbúð í 
hjarta Garðabæjar

Kynntu þér málið 
nánar í síma 520-9595

Herbergi: 2-4     Stærðir: 75-190 m2       Bílakjallari

47.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efs
svalir um 30 fm sem snúa í su
bílageymslu fylgir. Útsýnið
er klætt að utan og þ
Upplýsingar vei

Herbergi: 4    Stærð: 135 m2 Bílagey
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Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali        Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali 

Traust og góð þjónusta í 12 ár

Nönnugata, 101 Rvk Skipholt, 105 Rvk. Blásalir, 202 Kóp. Hringbraut, 101 Rvk.

Nönnugötu 7, heildareignin á eftirsóttum stað í miðbæ-
num.

Eignin samanstendur af þremur góðum íbúðum og fjórum 
herbergjum í risi ásamt geymslu. Stór pallur er við húsið 
og þrjú bílastæði. V-95m

Mjög góð 3ja. herb. 70,7 fm íbúð á 3. hæð.  
forstofa, baðherbergi til vinstri, lítið herbergi, eldhús með  
eldri innréttingu. Stofa, Hjónaherbergi með útgang út á svalir. 
Nýlegt parket er á íbúðinni. Risloft rúmgott, stigi innan íbúðar. 
Í kjallara er sameiginlegt þvottahús, hjóla og vagnageymsla. 
V-23,9m

Mjög góð 156,9 efri sér hæð með bílskúr á besta stað í 
Kópavogi.  Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 3 svefnherbergi, 2 
baðherbergi, þvottaherbergi og sér bílskúr. V-42,9m

3ja. herb., 71 fm. íbúð á 1 hæð í stigahúsi og 25,9 fm. bílskúr 
við Hringbraut í Reykjavík. Alls 106,3 fm.  Hol, lítið eldhús 
með þokkalegri innréttingu. Stofa. Tvö herbergi með skápum.  
Útgengt á vestursvalir úr stærra herberginu. Lítið baðherbergi, 
flísalagt, baðkar með sturtu, innrétting. Sérgeymsla,  
sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallara. V-28,9m.

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hjallabraut 33 – Hafn. Háaleitisbraut 4ra herb. Þingvað – einbýli. Bræðraborgarstígur 24 A Rvk.

Glæsileg 4 herb. íbúð á 2. hæð. Íbúðin sjálf er 
104,7 fm. auk þess er 7,4 fm geymsla. Samt. 
112,1 fm. Verið er að gera nýjan eignaskipta 
samning. Hús og sameign eru snyrtileg og 
mikið endurnýjuð. Íbúð öll nýmáluð og mikið 
endurn. og til afhendingar strax.  Verð kr. 33,9 
millj.  Upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali, asmundur@hofdi.is, Gsm 895 3000.

Fallegt 252,2 fm. einbýlishús á einni hæð með 
rúmgóðum innbyggðum bílskúr. Húsið er til afhend-
ingar strax og er það selt í núverndi ástandi. Skipti 
möguleg á ódýrari eign. Verð kr. 77 millj.  Upplýs-
ingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali á 
Höfða - asmundur@hofdi.is S: 895 3000. 

Opið hús kl. 17-18. 
Ágæt 101,5 fm. íbúð á 1. hæð og í risi í tvíbýlishúsi á þessum eft-
irsótta stað ( þar af 6,9 fm. sér geymsla í kjallara). Sér inngangur 
og fallegur garður. Svalir út af stofu. Húsið er steinhús, byggt árið 
1923. Möguleg stækkun á rishæð.  Verð kr. 37,9 millj.  
Til sýnis í dag kl. 17-18  Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Falleg 2ja herb. 73,4 fm. Íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi 
fyrir eldri borgara. Suðursvalir með glerlokun.  
Mikil sameign er í húsinu og ýmis þjónusta fyrir 
eldri borgra  s.s. mötuneyti, samkomusalur, 
leikfimi, hárgreiðsla o.fl.   Verð kr. 26,5 millj.  
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.   
runolfur@hofdi.is
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

FR
U

M

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

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

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



Fannahvarf 4, jarhæð
OPIÐ HÚS MÁNUD. 19.11 FRÁ KL. 17-17:30

jj

Ca. 107 fm. glæsileg sérhæð á frábærum 
stað í Kópavogi.
• Gengt frá stofu á sérverönd.
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
• Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD 19.1  
FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN

 

Lautasmári 51, Kóp 2.h.
OPIÐ HÚS MÁNUD. 19.11 FRÁ KL. 17-17:30

pp

Falleg ca. 98 fm. 4ra herbergja íbúð 
við Lautasmára.
• Suðvestursvalir.
• Frábær staðsetning nálægt Smáralindinni.

Verð 29,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 19.1. FRÁ KL. 17-17:30, 
VERIÐ VELKOMIN!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gnoðarvogur 52 
- JARÐHÆÐ M.SUÐURSVÖLUM 
Gnoðarvogur, jarðhæð, gengið inn austan megin:
Björt og falleg talsvert endurnýjuð sérhæð á góðum
stað við Gnoðarvog. Verönd v. sérinngang eignarin-
nar auk suðursvala frá stofu. 2-3 svefnherbergi.
Nýleg eldhúsinnrétting. Parket á gólfum. Fallegur 
garður. Verð 33,9 MILLJ. 

Ásbraut  - 200 Kópav 
-FALLEG 4RA. HERB. ÍBÚÐ.
Falleg 4 herbergja, 90 fm íbúð á þriðju hæð í 
fjölbýli. Björt stofa ásamt 3 svefnherbergjum sem
eru öll með skápum. Baðherbergi er flísalagt með
baðkari. Eldhús er snyrtlegt með hvítri innréttingu.
Verð 25,5 millj.

Asparfell, 3ja herbergja
Ca. 94 fm. vel skipulögð íbúð á annari hæð. Húsið
hefur verið klætt að utan og sameign er í mjög góðu 
viðhaldi. Lítið fataherbergi er inn af hjónaherbergi.
Suðvestursvalir. Verð 21,9 millj.

Eignir

Mýrargata 26
-GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU HÚSI-
Höfum til sölu íbuðir í þessu stórglæsilega lyftuhúsi 
á frábærum stað við Reykjavíkurhöfn. Íbúðirnar 
sem eru frá 2ja-4ra herbergja skilast fullbúnar 
án gólfefna. Húsið er staðsett í Vesturbugt við 
Reykjavíkurhöfn. Verð frá rúmlega 40 millj. 

SELTJARNARNES: EINBÝLI  Á  GÓÐU 
VERÐI M.MÖGULEIKA Á AUKAÍBÚÐ
Lindarbraut á Seltjarnarnesi: Ca. 220 fm. fallegt vel
viðhaldið einbýli. Fjögur svefnherbergi, rúmgóðar 
stofur m. arni. hol,  verönd m. heitum potti. Tvöfal-
dur bílskúr. AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍB. 
GOTT VERÐ 64,9 millj. 

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Í fasteignaviðskiptum 
skiptir traust öllu máli

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

Fagrabrekka - einbýli - AUÐVELT AÐ ÚTBÚA AUKAÍBÚÐ.

Grenimelur - 2ja

Fallegt einbýli á tvem hæðum á góðri endalóð í botnlanga. 3 svefnherbergi, eldhús,  
2 baðherbergi, 3 stofur, bókaherbergi og sólstofa. Neðri hæð býður uppá að útbúa séríbúð. 
Bílskúr er skráður 29,5 fermetrar. Fallegt útsýni er til norður, vestur og suður. 
Verð 49,9millj, GOTT VERÐ

Ca. 63 fm. falleg, vel skipulögð íbúð á jarðh./kj. í fjórbýlishúsi vestarlega við Grenimel.
Stutt í sundlaug, Melabúð og kaffiVest. Sérþvottah. og geymsla innan íbúðar. Verð 23,9 millj. 

Viðar Böðvarsson viðskiptafr. og lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptafr. • Gústaf A. Björnsson lögg. fast.   

Haraldur
Sölufulltrúi
gsm 783-1494

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 

Vera
Sölufulltrúi
gsm 866-1110

Einar Hannesson
hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Óskar Már
Sölustjóri
gsm 615-8200 

Víðir 
Framkvæmdarstjóri
gsm 854-2226

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186

Agnar 
Sölufulltrúi
gsm 820-1002

Ármann Þór
Sölufulltrúi
gsm 847-7000

Kristín
Sölufulltrúi
gsm 894-3003

Helga
Sölufulltrúi
gsm 824-3797

Diðrik
Sölufulltrúi
gsm 647-8052

Björgvin Þór
Sölufulltrúi
gsm 855-1544

Ívar
Sölufulltrúi
gsm 690-9090

Holtsvegur 31-33  Garðabær

Helga
Sölufulltrúi
gsm 824-3797
helga@domusnova.is

Stefán Páll
Sölufulltrúi
gsm 694-7186
stefanp@domusnova.is

Agnar 
Sölufulltrúi
gsm 820-1002
agnar@domusnova.is

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Domusnova kynnir nýjar íbúðir við Holtsveg 31-33
Um er að ræða glæsilegar 2-5 herbergja íbúðir á einum fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. 
Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna nema að baðherbergi,  þvottahús og anddyri verða flísalögð.
Kaupendur geta mögulega óskað eftir annarri útfærslu. 
Fallegt og gott útsýni, stutt í verslun, þjónustu og óspillta náttúru.
Framkvæmdir við grunn-og leikskóla, sundlaug og íþróttamannvirki eru ákveðnar og opna haustið 2016. 
Stutt í golf,útiveru og á helstu stofnbrautir.

Þórarinn Jónsson
hdl.Löggiltur
Fasteignasali 
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Valhöll fasteignasala kynnir: 
Afar smekklegar og glæsilegar 
nýjar íbúðir í sjö íbúða 
lyftuhúsi við Úlfarsbraut 96 
í Úlfarsárdal. Húsið er einkar 
vel staðsett neðst í dalnum 
við opið svæði með afar 
fallegu útsýni. Stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir íbúðum.

Tvær íbúðir eru óseldar í hús-
inu. Ein á fyrstu hæð með sér-
notafleti og suðursvölum og 
glæsilegt penthouse með auk-
inni lofthæð á efstu hæð.

Íbúð 101 er 4ra herbergja íbúð 
á fyrstu hæð og er skráð 130,6 
fm með geymslu. Eignin skiptist 
í stofu, borðstofu og eldhús með 
eldunareyju. 

Útgangur á 12,8 fm suður-
svalir úr stofu og einnig á 15,8 
fm sérnotaflöt til suðausturs. 
Hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi. Tvö önnur herbergi, 
annað með fataskápum, baðher-
bergi með sturtuklefa og sér 
þvottahús innan íbúðar. 

Íbúð 301 er glæsilegt 3-4ra 
herbergja 128,5 fm penthouse á 
þriðju hæð. Samliggjandi stofa, 
borðstofa og eldhús með auk-
inni lofthæð, stórum þakglugga 
og eldunareyju. Innfelld lýsing 
frá Lumex í stofu og víðar. Út-
gangur á tvennar svalir, stórar 
suðaustursvalir úr stofu og suð-
vestursvalir úr hjónaherbergi. 
Hjónaherbergi með góðu skápa-
plássi. 

Rúmgott svefnherbergi með 
fataskápum, baðherbergi með 
sturtuklefa og sér þvottahús 
innan íbúðar. Möguleiki er að 
fá stærri stofu eða þriðja her-
bergið.   

Húsið er álklætt með ál-/tré-
gluggum. Í íbúðunum er gólf-
hiti og er þeim skilað full búnum 
með plankaparketi frá Parka 
og 60x60 flísum. Sérsmíðað-
ar innréttingar eru frá Fagus 

með steini á borðum frá Granít-
steinum.

Innanhússhönnuður er Bryn-
dís Eva Jónsdóttir sem þekkt er 
fyrir stílhrein smekklegheit og 
frágangur er allur hinn vand-
aðasti.

Opið hús verður þriðjudaginn 20. 
janúar milli kl 17 og 17.30.
Allar nánari upplýsingar 
veitir Þórunn Pálsdóttir, 
verkfræðingur, MBA,  
s: 773-6000 eða thorunn@valholl.
is.

Nýjar íbúðir í Úlfarsárdal

Íbúðirnar eru glænýjar og glæsilegar.

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5-900-800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Davíð Davíðsson  
Lögg. leigumiðlari.  
Sölufulltrúi

Ólafur B. Blöndal  
Lögg. fasteignasali

Hákon Guðmundsson. 
Sölufulltrúi. 

Ólafía Ólafsdóttir.  
Sölufulltrúi.  
Innanhússarkitekt MSc.

MIKIL SALA - MIKIL SALA 
VILTU SELJA – VILTU KAUPA   
LAUSNIN ER FASTEIGN.IS

Unubakki 17 Þorlákshöfn  

Atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir iðnaðarmenn, skipaútgerðir ofl.
Mjög góð iðnaðarbil með stórum innkeyrsludyrum (4,5 x 4 m) og mikilli lofthæð 
á góðum stað í Þorlákshöfn til sölu. Hiti er í steyptum gólfum og mjög sterkt 
rafmagn er inn í húsin. Eins er innangengt í húsin frá bakdyrum eru með sér 
rafmagnstöflu, góðum lagnaleiðum, lýsingu í sal og útilýsing kominn.V-9,5 millj.

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

    
  D

aði

820 8103
  K

ris
tín

820 8101 

Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS
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Við erum með margar út-
gáfur af HP-kassa kerfum 
en HP er annar stærsti 

framleiðandi kassakerfa í heim-
inum og einn stærsti tölvufram-
leiðandi heims,“ segir Sigurgísli 
Melberg, forstöðumaður not-
endalausna hjá Opnum kerfum. 
Hann segir að kerfin frá HP upp-
fylli ströngustu gæða kröfur og 
séu gædd nýjustu tækni. Ekki 
skemmi f yrir hversu fallega 
hönnuð kerfin séu. „ Hönnunin 
er mjög stílhrein og falleg og 
lítur vel út á borði,“ segir hann og 
bætir við að kerfin séu einnig afar 
nett, taki lítið pláss og rúmist því 
vel í litlum rýmum. 

Sigurgísli segir verðið á HP-
kerfunum gott. „Þau eru mjög 
samkeppnishæf miðað við önnur 
sambærileg kassakerfi á mark-
aðnum.“

Þriggja ára ábyrgð
Eitt af sérkennum HP-kassakerf-
anna er að þeim fylgir þriggja ára 
ábyrgð sem þykir einstakt í þess-
um geira. Sigurgísli segir við-
skiptavini sína afar ánægða með 
þetta enda stór ástæða þess hve 
margir kjósa HP-kerfin.

Hægt að leigja kerfi
Opin kerf i býður v iðsk ipta-
vinum sínum upp á þann kost 

að leigja kassakerfi í stað þess 
að kaupa þau. „Hægt er að leigja 
þau til þriggja ára, jafn lengi og 
ábyrgðar tíminn varir. Síðan er 
kerfinu skipt út fyrir nýtt. Þannig 
getur fólk alltaf verið með nýjasta 
búnaðinn án þess að þurfa að fara 
út í fjárfestingu,“ segir Sigurgísli 
en þessi leið hefur mælst mjög vel 
fyrir. „Það hentar mörgum betur 
að leigja en að kaupa, sérstaklega 
minni aðilum.“

RP2 vinsælasta kerfið
Vinsælasta kassa ker f ið hjá 
Opnum kerfum er HP RP2-kerfið. 
„Í þessu kerfi fær fólk allt í einum 
pakka á virkilega góðu verði,“ 
segir Sigurgísli. Allan nýjasta 
tæknibúnaðinn er að finna í því 
en kerfið er til dæmis með SSD-
diski og fjögurra gígabæta minni.

„Kerfið er endingargott enda 
hannað með það að leiðarljósi. Til 
dæmis er gler í stað plasts framan 
á kassakerfinu sem tryggir betri 
endingu,“ segir Sigurgísli. Hann 
telur kerfið henta bæði í litlar og 
stærri verslanir. „Kerfið tekur 
nánast ekkert pláss, hægt er að 
festa skjáinn upp á vegg eða vera 
með hann í dokkunni.“

MX10-spjaldtölvulausn
Helsta nýjungin er MX10-spjald-
tölv u kassa ker f ið. Sig u rg ísl i 

segir spjaldtölvuna mjög góða 
til dæmis fyrir veitingastaði og 
sölumenn sem eru á ferðinni. 
„Hægt er að nálgast viðskipta-
vininn á annan hátt enda hægt að 
taka við pöntunum og greiðslum 
utan verslunarinnar. Að auki er 
líka hægt að setja spjaldtölvuna 
í dokku og tengja hana við pen-
ingaskúffu og allt slíkt.“

Sérvaldar lausnir
Möguleikarnir og útfærslurnar á 
kassakerfunum frá HP eru fjöl-
margar. Ráðgjafar Opinna kerfa 
reyna ávallt að finna þær lausn-
ir og kerfi sem henta hverjum og 
einum. „Við vinnum þetta með 
viðskiptavinum okkar. Við lítum 
oft á aðstæður og metum þörfina 
út frá þeim,“ segir Sigurgísli en 

sérstök áhersla er lögð á að finna 
réttu lausnina. „Þetta snýst ekki 
bara um að selja búnað heldur að 
aðstoða viðskiptavini við að finna 
rétta lausn sem hentar þeirra um-
hverfi.“ 

Nánari upplýsingar má fá á 
www.ok.is, í síma 570 1000 eða 
með því að senda póst á sala@
ok.is.

Öflug og stílhrein kassakerfi frá HP
Opin kerfi bjóða upp á breiða línu kassakerfislausna frá HP. Kerfin eru fallega hönnuð og notendavæn og koma með þriggja ára 
ábyrgð. Nýverið kynnti fyrirtækið „eigðu eða leigðu“ möguleika til sögunnar þar sem hægt er að leigja kerfi í stað þess að kaupa. 
Ráðgjafar Opinna kerfa aðstoða kaupendur við að finna réttu lausnina fyrir hvern og einn, enda úr mörgu að velja.

„Hönnunin er 
mjög stílhrein 
og falleg og lítur 
vel út á borði,“ 
segir Sigurgísli 
Melberg um 
kassakerfin frá HP.
MYND/GVA

frá kr. 9.900
á mánuði*

EIGÐU
eða

LEIGÐU

OPIN KERFI | HÖFÐABAKKA 9 | 110 REYKJAVÍK | SÍMI 570 1000 | OK@OK.IS

Sérfræðingar þér við hlið
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Unnið að lausnum með ÖBÍ

HVERNIG 
FESTA MÁ 
PIN Í MINNI
Notendanöfn og lykilorð eru 
órjúfanlegur hluti daglegs lífs í 
rafrænum heimi. Við komumst 
hvorki inn í símtækin né tölvuna 
án aðgangsorðs, ekki inn í tölvu-
póstinn eða inn á Facebook án 
aðgangs- og lykilorða. Þá er 
ótalinn aðgangur á vefsvæði 
sem tengjast til dæmis vinnu 
eða skóla, að ekki sé minnst á 
heimabankann.
Hvernig á að festa pinnið sér í 
minni? 
Það er auðveldara að muna 
bókstafi og orð en talnarunu. Ef 
þú ert að búa þér til leyninúmer 
skaltu velja orð sem inniheldur 
minnst fjóra bókstafi.
Orðið gæti einnig þýtt eitthvað 
sérstak fyrir þig, minnt þig á 
eitthvað skemmtilegt, eða verið 
svæsið blótsyrði sem þú myndir 
aldrei segja upphátt.
Skoðaðu svo hnappaborðið á 
símanum þínum, þá sérðu að 
bókstafir fylgja hverri tölu. Hvaða 
tölur velurðu til að „hringja“ í 
síðustu fjóra stafina í orðinu sem 
þú valdir?
Voila! Þetta er nýja pin-númerið 
þitt!
Þessari aðferð má auðveldlega 
snúa við ef muna þarf pinn-
númer sem er fyrir fram ákveðið. 
Skoðaðu hvaða bókstafi númerið 
myndar á hnappaborðinu og 
reyndu að búa til úr því orð. 
Þá má einnig skrifa upp 
tölurnar með bókstöfum og búa 
til orðalista þar sem hvert orð 
hefst á sama bókstaf og tölurnar 
í leyninúmerinu. 2389, Tveir, 
Þrír, Átta, Níu gæti orðið: Taktu 
Þetta Áfram Núna. Kannski er 
auðveldara að muna það.

wikihow.com

HVERNIG

BÚÐARLEIKIR GÓÐIR
Fisher Price-búðarkassana 
þekkja flestir en plastútgáfan kom 
fyrst á markað um miðjan áttunda 
áratuginn. Um tíma var þetta með 
vinsælli leikföngum og var kassana 
að finna á fjölmörgum heimilum 
hér á landi. Gömlu kassarnir leynast 
enn víða en þeir fást nú í uppfærðri 
útgáfu með færibandi og kortales-
ara. Þeir eru hugsaðir fyrir börn á 
aldrinum 2-6 ára.
Margir eru fylgjandi því að börn 
fari í búðarleik enda getur það 
hjálpað þeim að skilja hvernig 
viðskipti ganga fyrir sig. Börnum 
finnst líka spennandi að fara í hlut-
verkaleiki. Þau bregða sér yfirleitt 
í hlutverk kaupmannsins og er 
öðrum í fjölskyldunni gert að leika 
viðskiptavini. 

iPhone
viðgerðir

Frá og með deginum í dag verða kort-
hafar að staðfesta kaup í verslun-
um með pinni eða eiga á hættu að 
ekki fáist heimild fyrir viðskiptum. Ef 
kort er án örgjörva skrifar korthafi þó 
áfram undir greiðslukvittun. 

Talsverð umræða hefur spunnist 
að undanförnu um hvernig breyting-
arnar snúa að fötluðum. 

Á vefnum pinnid.is er tekið fram 
að verkefnisstjórn Pinnið á minnið 
hafi átt í góðum samskiptum við Ör-
yrkjabandalagið vegna þessara mála 
og muni útgefendur greiðslukorta á 

næstunni kynna sínar lausnir sem 
henta þessum hópum korthafa sér-
staklega. Enn um sinn verði því leyfi-
legt að staðfesta greiðslur með undir-
skrift þó svo að örgjörvi kortsins sé 
lesinn. 

Á síðunni er bent á að örgjörva-
posar á Íslandi uppfylli kröfur hvað 
varðar blinda og sjónskerta. Þannig 
sé miðjuhnappurinn á talnaborðinu 
(talan 5) með upphleyptu merki til 
aðgreiningar og hnappar til að hafna 
eða staðfesta séu einnig með upp-
hleyptum merkjum. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 150 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
980.000. Rnr.301249. Á staðnum. 
100% vísalán.

NISSAN X-trail. Árgerð 2005, ekinn 
178 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
890.000. Rnr.105952. Á staðnum. 
100% vísalán.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18. 

Lau 12-16
www.planid.is

2014 NÝIR JEEP GRAND 
CHEROKEE OVERLAND 4X4

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í 
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra 
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði, 
Þennan verður þú að skoða, ATH 1 
eftir, Tilboðsverð aðeins 10.990þkr, 
Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Hilux DLX d/c 2.5. 
1/2015,ókeyrður,dísel,5 gírar, krókur, 
palllok, heitklæðning. Verð 6.670.000. 
Skipti ód.Rnr. 200235.

TOYOTA Land Cruiser 200 VX 7 
manna . 2/2014,15 þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, krókur, Navi. Verð 
18.900.000. Skipti ód. Rnr.200020.

TOYOTA Land Cruiser 150 
GX 7 manna. 6/2013,34þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, krókur, filmur, 
gluggavindhlífar. Verð 9.160.000. 
Skipti ód. Rnr.122554.

TOYOTA Land Cruiser 150 
GX 60th 7 manna.5/2012, 
47þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
krókur,filmur,gluggavindhlífar.Verð 
8.240.000.Skipti ód.Rnr.122651.

TOYOTA Fj Cruiser. 10/2007, 16þ.mílur, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.500.000. 
Skipti ód. Rnr.200200.

TOYOTA Rav4 GX dísel 2.2. 6/2013, 
32þ.km, dísel, sjálfskiptur, krókur, 
krómlistar á hliðum, filmur. Verð 
5.890.000. Skipti ód.Rnr.122697.

TOYOTA Land Cruiser 120 VX 35”. 
1/2008, 132þ.km, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.680.000. Skipti ód. Rnr.122510.

NISSAN Pathfinder SE 2.5. 8/2012, 
34þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.690.000. Skipti ód. Rnr.122752.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

 

1 EIGANDI !
Toyota Landcruiser 120 VX 33” (8 
manna) Diesel árg 09/2003 ek 146 
þ.km Leður, topp þjónusta, topp eintak, 
ny negld dekk ofl verð nú 2.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, sendu 
okkur mail á 100bilar@100bilar.is eða 
hringdu í síma 5179999, Skráðu bílinn 
frítt hjá okkur. Kíktu á www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími: 552 2000

g g y g

Lá u bensínsparnaðinn borga ra ílinn! 

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

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

Lá u ekki okra á þér. Fáðu betra verð á Nissan Leaf Nordic hjá Islandus 

Ra íllinn Ókeypis 
Hleðslupóstar 

fyrir alla ra íla 

Eigum e irfarandi bíla heimkomna l afgreiðslu strax: 

2013 Nissan Leaf SV Kr. 3.595.000 vel búinn bíll á álfelgum með hraðhleðslupor  eins og nýr ekinn 8700m 
2013 Nissan Leaf SL Kr. 3.795.000 Flo asta týpan af Nissan Leaf, leðurinnré ng, hraðhleðsla. Ekinn 5290m 
2012 Nissan Leaf SL Kr. 3.495.000 Vel með farinn notaður. Vetrar+Sumardekk. Íslensk Ábyrgð. Ekinn 16þ.km.  

Fyrstur kemur fyrstur fær.  Skráðu þig hér: www.islandus.is/bilaleit 



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

KIA Sorento EX Luxury. Árgerð 2012, 
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.190.000. Rnr.240391. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 27 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.690.000. 
Rnr.991089.

VW Caravelle 4x4 dísel beinsk.. Árgerð 
2013, ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 6.790.000. Rnr.991125.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.991116.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

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

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

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

 Bátar

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 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.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Tölvur

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

 Húsaviðhald

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

KYNNINGAR Á TILLÖGU 
AÐ NÝÝJJUUU SSSSVÆÐISSSSSKKKKKIIIIPULAGI 

- HÖFUUUUÐÐÐÐÐBOOOOORGGGGGAAAAARRRRRSSSVÆÆÆÆÆÆÐÐÐÐÐIIÐÐÐÐÐ 2040
Tillaga að nýjjjjju uuu svæææðæ isssssksss ipulagi ááá áá hööööfuðbooorgar-
svæðæððæðinininiinu heheheeefufuffur rr rr verið ð ð auuuglggg ýst til   ummmsssagna,aa,a, ff ffrerererr stur
til aðððð ssssskikikik lal  inn athugasasasaa emmmmmdummm m err t t tttil 2. febrúar.r.     
ÞeÞeÞeeÞ irr ssssememem villjajajaaa kk k kynynyynna sééréé  tililili lööögggunnnan  er boooðiðiðiðiðððð áá opopppiðiðiðii hhhh húsúsússs 
á ssks rifstofu SS SSSSSSHSSHH, HaHaHamrmrmrmraabaaa orrrrrg 9,9,9,9,9, K K KKópópópópavogogogoggiii áá ááá eftir-
töldummmmm dd ddögöööö um:

Þrrrriiiði judagigigig nnnnnnnnn 22 20. j jjjanananana úaúaúaúú r rrr kl. 161166-1118888
MiMiMiMM ðvðvvðvð ikikikudagaggaga ininininn 21. janúnúnúarrrr kl. 1111:3330333  – 13:303030300
Fimmmmmmmmmmtututut daginn 22. jannnnúarrr kl. 16666 -   118 888

Svæðisskipululullagstilililillaggagggg n ásssssamt fyfyfyylgigigigigi ögnuuum er
aðgengileg ááááá h  eimmammm sssíðu SSSSSSHSHSHHH, wwwwww.ww ssssssssh.isssssss//2/ 040.  
Þar er einnig aðaðaðað finnnnnnna mmmyyynyy dbaananandskykykykynnnnninininnngu. 
Á opnum húsum gegeeg fsfsf t fólki færi á kk kkaalaaa la eftir frekari
skýringum.ký i

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Tillögur að breytingum 
á deiliskipulagi

Breyting á deiliskipulagi Suðurhafnar, lóðir nr. 22, 22b og 
2c við Óseyrarbraut.
Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti á 
fundi sínum þann 13. janúar 2015 að auglýsa tillögu að 
breytingunni í samræmi við 43. gr. laga nr. 123/2010.  
Hafnarstjórn samþykkti breytinguna á fundi sínum 14. 
janúar 2015.  Breytingin felst í að lóð Óseyrarbrautar 22 er 
stækkuð til norðurs, byggingarreitur stækkaður og nýtingar-
hlutfall hækkað í 0.5. Jafnframt eru lóðir nr. 22b og 22 c 
felldar niður.

Breyting á deiliskipulagi fyrir lóð Arnarhrauns 50.
Breytingin felst í að byggingarreitur hússins er stækkaður 
og heimilaðar verða allt að sex íbúðir í húsinu. Bílastæðum 
er fjölgað innan lóðar og nýtingarhlutfall hækkað í 0.78.

Breyting á deiliskipulagi Setbergs vegna lóðar nr. 15 við 
Lyngberg.
Breytingin felst í að byggingarreitur á lóðinni er stækkaður, 
heimilað verður að rífa núverandi byggingar og byggja 
parhús í staðinn. Nýtingarhlutfall lóðarinnar verður 0.35. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði 
Norðurhellu 2, frá  16. janúar til 2. mars 2015. Hægt er að 
skoða deiliskipulagstillögurnar á forsíðu vefs Hafnarfjarðar-
bæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari upplýsingar eru veittar 
á skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnar-
fjarðarbæjar, eigi síðar en 2. mars 2015. Þeir sem eigi gera 
athugasemdir við breytingarnar innan tilskilins frests, teljast 
samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

til sölu

tilkynningar

fasteignir
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Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Faglærður múrari og málari geta bætt 
við sig verkefnum. Uppl. í s. 8966614

 Nudd

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

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Viðgerðir

Varalhluta og viðgerðaþjónusta. 
Rafinn ehf Askalind 7. Kóp. S. 
5572040/8923429

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU, 

NÝBÝLAVEGI OG 
AUÐBREKKU (GÖMLU 

TOYOTAHÚSUNUM)
150 - 300 fm m / 

innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm 
undir verslun eða léttan iðnað, 
200 - 400 fm fyrir heildverslun 
eða léttan iðnað. Greið aðkoma 

að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna óskast

Ertu að leita af mér? Ég er strákur á 
18 ári, er vanur bakari og í kjötvinnslu. 
S. 775 2507, Elmar.

SUMARSTÖRF 
Á BÍLALEIGU
 
Bílaleigan Geysir óskar eftir sumarstarfsfólki.  Starfstímabilið er allt frá 
1. apríl 2015 til 31.október 2015 og jafnvel lengur (eða frá því umsækjandi er 
laus úr skóla og þangað til hann/hún þarf að byrja aftur í skóla).

Óskað er eftir fólki með ríka þjónustulund, bæði morgunhönum og 
nátthröfnum. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að hefja störf kl. 05:00 á 
morgnana og/eða unnið yfir hánóttina. Tungumálakunnátta er mikill kostur 
þar sem viðskiptavinir Geysis tala m.a. ensku, frönsku, spænsku og þýsku, 
að ógleymdum norðurlandamálunum.

Leitað er að fólki í eftirfarandi störf:

1.   Afgreiðsla og sala á skrifstofu á Keflavíkurflugvelli
2.  Afgreiðsla og sala á skrifstofu í Reykjavík
3.  Símsvörun - þjónustuver
4.  Verkstæði - bifreiðaviðgerðir, smurþjónusta og dekkjaskipti
5.  Þrif og standsetning á bifreiðum (Keflavíkurflugvöllur og Reykjavík)

Lágmarksaldur er 18 ár, bílpróf og hreint sakavottorð er skilyrði. 
Umsóknir frá fólki með áratuga reynslu af vinnumarkaði eru sérstaklega 
velkomnar.

Nánari upplýsingar veitir Þórunn Þorbergsdóttir í síma 421-5566 frá kl. 8-16. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið: atvinna@geysir.is eða í 
gegnum www.facebook.com/geysircarrental fyrir 15. febrúar 2015.

Í umsókninni þarf að koma fram við hvaða starf viðkomandi sækist eftir.

EVERY TRIP
IS AN ADVENTURE

atvinna

til sölu

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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LÁRÉTT
2. dægurs, 6. eftir hádegi, 8. orlof, 9. 
sægur, 11. samtök, 12. laust bit, 14. 
mjóróma, 16. tveir eins, 17. tæra, 18. 
for, 20. tveir eins, 21. könnun.

LÓÐRÉTT
1. bein, 3. frá, 4. jurtaætu, 5. sigti, 7. 
merkastur, 10. segi upp, 13. frjó, 15. 
laun, 16. ósigur, 19. kyrrð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. dags, 6. eh, 8. frí, 9. ger, 
11. aa, 12. glefs, 14. skræk, 16. tt, 17. 
æta, 18. aur, 20. uu, 21. próf. 
LÓÐRÉTT: 1. legg, 3. af, 4. grasætu, 
5. sía, 7. helstur, 10. rek, 13. fræ, 15. 
kaup, 16. tap, 19. ró.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

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.

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

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

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

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

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

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

Ég bý ekki til tónlist fyrir augun. Ég bý til tónlist 
fyrir eyrun.

Adele

Þarna.

Síðasta nálin. 
Þá eru jólin 
búin, Ívar.

Strax í maí. Þessu 
tré verðum við að 
skila til baka.

Gjörðu svo vel, 
félagi.

Ég kom með 
gómsætar og 

ferskar...

Rocky, ekki þú 
líka!

Þetta er líklega 
ástæðan fyrir 

því að fólk heldur 
ávaxtaflugur ekki 

sem gæludýr.

Þetta 30 
mínútna 
lífshlaup 
ætlar að 

verða 
áskorun.

Mamma! Ég finn 
ekki bakpokann 

minn!

Wesley So (2762) hafði svart gegn 
Vassily Ivanchuk (2715) á Tata 
Steel-mótinu í Sjávarvík.
Svartur á leik

14...Rxg2! 15. Kxg2 a5! Hvítur er 
í alls konar vandræðum og kýs að 
fórna skiptamuni. 16. Hxe7 Dxe7 17. 
c3 Ha6! 18. d4 Hf6 19. d5 a4 20. Bc2 
Hd8 21. De1 Dd7 22. Rg5 h6 23. Re4 
Hg6+ 24. Kh2 f5 25. Rg3 Dxd5 26. 
Dg1 Df3 og hvítur gafst upp.
www.skak.is:  Mamedyarov tekur 
þátt í Reykjavíkurskákmótinu. 
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Að lifa í jafnvægi
Holl fæða hjálpar okkur að skapa 

stöðugleika í líkamanum og lífinu.
Ab vörurnar stuðla að lifandi jafnvægi.

Nú líka í1 lítraumbúðum

Herstöðin á Miðnesheiði var reist af Bandaríkjaher árið 1951 eftir að 
Bandaríkjamenn og Íslendingar gerðu með sér varnarsamkomulag. 

Þar voru um 5.700 manns þegar mest var. Á svæðinu voru verslanir, 
skólar, sjúkrahús, kvikmyndahús, íþróttahús og skemmtistaðir auk íbúðar-
húsa og hernaðarmannvirkja. Svæðið var lokað og þar var allt með öðru 
sniði en Íslendingar áttu að venjast.

Stöðinni var lokað árið 2006 og Bandaríkjamenn yfirgáfu landið eftir 
55 ára hersetu.

➜ Um herstöðina

„Mér fannst hin eyðilega 
herstöð í Keflavík frábært 
umhverfi til að mynda, bæði 
vegna sögulegs samhengis og 
listrænna möguleika. Þetta 
tvennt reyndi ég að sameina,“ 
segir Bragi Þór Jósefsson ljós-
myndari sem opnar sýningu í 
Ljósmyndasafni Íslands í dag. 
Einnig gefur Crymogea út bók í 
tengslum við sýninguna.

Bragi hóf að mynda svæði 
varnarliðsins í Keflavík 
skömmu eftir að herinn hafði 
yfirgefið stöðina árið 2006 og 
hélt því áfram allt fram á árið 
2008. 

„Fyrst þegar ég fór þarna 
suður eftir var ég með Tinna 
Sveinssyni sem var ritstjóri 
Húsa og híbýla þá. Síðan fór ég 
margar ferðir, fékk leyfi hjá 
Þróunarfélagi Keflavíkurflug-
vallar sem sá um svæðið og fékk 
að skoða allt sem mig langaði,“ 
segir Bragi Þór sem kveðst geta 
fullyrt að enginn eigi aðrar eins 
myndir. 

„Reyndar kom einn  erlendur 
ljósmyndari einu sinni eða 
tvisvar en enginn á svona safn 
og þetta er eitthvað sem aldrei 
verður hægt að mynda aftur.“ 
 gun@frettabladid.is

Sögulegt og listrænt
Yfi rgefi n herstöð í íslensku hrauni birtist mannlaus og framandi í myndum 
Braga Þórs Jósefssonar sem sýndar eru í Ljósmyndasafni Reykjavíkur.

LJÓSMYNDARINN  „Nokkrar af þessu myndum sýndi ég á Endurkasti, samsýningu 
Félags íslenskra samtímaljósmyndara árið 2012, en þetta er heildardæmið,“ segir 
Bragi Þór.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á HEIÐINNI  Svæði varnarliðsins var rammlega girt af og enginn komst þangað 
öðruvísi en um vaktað hlið–  nema fuglinn fljúgandi. MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON

Í BÍÓINU  Engar kvikmyndasýningar úr villta vestrinu meir, ekki einu sinni „bráðum“.
 MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON

„Ég ætla að fjalla aðeins um 
sköpunargáfuna. Hún kemur við 
sögu í leitinni að hamingju því 
hún býr í öllu fólki og kenning-
ar eru um að með því að rækta 
hana upplifi það meiri ham-
ingju,“ segir Gunnar Hersveinn 
um efni heimspekikaffisins í 
Gerðubergi á miðvikudaginn. 

Hann segir sköpunina ekki 
endilega þurfa að tengjast list, 
heldur geti hún nýst við hin 
ólíkustu verkefni svo sem til-
raunir og þekkingarleit. „Með 
sköpunargáfunni leitum við til 
dæmis að visku í bókmenntum, 

við lesum sögu og hún veitir 
okkur innsýn í mannlegt eðli,“ 
segir hann og kveðst hafa mik-
inn áhuga á að varpa ljósi á sam-
band hamingju og sköpunar. 

Ásamt Gunnari mun Hrefna 
Guðmundsdóttir félagssál-
fræðingur leiða umræður um 
hamingjuna á heimspekikaffinu 
á miðvikudaginn og reyna að 
finna þráðinn milli sköpunar og 
hamingju með hjálp gesta. 

Mikil aðsókn hefur verið á 
heimspekikaffið í Gerðubergi 
að undanförnu. Dagskráin þar 
hefst klukkan 20.  - gun

Sköpunarkraft urinn 
og hamingjan
Gunnar Hersveinn rithöfundur og Hrefna Guð-
mundsdóttir félagssálfræðingur leiða umræður um 
sköpun og hamingju í Gerðubergi 21. janúar.

RITHÖFUND-
URINN  „Ég 
hef mikinn 
áhuga á að 
varpa ljósi 
á samband 
hamingju og 
sköpunar,“ 
segir Gunnar 
Hersveinn. 
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Frábær verð

Fjölbreyttur fatnaður 

Opið alla virka daga

ÚTSÖLU -
MARKAÐURINN

Fákafeni 11
(Beint á móti Metro)

Laugardaga
kl.16:00-18:00

kl: 13:00-16:00

Rússnesk rómantík er yfirskrift 
efnisskrár fyrstu hádegistónleika 
ársins hjá Íslensku óperunni. Stef-
án Baldursson óperustjóri segir að 
hér sé á ferðinni sérstaklega vel 
heppnað og skemmtilegt samvinnu-
verkefni á milli óperunnar og Hörp-
unnar. „Hádegistónleikarnir byrj-
uðu á sínum tíma í óperunni þegar 
hún var enn í Gamla bíói en varð svo 
að meira samvinnuverkefni eftir að 
við fluttum í Hörpuna. Þarna gefst 
okkur tækifæri til þess að vera með 
bæði reynda söngvara sem ungar 
vonarstjörnur og það finnst okkur 
sérstaklega skemmtilegt.“

Efnisskráin á hádegistón leikum 
er fjölbreytt yfir veturinn og auk 
þess koma fram söngvarar úr 
ýmsum áttum. Antonia Hevesi 
hefur verið undirleikari á öllum 
nema tvennum tónleikanna í Hörp-
unni og hún segir að þetta sé sér-

staklega skemmtilegt tækifæri 
fyrir fólk til þess að kynnast lif-
andi óperutónlist. „Þessir tónleikar 
eru ákaflega aðgengilegir fyrir 
alla og ekki aðeins vegna þess að 
það er frítt inn. Tónleikagestir fá 
útprentað blað með upplýsingum 
um það sem er á efnisskránni og 
svo segja söngvararnir venjulega 
aðeins frá hverri aríu fyrir sig. Það 
er fínt fyrir þá sem eru að byrja að 
taka svo með sér reynsluna og upp-
lýsingarnar heim og halda áfram 
að hlusta þar. Þessi tónleikaröð 
er því einkar hentug fyrir þá sem 
vilja kynna sér óperutónlist og að 
sjálfsögðu líka þá sem eru þegar 
forfallnir óperuaðdáendur. Okkur 
finnst alltaf sérstaklega gaman að 
sjá þegar við erum að fá nýja og 
áhugasama áhorfendur.“

Á tónleikunum á morgun koma 
fram mezzósópransöngkonan 

 Nathalía Druzin Halldórsdóttir og 
tenórsöngvarinn Egill Árni ásamt 
píanóleikaranum Antoniu Hevesi. 
Bæði Nathalía og Egill hafa hlotið 
verðlaun og viðurkenningar fyrir 
söng sinn og hafa komið víða fram 
bæði hérlendis og erlendis.

Á efnisskránni að þessu sinni eru 
aríur eftir Nikolai Rimsky Korsa-
kov og Pjotr Iljits Tsjækovski auk 
Sisa tura, vögguljóðs frá Georgíu. 
Tónleikarnir fara fram í Norður-
ljósum í Hörpu þriðjudaginn 20. 
janúar kl. 12.15 og er aðgangur 
ókeypis.

Fáum nýja unnendur 
óperutónlistar
Hádegistónleikaröð Íslensku óperunnar í Hörpu er sérlega aðgengileg fyrir alla 
áhugasama, segir Antonia Hevesi píanóleikari. Gaman að sjá nýja áhorfendur.

RÚSSNESK 
RÓMANTÍK 
 Þessi tónlist 
er ákaflega 
aðgengileg 
og rómantísk, 
segir Antonia 
Hevesi 
píanóleikari.

FRÓÐLEIKUR Á FIMMTUDEGI

Helstu breytingar  
á skattalögum

Fim. 22. janúar | kl. 8:30 | Borgartún 27

Miklar breytingar voru gerðar á skattalögum í lok 

síðasta árs, auk þess sem ýmsar breytingar voru 

gerðar á lögum sem tengjast tekjuöflun ríkissjóðs. 

Á þessum fyrsta fróðleiksfundi ársins verða 

breytingarnar og helstu áhrif þeirra kynntar.

Fróðleiksfundir vítt  
og breitt um landið

Egilsstaðir: þriðjudag 27/1 kl. 16:00 
Akureyri: fimmtudag 29/1 kl. 8:30 

Borgarnes: fimmtudag 29/1 kl. 16:00 
Stykkishólmur: þriðjudag 3/2 kl. 16:00 

Reykjanesbær: miðvikudag 4/2 kl. 9:00 
Selfoss: fimmtudag 5/2 kl. 16:00 

Vestmannaeyjar: fimmtudag 5/2 kl. 16:00

Nánari upplýsingar og skráning  
án endurgjalds er á kpmg.is  

SKATTA- OG LÖGFRÆÐISVIÐ

Skattabæklingur  
2015

Upplýsingar um skattamál  
einstaklinga og rekstraraðila  

2014 / 2015

kpmg.is

Skattabæklingi 2015  
verður dreift á fundunum 

 Okkur finnst alltaf 
sérstaklega gaman 

að sjá þegar við erum að 
fá nýja og áhugasama 

áhorfendur. 

Myndlistarkonan Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir heldur fyrirlest-
ur um vinnuferlið og hugmynd-
ir sem liggja að baki sýning-
unni Flatland í fyrirlestrarsal 
myndlistardeildar Listaháskóla 
Íslands að Laugarnesvegi 91 kl. 
12.30 í dag.

Sirra er einn stofnenda og eig-
enda sýningarstaðarins Kling 
& Bang í Reykjavík. Í fyrir-
lestrinum mun hún veita inn-
sýn í vinnuferlið og hugmyndir 
sem liggja að baki sýningunni 
Flatland sem nú stendur yfir í 
Listasafni Reykjavíkur en við-
fangsefnið er hugmyndin um 
upplýsingar í samfélaginu, 
hvernig þær eru settar fram og 
hvernig þær eru notaðar.

Fyrirlestur 
um Flatland

SIRRA SIGURÐARDÓTTIR  Heldur fyrir-
lestur í fyrirlestarsal myndlistardeildar í 
dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

„Hva, ertu eitthvað pirruð eða?“
Á þessum orðum hófst fyrsta símtal 

vinnudagsins. Hafði stuttu áður sent 
hringjanda póst þar sem ég gerði grein 
fyrir því hvernig mætti bæta samskipti 
okkar við ákveðinn viðskiptavin, spara 
tíma fyrir okkur og peninga fyrir hann. Ég 
gerði mér grein fyrir möguleikanum á því 
að þetta yrði lesið með ákveðnum leiðinda-
tón í huganum svo ég setti broskall aftast 
í póstinn, til öryggis. Bros kallsins var 
augljóslega ósannfærandi með öllu. 

ÉG vissi ekki alveg hverju ég ætti að 
svara. Já, ég var frekar pirruð, núna. 

Aðallega af því að símtalið byrjaði 
með þessari ömurlegu spurningu. 

Áður en ég tók upp tólið var ég 
ekki sérstaklega gröm.

EÐA hvað. Jú reyndar var ég 
kannski frekar pirruð. Það er 
ýmislegt sem pirrar mig þessa 
dagana. Til dæmis launamunur 
kynjanna, feðraveldið, heimskt 
fólk, íslensk stjórnvöld, Sig-
mundur Davíð, matarskattur, 

Sigmundur Davíð, hálka, fáfróðir 
rasistar, sjomlamenning, ofbeldi 
gegn konum, ofbeldi gegn körlum, 

ofbeldi gegn börnum, ofbeldi gegn dýrum, 
Sigmundur Davíð, fólk sem kemst á þing 
þrátt fyrir litla sem enga heilastarfsemi, 
endalausar uppsprettur leiðinda á inter-
netinu, úldna grænmetið í verslunum, 
Framsóknarflokkurinn, símtöl sem byrja á 
spurningunni „ertu eitthvað pirruð eða?“, 
að fólk þurfi að líða fátækt á Íslandi, að 
fólk þurfi að líða fátækt annars staðar, 
innflutningstollar, hræðsla við samkyn-
hneigða og fréttir af fólki sem missir fullt 
af kílóum.

ÞAÐ sem er sérstaklega pirrandi er líka 
það að í hvert skipti sem eitthvert þess-
ara atriða virðist vera að þokast í rétta átt 
heyrast háværar raddir almennings á kom-
mentakerfum og öll von manns sturtast 
ofan í klósettið.

ÞEGAR ég byrjaði að skrifa bakþanka 
hafði ég það að leiðarljósi að skrifa um eitt-
hvað skemmtilegt. Slökkt hefur verið á 
leiðarljósinu. Ég sigli nú blindandi í myrkri 
endalausra íslenskra leiðinda sem hafa náð 
tökum á mér og eru að éta mig lifandi.

SVO að já, ég er gjörsamlega búin á því af 
pirringi. Enginn broskall.

TÓNLIST ★★★★

In the Eye of the Storm
Mono Town
RECORD RECORDS

In the Eye of the Storm er 
fyrsta breiðskífa hljómsveit-
arinnar Mono Town sem 
hefur á undanförnum árum 
spilað nokkuð víða og fengið 
fína áhlustun í útvarpi. Sveit-
in er skipuð þremur mönn-
um á fertugsaldri sem fá 
þó til liðs við sig talsvert af 
aðstoðarfólki við gerð skíf-
unnar. Þar á meðal er hinn 
margverðlaunaði kammer-
kór Hallgrímskirkju, hvorki 
meira né minna.

Mikill metnaður ein-
kennir verkið og greinilegt 
er að mikil vinna hefur 
verið lögð í þennan frumburð. Flutningurinn sjálf-
ur er virkilega fagmannlegur og upptökustjórn til 
fyrirmyndar – svo mikið til fyrirmyndar að In the 
Eye of the Storm dansar á línunni að vera „óver-
pródúseruð“. 

Tónlistin sem hljómsveitin flytur og aðhyllist 
greinilega er bresk indírokktónlist sem var vinsæl-
ust á 10. áratug síðustu aldar, sennilega um það leyti 
sem hljómsveitarmeðlimir voru að vaxa úr grasi. 
Þetta eru alls ekki frumlegustu tónsmíðar í sögu 
mannkyns og gæti allt eins verið plata með sveit á 
borð við Manic Street Preachers, Stereophonics eða 
ef til vill hinni vanmetnu Starsailor. Rödd Bjarka 
Sigurðssonar, söngvara og helstu driffjaðrar sveit-

arinnar, sver sig í ætt breskra rokksöngvara þess 
tíma – einhvers konar Liam Gallagher Íslands … og 
er það alls ekki illa meint. 

Bestu lög plötunnar eru Peacemaker, Two 
Bullets og Yesterday‘s Feeling. 
Þau eru öll einstaklega melód-
ísk (eins og platan reyndar öll) 
og sérstaklega skemmtilegt 
að heyra ELO-strengjaútsetn-
ingarnar í síðastnefnda laginu, 
sem er reyndar það lag þar sem 
Bjarki nær sér helst á strik með 
brothættri falsetturödd í við-
laginu – en það viðlag er bara 
drullu gott. Værum við stödd á 
ein hverjum skítapöbb í Sheffield 
árið 1994 þá væri Alan McGhee 
búinn að „sign-a“ þessa gaura á 
stundinni! 

Fyrir þá sem vilja fá nett 
nostalgíu kast, eða einfaldlega 
fíla breska indítónlist frá síðustu 
öld, þá er In the Eye of the Storm 
frábær skífa. Textasmíðarnar 
mættu þó innihalda aðeins minna 

af  „la-la-la“ (án djóks, fimm lög sem innihalda þann 
frasa) en annars eru flottir taktar og flottir kaflar. 
Sörfgítarvæbið í No More (Shall I Fear You) er til 
dæmis geggjað, gæti átt heima í kvikmynd eftir Tar-
antino. Því miður dettur skífan aðeins niður undir 
lokin, þar sem er að finna sístu lögin Far Away og 
Can Deny. Það verður þó að teljast líklegt að þau lög 
hafi verið betri – þau mættu vera aðeins hrárri ef 
eitthvað er.  Björn Teitsson 

NIÐURSTAÐA: Þessi plata hefði náð á topp enska vin-
sældarlistans árið 1995. Bókað mál. Nokkrir slagarar og 
fínasti gripur sem dettur ögn niður undir lokin. 

Nostalgía frá 90s
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WEDDING RINGER KL. 5.30 - 8 - 10.20
TAKEN 3 KL. 8 - 10.30
THE HOBBIT  3 3D  KL. 9
PADDINGTON ÍSL TAL KL. 5.30
PADDINGTON ENSKT TAL KL. 6
NIGHT AT THE MUSEUM 3  KL. 5.30
MOCKINGJAY– PART 1   KL. 8

WEDDING RINGER KL. 5.40 - 8 - 10.20
WEDDING RINGER LÚXUS KL. 8 - 10.20
BLACKHAT KL. 8 - 10.25
TAKEN 3 KL. 8 - 10.50
THE HOBBIT  3 3D 48R KL. 5 - 8 
THE HOBBIT 3 LÚXUS 3D 48R KL. 5
PADDINGTON ÍSL TAL 2D KL. 3.30 - 5.45
NIGHT AT THE MUSEUM 3 KL. 3.30 - 5.45
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3.30
 

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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m.a. BESTA MYND ÁRSINS 
Besti Leikari í aðalhlutverki - Bradley Cooper

6

6

8, 10:45

8, 10:20

6, 9

ÆVINTÝRALEGA SKEMMTILEG MYND
FRÁ FRAMLEIÐANDA HARRY POTTER

Save the Children á Íslandi

MONO TOWN
 Bjarki Sigurðsson og 

bræðurnir Daði og 
Börkur Birgissynir 

skipa hljómsveitina 
Mono Town. 

FRÉTTA BLAÐIÐ/VILHELM

Gwyneth Paltrow trúir á sanna ást 
og segist sjálf vera mjög róman-
tísk. 

„Ég er mjög rómantísk, en ég 
get verið raunsæ líka,“ sagði hin 
42 ára leikkona við tímaritið OK!. 
„Lífið er flókið og langt. Stund-
um gerirðu eitthvað sem aðrir 
eiga eftir að fordæma og það er 
þeirra vandamál. Því meira sem 
ég lifi lífinu, því meira læri ég að 
dæma ekki annað fólk vegna þess 
sem það gerir. Flest okkar eru að 
reyna sitt besta,“ sagði Paltrow 
sem skildi við söngvarann Chris 
Martin í mars eftir tíu ára hjóna-
band.

Er rómantísk 
og raunsæ

GWYNETH PALTROW  Leikkonan reynir 
að dæma ekki annað fólk.

Jennifer Lawrence segist endi-
lega vilja leika í fleiri myndum 
um Hungurleikana. Þessa dagana 
er hún að leika í fjórðu myndinni, 
The Hunger Games: Mockingjay – 
Part II. Henni finnst erfitt að geta 
ekki eytt meiri tíma með mótleik-
urum sínum Liam Hemsworth og 
Josh Hutcherson.

„Ég á líklega eftir að klára 
eina töku fyrir Hungurleikana. 
Við eigum bara eitt atriði eftir og 
ég er alls ekki ánægð með það. 
Ég myndi pottþétt leika í fleiri 
myndum. Liam er að leika í mynd 
í Ástralíu í tvo mánuði. Það er 
lengsta tímabilið sem við þrjú 
höfum verið aðskilin.“

Pottþétt fl eiri 
Hungurleika

JENNIFER LAWRENCE  Vill halda áfram 
að leika í Hungurleikunum.

Patrick Stewart og Ian McKellen 
munu líklega ekki leika í hinni 
væntanlegu X-Men: Apocalypse 
sem kemur út á næsta ári. Hún 
fjallar um persónur þeirra, Dr. X 
og Magneto, þegar þær voru yngri. 
„Ég komst að fleiru um myndina 
og þar verður einblínt á fyrri líf 
allra okkar persóna. Þess vegna 
held ég að við munum ekki 
koma við sögu,“ sagði 
Patrick Stewart. 

James McAvoy og 
Michael Fassbender 
léku yngri útgáfur 
Dr. X og Magneto 
í X-Men: Days 
of Future Past 
og endurtaka 
væntan lega leik-
inn í nýju mynd-
inni.

Leika ekki í  
næstu X-men

PATRICK 
STEWART



Miðasala á midi.is, salurinn.is, í miðasölu Salarins og í síma 441 7500. 

Stórskemmtilegir sögutónleikar í Salnum með félögunum Ragga Bjarna,
Ómari Ragnarssyni og Þorgeiri Ástvaldssyni. Þeir syngja öll sín vinsælustu
lög og segja sögurnar á bak við þau — og þær eru þó nokkrar!

Föstudagur, 20. febrúar  kl. 20

Laugardagur, 21. febrúar  kl. 20

Sunnudagur, 22. febrúar  kl. 16

Ekki missa af ógleymanlegri kvöldstund með helstu skemmtikröftum þjóðarinnar
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ÚRSLIT

C - RIÐILL
Egyptaland - Frakkland  24 - 28 (12-11)
Tékkland - Svíþjóð  22 - 36 (10-19)
Ísland - Alsír  32 - 24 (12-13)
Ísland - Mörk (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
8/3 (11/3), Aron Pálmarsson 7 (11), Alexander 
Petersson 6 (10), Róbert Gunnarsson 4 (5), Vignir 
Svavarsson 2 (2), Snorri Steinn Guðjónsson 2 (4), 
Arnór Þór Gunnarsson 2/1 (4/2), Ásgeir Örn Hall-
grímsson 1 (2), Arnór Atlason (1).

Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 12 (33, 36%), 
Aron Rafn Eðvarðsson 6/1 (9/1, 67%).

Hraðaupphlaup: 5 (Guðjón 3, Alexander, Vignir). 

Fiskuð víti: 5 (Guðjón, Aron 2, Alexander, Róbert).

Utan vallar: 12 mínútur. 

Alsír - Mörk (skot): Messaoud Berkous 5 (11/1), 
Riadh Chahbour 4 (8), Rabah Soudani 3 (3), 
Hichem Kaabeche 3 (3), Belgacem Filah 2 (2), 
Hichem Daoud 2 (3), Khaled Chentout 2 (3), 
Mohamed Mokrani 2 (3), Abderrahim Berriah 1 
(8), El Hadi Biloum (1).

Varin skot: Abdelmalek Slahdji 11 (35/3, 31%), 
Adel Bousmal (8/1, 0%).

Hraðaupphlaup: 5 ( Riadh Chahbour 3, Hichem 
Daoud 1, Abderrahim Berriah 1, ). 

Fiskuð víti: 1 ( Hichem Daoud 1, ).

Utan vallar: 6 mínútur.

STAÐAN
Svíþjóð  2  2  0  0    60-38  4
Frakkland  2  2  0  0    58-51  4
Egyptaland  2  1  0  1    58-48  2
Ísland  2  1  0  1    48-48  2
Tékkland  2  0  0  2    49-66  0
Alsír  2  0  0  2    44-66  0

D - RIÐILL
Argentína - Pólland  23 - 24 (12-11)
Þýskaland - Rússland  27 - 26 (9-13)
Danmörk - Sádi Arabía  38 - 18 (6-20)

LEIKIR DAGSINS
A: Spánn - Síle kl. 14.00 
A: Hvíta Rúss. - Brasilía kl. 14.00 
A: Slóvenía - Katar kl. 16.00 
B: Króatía - Íran  kl. 16.00 
B: Bosnía - Makedónía  kl. 16.00 
B: Austurríki - Túnis  kl. 18.00 

visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

MARKVARSLAN

Brottvísanir Tapaðir boltar

Víti

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 SÍMI 568 9090 • www.sm.is

ÚTSALA

AFSLÁTTUR
80%
ALLT AÐ

 ÍSLAND   ALSÍR 32 - 24 (12 - 13)

MARKVARSLAN

Brottvísanir Tapaðir boltar

Víti

MARKVARSLAN

Brott

Í HVAÐA STÖÐUM HAFÐI ÍSLAND BETUR?

HRAÐAUPPHLAUP  10   6    ● 1. BYLGJA 5 - 4   ●  2. BYLGJA 5 - 2

● 0-6 BYRJUN Íslenska liðinu tókst 
ekki að skora úr fyrstu fimm sóknum 
sínum í leiknum og á meðan komust 
Alsírbúar sex mörkum yfir. Fyrsta 
mark Íslands kom eftir sjö mínútur.

● ALLT Í GEGNUM ARON Aron 
Pálmarsson kom að 14 af 19 mörkum 
íslenska liðsins á 28 mínútna kafla 
þegar liðið breytti stöðunni úr 8-12 
í 27-22, skoraði 5 mörk sjálfur, gaf 7 
stoðsendingar og fiskaði tvö víti sem 
gáfu mörk. 

● 67 PRÓSENT Aron Rafn Eðvarðs-
son spilaði síðustu tólf mínúturnar 
og  varði 6 af 9 skotum sem komu á 
hann. Þar af eitt varði hann eitt víti. 

● EINS OG SMURÐ VÉL Í LOKIN 
Íslenska liðið nýtti 15 af 17 síðustu 
sóknum sínum í leiknum. 

● VÍTIN LOKSINS NÝTT Íslenska 
liðið klikkaði á 4 af fyrstu 5 vítum 
sínum á mótinu en Guðjón Valur 
nýtti þau þrjú síðustu í leiknum.

+4

47% 21 - 13 29%

-2

6 - 10

-1
12 - 6

+2 0

+2-2

+1

Aron Pálmarsson
Mörk 7
Skot 11
Stoðsendingar 8
Allt í öllu í sókninni og 
bjó til 17 mörk.

MARKVARSLAN (VARIN SKOT)

Brottvísanir (mín.) Tapaðir boltar

Víti

Guðjón Valur
Mörk 8
Skot 11
Stoðsendingar 4
Skoraði úr 7 af síðustu 
9 skotum sínum.

Bestu menn íslenska liðsins

Lína

Gegnumbrot
Hraðaupphlaup+4

HANDBOLTI Dagur Sigurðsson fer heldur betur vel af stað 
með Þýskalandi á HM í Katar. Liðið er með fullt hús stiga 
eftir tvo sigra gegn sterkum andstæðingum.

Fyrst lagði Þýskaland lið Póllands og í gær hafði 
Þýskaland betur gegn Rússum í öðrum hörkuleik. Lið 
Dags virðist því heldur betur vera til alls líklegt.

Lið Guðmundar Guðmundssonar, Danmörk, hristi 
af sér vonbrigðin gegn Argentínu og valtaði yfir 
Sádi-Arabíu. Danmörk og Þýskaland mætast síðan á 
þriðjudag og sá leikur gæti orðið hreinn úrslitaleikur 
um efsta sæti riðilsins. Nái Þýskaland jafntefli í þeim 
leik er efsta sætið líklega þeirra.

Patrekur Jóhannesson og strákarnir hans í Austurríki 
unnu svo flottan sigur á Íslandsbönunum frá Bosníu á 
laugardag.  - hbg

Lærisveinar Dags á toppnum

HANDBOLTI Það kann að hljóma 
furðulega en landsliðsfyrirliðinn 
Guðjón Valur Sigurðsson sagði 
eftir fyrsta sigur Íslands á HM 
í Katar að margt mætti læra af 
kylfingnum Happy Gilmore úr 
samnefndri kvikmynd frá tíunda 
áratug síðustu aldar.

Ísland vann í gær átta marka 
sigur á Alsír, 32-24, eftir að 
hafa lent 6-0 undir eftir sjö 
mínútna leik. Strákarnir héldu 
 uppteknum hætti frá síðasta leik 
og fóru ítrekað illa með hvert 
dauðafærið á fætur öðru.

Það var svo loks í síðari hálf-
leik að strákarnir fóru að spila af 
eðlilegri getu í sóknarleiknum og 
tóku loksins völdin eftir erfiðan 
fyrri hálfleik.

„Ég veit að það hljómar asna-
lega en til þess að spila vel þarftu 
að eiga þinn „happy place“, alveg 
eins og Happy Gilmore,“ sagði 
Guðjón Valur en fyrir ókunn-
uga þá átti kylfingurinn kröft-
ugi í stöðugum vandræðum með 
púttin sín þar til að hann róaði 
taugarnar og kom sér á góðan 
stað í huganum – fann sitt „happy 
place“.

„Það er alveg eins hjá okkur. 
Þetta er ekkert annað en andlegt 
vandamál. Það er ekki eins og 
við höfum gleymt því að skjóta 
á markið en við þurftum bara 
að komast á góðan stað í hug-
anum til að spila vel. Það vilja 
allir standa sig vel í vinnunni 
sinni og okkur líður illa þegar 
við  stöndum okkur illa í okkar 
vinnu.“

Tonni léttari
„Mér finnst eins og að ég sé tonni 
léttari en ég var,“ sagði hann og 
bendir réttilega á að þrátt fyrir 
allt hafi liðið ekki verið að spila 
illa framan af leik. „Þeir hefðu 
aldrei skorað sex mörk ef þeir 
hefðu ekki keyrt í bakið á okkur 
eftir hvert klúðrið á fætur öðru hjá 
okkur.“

Hann segir að það hafi verið 
 erfitt að halda rónni en nauðsyn-
legt að komast inn í leikinn og 
vinna sigur. „Það var helvíti erfitt 
en maður sá hvernig lundin varð 
léttari með hverjum unnum bolta 
og hverju hraðaupphlaupsmarki. 
Um leið varð þetta allt miklu auð-
veldara.“

Við erum einn maður
Þrátt fyrir að strákarnir hafi heilt 
yfir ekki náð að sýna sitt rétta 
andlit nema á stuttum köflum hér 
og það er ljóst að liðið á enn alla 
möguleika á að fara langt hér í 
Katar. Til þess þarf íslenska liðið 
að stórbæta sinn leik – svo mikið 
er ljóst – en Guðjón Valur er þess 
fullviss að það takist.

„Við þurfum hver á stuðningi 
annars að halda. Við erum einn 
maður – einn hugur – og spiluðum 
sem slíkur í dag. Við ætlum okkur 
að halda áfram að gera það,“ segir 
hann og bendir á að Ísland hafi 
áður gert góða hluti á stórmótum 
þrátt fyrir erfiða byrjun.

„Við unnum silfur í Peking 

2008 og brons í Austurríki 2010 
en í báðum mótum voru riðl arnir 
 ekkert frábærir. Svo eru mót 
eins og HM 2011 og ÓL 2012 þar 
sem við unnum allt í riðlinum en 
 stóðum svo eftir með ekki neitt,“ 
segir hann.

„Við þurfum stíganda. Eftir 
riðlakeppnina tekur við bikar-
keppni [í 16 liða úrslitunum] og við 
þurfum að komast þangað.  Hvernig 
við gerum það – mér gæti ekki 
verið meira sama. Ég vil bara að 
við verðum betri og betri og mér 
fannst leikurinn í kvöld vera skref 
í rétta átt,“ segir hann ákveðinn.

„Ef við mínusum frá fyrstu mín-
úturnar, það er að segja,“ bætir 
hann brosandi við.

Káta kylfi nginn í landsliðið
Ísland er komið af stað á HM í handbolta þrátt fyrir pínlega byrjun gegn Alsír í gær. Strákarnir hlutu sín 
fyrstu stig á mótinu en fyrirliðinn segir deginum ljósara hvað þurfi  að gera til að ná árangri í Katar.

HAMINGJUSAMUR  Fyrirliðinn Guðjón Valur fann hamingjustaðinn sinn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson í Katar
eirikur@frettabladid.is

HANDBOLTI Arnór Þór Gunnarsson 
fékk þungt högg framan á hægra 
lærið í leiknum gegn Alsír í gær og 
var hann nokkra stund að hrista það 
af sér.

Hann hefur þó ekki áhyggjur 
af því að það muni há honum í 
keppninni.

„Ég er svolítið stífur en ég held 
að Elli klári þetta alveg enda góður 
sjúkraþjálfari,“ segir hann og á 
þar við sjúkraþjálfarann Elís Þór 
Rafnsson. „Ég held að þetta verði 
allt í lagi.“

Arnór Þór byrjaði sem vítaskytta 

Íslands í leiknum gegn Alsír í gær og 
skoraði úr fyrsta vítinu sem strák-
arnir fengu í gær. Arnór dúndraði 
svo boltanum í slána í annarri 
tilraun og var það í takt við margt 
annað sem gerðist í leiknum í gær. 
Hann sagði þó að pirringurinn hafi 
ekki farið með menn.

„Maður hefur lent í svona stöðu 
áður og þá skiptir öllu máli að halda 
áfram. Við spiluðum svo dúndur-
handbolta í seinni hálfleik og margir 
frábærir. Alexander og Guðjón voru 
frábærir í hraðaupphlaupunum 
og Aron Pálmarsson er bara eins 

og hann er,“ sagði hann og hristi 
hausinn brosandi.

„Það sem mestu máli skiptir er að 
við erum nú komnir með tvo punkta og 
getum haldið áfram út frá því.“ - esá

Arnór hefur ekki áhyggjur af lærinu

ARNÓR ÞÓR GUNNARSSON
 FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK
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visir.is
Meira um leiki 
helgarinnar.

Bókaðu golfferðina þína á www.gbferdir.is eða í síma 534 5000

og kynna:

frá kr. 99.000-
pr. mann í tvíbýli

GOLFFERÐIR

ÚRSLIT

ENSKA ÚRVALSDEILDIN

MAN. CITY - ARSENAL 0-2
 0-1 Santi Cazorla, víti (24.), 0-2 Olivier Giroud 
(67.).

WEST HAM - HULL CITY 3-0
1-0 Andy Carroll (49.), 2-0 Morgan Amalfitano 
(69.), 3-0 Stewart Downing (72.).

QPR - MAN. UTD 0-2
0-1 Marouane Fellaini (58.), 0-2 James Wilson 
(90.+4).

SWANSEA - CHELSEA 0-5
 0-1 Oscar (1.), 0-2 Diego Costa (20.), 0-3 Diego 
Costa (34.), 0-4 Oscar (36.), 0-5 Andre Schürrle 
(79.).

TOTTENHAM - SUNDERLAND 2-1
 1-0 Jan Vertonghen (3.), 1-1 Sebastian Larsson 
(31.), 2-1 Christian Eriksen (88.).

LEICESTER - STOKE CITY 0-1
 0-1 Bojan Krkic (63.).

ASTON VILLA - LIVERPOOL 0-2
0-1 Fabio Borini (24.), 0-2 Rickie Lambert (79.).

BURNLEY - CRYSTAL PALACE 2-3
 1-0 Ben Mee (12.) 2-0 Danny Ings (16.), 2-1 
Dwight Gayle (28.), 2-2 Jason Puncheon (48.), 2-3 
Dwight Gayle (87.).

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 1-2
 0-1 Eljero Elia (14.), 1-1 Yoan Gouffran (29.), 1-2 
Eljero Elia (62.).

STAÐAN:
Chelsea 22 16 4 2 51-19 52
Man City 22 14 5 3 45-22 47
Southampton 22 13 3 6 37-16 42
Man. Utd 22 11 7 4 36-21 40
Arsenal 22 11 6 5 39-25 39
Tottenham 22 11 4 6 32-30 37
West Ham 22 10 6 6 35-25 36
Liverpool 22 10 5 7 31-27 35
Swansea 22 8 6 8 26-30 30
Stoke City 22 8 5 9 23-27 29
Newcastle 22 7 6 9 26-35 27
Crystal Palace 22 5 8 9 25-33 23
Everton 21 5 7 9 30-34 22
Aston Villa 22 5 7 10 11-25 22
WBA 21 5 6 10 20-29 21
Sunderland 22 3 11 8 19-33 20
Burnley 22 4 8 10 21-36 20
Hull City 22 4 7 11 20-30 19
QPR 22 5 4 13 23-39 19
Leicester 22 4 5 13 20-34 17

NÆSTU LEIKIR
Mán. 19. jan.  Everton - WBA
Lau. 31. jan.  Hull - Newcastle
Lau. 31. jan.  Crystal Palace - Everton
Lau. 31. jan.  Liverpool - West Ham
Lau. 31. jan.  Man. Utd - Leicester
Lau. 31. jan.  Stoke - QPR
Lau. 31. jan.  Sunderland - Burnley
Lau. 31. jan.  WBA - Tottenham

MARKAHÆSTU MENN
Diego Costa, Chelsea  17 mörk
Sergio Aguero, Man. City  14
Charlie Austin, QPR   13
Alexis Sanchez, Arsenal   12
Saido Berahino, WBA   9
Papiss Demba Cisse, Newcastle   9

FÓTBOLTI Kristinn Steindórsson 
skoraði ekki bara í sínum fyrsta 
landsleik á móti Kanada  heldur 
tókst honum, með því að skora 
strax á sjöttu mínútu leiksins, að 
verða fljótastur til að skora fyrir 
íslenska landsliðið í tæplega sjötíu 
ára sögu þess.

Gunnar Felixson, bróðir Bjarna 
Fel, hafði átt metið í meira en 53 
ár eða síðan Gunnar skoraði tvö 
mörk á móti áhugamannslandsliði 
Hollands á Laugardals vellinum 19. 
júní 1961. Gunnar skoraði mörkin 
sín á 10. og 40. mínútu en þau komu 
bæði eftir sendingar frá Þórólfi 
Beck sem spilaði líka með honum 
hjá KR.

Það var hins vegar Kópavogs-
samvinna í marki Kristins, en 
hann sem gamall Bliki skoraði þá 
með skalla eftir frábæran undir-
búning Rúriks Gíslasonar, sem var 
uppalinn hjá HK. 

Einum leikmanni hafði tekist að 
jafna met Gunnars á þessum rúmu 
53 árum. Ólafur Danivalsson skor-
aði sitt fyrsta landsliðsmark tíu 
mínútum eftir að hafa komið inn á 
sem varamaður á móti Færeyjum á 
malarvelli í Þórshöfn 16. júní 1976.

29 aðrir landsliðsmenn hafa náð 
því að skora í sínum fyrsta lands-
leik en aðeins fjórir þeirra hafa 
náð því að skora líka í sínum öðrum 
landsleik. Kristinn fær tækifæri til 

að bætast í þann hóp í kvöld þegar 
Ísland og Kanada mætast öðru 
sinni á Flórída.  - óój

FLJÓTASTUR TIL AÐ SKORA Í 
SÍNUM FYRSTA LANDSLEIK:
6 MÍNÚTUR  KRISTINN STEINDÓRSSON
 á móti Kanada 16. janúar 2015

10 MÍNÚTUR  GUNNAR FELIXSON
 á móti Hollandi 19. júní 1961

10 MÍNÚTUR ÓLAFUR DANIVALSSON
 á móti Færeyjum 16. júní 1976

16 MÍNÚTUR  SVEINN TEITSSON
 á móti Austurríki 29. júní 1953

16 MÍNÚTUR  JÓN R.JÓHANNSSON
 á móti Wales 15. ágúst 1966

16 MÍNÚTUR GUÐMUNDUR BENEDIKTSS.
 á móti Sam. arabísku furstad. 30. ágúst 1994

18 MÍNÚTUR  GRÉTAR RAFN STEINSSON
 á móti Brasilíu 8. mars 2002

20 MÍNÚTUR TÓMAS PÁLSSON
 á móti Englandi 4. ágúst 1971

Kristinn bætti meira en 53 ára gamalt met
Varð þrítugasti leikmaðurinn til að skora í sínum fyrsta A-landsleik en enginn hefur verið fl jótari að því.

SEX 
MÍNÚTUR 
 Kristinn 
Steindórs-
son byrjaði 
vel. MYND/KSÍ

FÓTBOLTI Arsenal hefur ekki sótt 
gull í greipar hinna svokölluðu 
stóru liða í ensku úrvalsdeildinni 
á undanförnum árum. 

Það varð þó breyting á í gær 
þegar lærisveinar Arsene  Wenger 
unnu góðan sigur á Englandsmeist-
urum Manchester City á Etihad- 
vellinum með tveimur mörkum 
gegn engu. 

Þetta var fyrsti sigur Arsenal á 
þessum velli síðan í október 2010 
en liðinu hefur gengið bölvanlega 
gegn Manchester-liðunum tveimur 
á útivelli á síðustu árum.

Arsenal fékk til að mynda á sig 
sex mörk á Etihad á síðasta tíma-
bili en liðið spilaði allt annan og 
betri varnarleik í gær. 

Í sóknarleiknum var Santi 
Cazorla, sem hefur spilað mjög 
vel á undanförnum vikum, í aðal-
hlutverki, en hann skoraði fyrra 
markið úr vítaspyrnu eftir að Vin-
cent Kompany felldi Nacho Mon-
real innan vítateigs og lagði það 
síðara upp fyrir franska framherj-
ann Oliver Giroud. Wenger var að 
vonum sáttur með frammistöðu 
Spánverjans snjalla. 

Cazorla verið frábær
„Hann hefur verið frábær að 
undan förnu og hann var jafnvel 
enn atkvæðameiri í dag. Allt liðið 
stóð sig mjög vel, við vorum mjög 
agaðir og það hjálpaði Cazorla 
að blómstra,“ sagði Wenger sem 
hrósaði Arsenal-liðinu sem heild 
fyrir góðan leik: „Nokkrir leik-
menn spiluðu frábærlega, eins og 
Cazorla, en við sýndum mikla sam-
stöðu og mikinn vilja.“

Arsenal er nú með 39 stig í 
fimmta sæti úrvalsdeildarinnar, 
einu stigi á eftir Manchester Uni-
ted sem situr í því fjórða. 

Nágrannar þeirra í Manchester-
borg eru hins vegar fimm stigum 
á eftir Chelsea sem valtaði yfir 
Swansea á laugardaginn. 

Fyrir leikinn hafði City ekki 
tapað í tólf leikjum en liðið sakn-
aði Yaya Touré sem er að spila 
með Fílabeinsströndinni í Afríku-
keppninni í Miðbaugs-Gíneu.

Slapp hjá Manchester United
Manchester United heldur áfram 
að næla sér í stig þó svo að liðið sé 
alls ekki að spila sannfærandi fót-
bolta. Um helgina vann liðið sigur 
á QPR með mörkum frá varamönn-
unum Fellaini og James Wilson 
sem náði loksins að skora.

Stuðningsmenn Manchester Uni-
ted voru sem fyrr ekki hrifnir af 
leikkerfi Van Gaal í fyrri hálfleik 
og öskruðu eftir 4-4-2. Van Gaal 
fór í það í síðari hálfleik og leikur 
liðsins batnaði.

„Við ákveðum í hverri viku 
hvernig við viljum spila. Það 
verður að vera rétt jafnvægi í leik 
liðsins,“ sagði Van Gaal, stjóri 
 Manchester United, alltaf til í að 
verja sitt leikskipulag.

Radamel Falcao komst ekki á 
blað en fékk samt hrós frá stjór-
anum.

„Mér fannst hann standa sig vel. 
Það skiptir ekki máli hvað mér 
finnst því hann vill skora mörk. 
Fyrir mér skiptir samt heildar-
pakkinn máli og ég var ánægður 
með hans framlag.“ - iþs, hbg

Arsenal ákvað að bíta frá sér
Eft ir lélega uppskeru gegn bestu liðum deildarinnar náði Arsenal að skella Manchester City í gær. Chelsea er 
því komið með fi mm stiga forskot á toppi deildarinnar. Manchester United heldur áfram að safna stigum.

HETJA  Giroud fagnar marki sínu í gær sem innsiglaði sætan sigur Arsenal.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINNRosenbergCph teppi
17.900.-

RosenbergCph teppi
17.900.-

RosenbergCph teppi
17.900.-

Mikið úrval af fallegum 
hönnunarvörum. 

Fáðu sent heim að dyrum.

www.snuran.is
vefverslun S: 537-5101

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

12.10 Tiny Furniture
13.50 Playing For Keeps
15.35 Tenure 
17.05 Tiny Furniture
18.45 Playing For Keeps
20.30 Tenure
22.00 The Company You Keep
00.00 A Dangerous Method
01.40 How I Spent My Summer 
Vacation
03.20 The Company You Keep

08.00  PGA Tour 2015
11.00  European Tour 2015
15.00  PGA Tour 2015
18.00  Golfing World 2014
18.50  European Tour 2015
21.50  Golfing World 2014  
22.40  Inside The PGA Tour 2015
23.05  PGA Tour 2015–  Highlighs

07.00 West Ham - Hull
08.40 Man. City - Arsenal  
11.30 Aston Villa - Liverpool  
13.10 Burnley - Crystal Palace
14.50 Swansea - Chelsea  
16.30 West Ham - Hull  
18.10 Man. City - Arsenal
19.50 Everton - WBA  BEINT
22.00 Messan
23.15 Football League Show
23.45 Everton - WBA

07.10 HM-þáttur  
07.40 Getafe - Real Madrid
09.20 Seattle Seahawks - Green Bay 
Packers  
12.00 Þýskaland - Rússland  
13.20 HM-þáttur  
13.50 Spánn - Síle  BEINT
15.20 HM-þáttur
15.50 Slóvenía - Katar  BEINT
17.20 HM-þáttur
17.50 Austurríki - Túnis  BEINT
19.20 Spænsku mörkin 
19.50 Ísland - Alsír
21.10 Egyptaland - Frakkland
22.30 UFC 182
00.30 Spánn - Síle

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.40 Cheers 
15.05 Jane the Virgin 
15.45 Judging Amy 
16.25 Design Star    
17.10 The Good Wife 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Rules of Engagement 
20.10 Hotel Hell 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 CSI 
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife
00.00 Elementary
00.45 Hawaii Five-0 
01.30 CSI 
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

18.20 Strákarnir 
18.50 Friends
19.15 Mom
19.40 Modern Family
20.05 Two and a Half Men  
20.30 Sjálfstætt fólk
21.00 The Following  
21.45 Sisters
22.30 Boardwalk Empire
23.25 The Blacklist  
00.10 Grimm 
00.50 Sjálfstætt fólk
01.20 The Following
02.05 Sisters
02.50 Boardwalk Empire
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

15.05 Skólaklíkur
15.50 HM í handbolta karla  Bein út-
sending frá leik Bosníu og Make dóníu 
á heimsmeistaramótinu í handbolta í 
Katar.
17.30 Landakort
17.35 Tré-Fú Tom
18.00 Um hvað snýst þetta allt? 
18.05 Loppulúði, hvar ertu? 
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Ferð til fjár  Skemmtilegur og 
öðruvísi þáttur um fjármál. Mark miðið 
með þáttunum er að bæta fjármálalæsi 
landsmanna. Fjallað er um fjármál ein-
staklinga og algengar ranghugmyndir 
um peninga, sparnað og eyðslu ræddar. 
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Álafoss–  Ull og ævintýri 
  Íslensk heimildarmynd sem gerir grein 
fyrir hluta iðnsögu Íslendinga og fyrstu 
árum Íslands sem fjölmenningarsam-
félags. Ullarvinnsla hófst á Álafossi 
seint á 19. öld og einstakt verksmiðju-
þorp varð til. Sveitastúlkur, erlendir far-
andverkamenn, íslenskir uppgjafabænd-
ur og erlendir sérfræðingar mönnuðu 
vinnsluna. 
21.00 Víkingarnir
21.45 Á sömu torfu
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 HM-stofan
22.40 Viðtalið
23.05 Tolkien: Skapari undraheima
00.00 Kastljós
00.25 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Wonder Years
08.30 2 Broke Girls
08.50 Bad Teacher
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Fókus
10.40 Höfðingjar heim að sækja
11.00 Suits
11.45 Falcon Crest
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
15.10 ET Weekend 
16.25 Loonatics Unleashed
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 Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Mindy Project
19.40 Mike and Molly
20.05 Friends With Better Lives
20.30 Dulda Ísland 
21.25 Peaky Blinders
22.20 Looking
22.55 Rush
23.40 Modern Family
00.00 The Strain
00.50 Weeds
01.15 Hush
03.00 The Winning Season 
04.45 Dulda Ísland
05.30 Mike and Molly
05.50 Fréttir og Ísland í dag

17.00 Wipeout 
17.45 My Boys  Frábærir gaman þættir 
um unga konu sem er greinahöfundur 
hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást 
við einkamálin ásamt því að sanna sig í 
karlaheimi.
18.05 One Born Every Minute UK
19.00 The Amazing Race
20.10 Saving Grace
21.00 The Glades  Fjórða þáttaröðin af 
þessum sakamálaþáttum sem segja frá 
lífi og starfi lögreglumannsins Jim Long-
worth.  
21.45 Vampire Diaries
22.30 Pretty Little Liars
23.15 Southland
23.55 The Amazing Race
01.05 Saving Grace
01.50 The Glades 
02.30 Vampire Diaries
03.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Brunabílarnir  07.22 Latibær 07.47 Ben 
10  08.12 Kalli á þakinu  08.34 Tommi og Jenni 
 08.40 Ævintýraferðin 08.53 Tommi og Jenni 
 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 09.55 Rasmus Klumpur og félagar  10.00 
Áfram Diego, áfram!  10.24 Svampur Sveinsson 
 10.45 Elías  10.55 UKI 11.00 Brunabílarnir 
11.22 Latibær  11.44 Ævintýraferðin 12.00 
Ben 10 12.25 Kalli á þakinu  12.47 Tommi 
og Jenni 12.53 Tommi og Jenni 13.00 Dóra 
könnuður  13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
13.45 Doddi litli og Eyrnastór  13.55 Rasmus 
Klumpur og félagar 14.00 Áfram Diego, 
áfram! 14.24 Svampur Sveinsson  14.45 Elías 
14.55 UKI 15.00 Brunabílarnir 15.22 Latibær 
15.44 Ævintýraferðin 16.00 Ben 10 16.25 
Kalli á þakinu 16.47 Tommi og Jenni 16.53 
Tommi og Jenni 17.00 Dóra könnuður  17.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.45 Doddi litli 
og Eyrnastór  17.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 18.00 Áfram Diego, áfram! 18.24 Svampur 
Sveinsson  18.45 Elías 18.55 UKI  19.00 Pétur 
og kötturinn Brandur 2  20.20 Sögur fyrir 
svefninn
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 18.54
Ísland í dag
Umsjónarmenn fara yfi r helstu 
tíðindi dagsins úr póli-
tíkinni, menningunni 
og mannlífi nu. Ítar-
legur íþróttapakki og 
veðurfréttir.

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.40  Þriðja þátta-
röðin um líf þriggja tengdra en ólíkra 
nútímafj ölskyldna. Í hverjum þætti 
lenda fj ölskyldurnar í ótrúlega fyndnum 
aðstæðum sem við öll könnumst við að 
einhverju leyti.

Vampire Diaries
 STÖÐ 3 KL. 21.45  Fimmta þátta-
röðin um unglingsstúlku sem fellur 
fyrir strák sem er í raun vampíra og 
hefur lifað í meira en 160 ár. Hann 
reynir að lifa í sátt og samlyndi við 
venjulegt fólk en bróðir hans er ekki 
alveg eins friðsæll.

Simpson-fj ölskyldan
STÖÐ 2 KL. 17.57  Lífi ð hjá Hómer og 
Marge Simpson gengur sinn vanagang 
en ekki líður sá dagur að þau eða 
börnin, Bart, Lísa og Maggie, rati ekki 
í vandræði! Fjölskyldan býr í bænum 
Springfi eld þar sem ekki er þverfótað 
fyrir furðufuglum.

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Þorgeir, Kristófer og Bragi með þjóð-
félagsumræðu sem skiptir máli.
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Sigurður Sverrisson, þungarokk-
ari og almannatengill, hefur í tvö 
ár verið með 666 vini á Facebook. 
„Allir sem eru á Facebook átta sig 
á því að áður en þú veist af ertu 
kominn með þúsund „vini“ en átt í 
raun aðeins samskipti við lítið brot 
þeirra,“ segir Sigurður aðspurður. 
„Ég fór því kerfisbundið að fækka 
í þessum hópi og veitti því athygli 
eitt sinn að vinirnir voru nákvæm-
lega 666 talsins. Mér fannst það 
skemmtileg tilviljun, meðal annars 
með skírskotun í lagið Number Of 

The Beast með Iron Maiden en sú 
sveit er í miklum metum hjá mér,“ 
segir hann hress en bætir við að 
hann haldi lítið upp á kölska sjálf-
an. „En ég virði rétt fólks til allra 
trúarbragða án frekara bakgrunns-
tékks.“

Eftir að vinur Sigurðar á Face-
book vakti athygli á vinafjöldanum 
einsetti hann sér að halda honum 
í tölunni 666. „Þetta er reyndar 
 ágætis aðhald og heldur vinafjöldan-
um í skefjum. Þegar einhver send-
ir mér vinabeiðni met ég hvort ég 

komi til með eiga einhver samskipti 
við viðkomandi. Ef ég met það svo 
samþykki ég beiðnina en fer síðan 
rakleitt í að finna einhvern sem ég 
hendi út í staðinn,“ segir hann. „En 
ef einhverjum hefur sárnað við að 
detta úr hópi 666 get ég fullvissað 
hann um að þetta er engin tilviljun. 
Treg muðár ðem tlla re atteþ.“  - fb

Þungarokkari með 666 vini á Facebook
Sigurður Sverrisson passar sig á því að henda út vini í hvert sinn sem hann samþykkir vinabeiðni.

SIGURÐUR 
SVERRIS-
SON  Heldur 
lítið upp á 
kölska en 
virðir rétt 
fólks til allra 
trúarbragða 
án frekara 
bakgrunns-
tékks.

➜ The Number of the
Beast kom út 1982  og er eitt 

vinsælasta lag Iron Maiden.

„Ég fæ mér alltaf skyrbúst með hreinu 
skyri, bláberjum og banana, á meðan 
ég er að bíða eftir rabarbarajógúrtinni 
frá Bio-búi.“
Edda Kamilla Örnólfsdóttir, viðskipta- og 
heimskautaréttarfræðingur og rabarbara-
ræktandi.

MORGUNMATURINN

„Verkefnið sprettur upp úr óperu sem Barði Jóhannsson og 
Keren Ann Zeidel í hljómsveitinni Lady & Bird voru með í 
Frakklandi árið 2011 og við erum að vinna þetta með þeim,“ 
segir Hilmar Sigurðsson, framkvæmdastjóri og annar stofn-
andi GunHil. Fyrirtækið stofnaði hann ásamt Gunnari Karls-
syni og sérhæfir það sig í framleiðslu teiknimynda.

Nýjasta verkefni GunHil er teiknimyndin Red Waters. 
Myndin segir forna goðsögu af ánni Red Waters. Áin býr yfir 
lækningarmætti sem nærliggjandi þorp nýtur góðs af. Í stað-
inn neyðast þorpsbúar til þess að færa ánni fórnir, en eitt árið 
er hefðin rofin. 

Í mars næstkomandi heldur fyrirtækið á Cartoon Movie 
2015. „Þetta er svona evrópskur samframleiðslumarkaður. 
Við förum þarna með það markmið að finna okkur samstarfs-
félaga og fjárfesta í Evrópu,“ segir Hilmar.

Fyrsta myndin sem Hilmar og Gunnar störfuðu saman 
að var teiknimyndin Litla lirfan ljóta sem kom út árið 2002. 
Framleiðsla á teiknimyndum tekur langan tíma en gert er ráð 
fyrir að Red Waters komi út árið 2019. „Það þarf alveg afskap-
lega mikla þolinmæði, þetta er dýrt og tekur langan tíma,“ 
segir Hilmar en bætir við: „En eins og allt skapandi starf þá 
er þetta mjög gefandi líka.“  - gló

Teiknimynd unnin upp úr óperu
GunHil gerir teiknimynd í fullri lengd upp úr óperu eft ir Lady & Bird.

HILMAR SIGURÐSSON  Er framkvæmdastjóri og 
annar stofnandi GunHil. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

➜ Red Waters segir forna goðsögu af 
ánni Red Waters. Áin býr yfir lækn-
ingarmætti sem nærliggjandi þorp 

nýtur góðs af.

„Já ég er sekur, nafnið langastöng 
er frá mér komið,“ segir Bragi 
Valdimar Skúlason, Baggalútur og 
texta- og hugmyndasmiður hjá aug-
lýsingastofunni Brandenburg. 
Hann er ábyrgur fyrir nafninu 
langastöng á einu vinsælasta fyrir-
bæri síðasta árs, selfie-stönginni. 
Orðið langastöng er þó ekki nýyrði, 
heldur er það gamalt orð yfir fing-
urinn löngutöng. „Það er nú einmitt 
pælingin á bak við þetta nafn, að 
þetta sé framlenging á handleggn-
um eða hendinni. Orðið er ekki bara 
sniðugt, ég er líka svona sniðugur,“ 
segir Bragi léttur. 
Langastöng er þó ekki eina orðið 
sem notað hefur verið yfir 
þetta fyrirbæri en orð eins 
og montprik, kjánaprik 
og sjálfustöng hafa öll 
verið notuð. „Það 
var víst mikil og 

fjörug umræða um þetta á Twitter 
um daginn hvort nota ætti mont-
prik eða löngustöng,“ bætir Bragi 
við. „Svo er bara spurning hvort og 
hvaða orð nær að festast við þetta.“ 

Guðmundur A. Guðmundsson, 
markaðsstjóri hjá NOVA, líkir 
löngustangaræðinu við Sodastream- 
og fótanuddtækisæðin sem gripu 
landann fyrir þó nokkrum árum. 

„Það varð eiginlega allt tryllt. 
Við byrjuðum að selja þetta 

vel fyrir jólin. Þetta hefur 
verið Sodastream eða fóta-

nuddtæki ársins. Það er 
eiginlega sama hvar á landinu 

verslunin var staðsett, þetta flaug 
út,“ segir Guðmundur. 

Stöngin var einstaklega 
vinsæl gjöf enda seldist hún 

margsinnis upp fyrir jólin. 
„Þetta var eiginlega alltaf upp-

selt, enda vinsælt í pakkann og 

sérstaklega sem möndlugjöf,“ segir 
hann.

Gunnhildur Ásta Guðmunds-
dóttir, almannatengill hjá Vodafone, 
hefur svipaða sögu að segja. „Við 
tókum stangirnar í sölu í nóvember, 
en þær flugu út eftir því sem nær 
dró jólum og voru aðeins örfá stykki 
eftir þegar hátíðirnar gengu í garð. 
Hafa þær eflaust verið  dregnar 
fram í ófáum jólaboðunum, enda 
tilvaldar til að ná myndum af heilu 
stórfjölskyldunum í einu,“ segir 
Gunnhildur. Hún reiknar með að 
magnið sem hafi farið út fyrir jól 
hafi hlaupið á nokkrum hundruðum.

 adda@frettabladid.is

Bragi ber ábyrgð á 
nafninu langastöng
Baggalúturinn Bragi Valdimar Skúlason er ábyrgur fyrir nafninu langastöng á 
selfi e-stangirnar, sem voru tvímælalaust langvinsælasta jólagjöfi n í fyrra. 

 Þetta hefur verið 
Sodastream eða fóta-

nuddtæki ársins.
Guðmundur A. Guðmundsson.

SNIÐUGUR 
 Pælingin á bak 
við nafnið er 
að stöngin sé 
framlenging á 
handleggnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Gerðu góð kaup

á völdum rúmum, 
sófum, stólum og

sýningareintökum. 



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Fékk hatursskilaboð í kjölfar ræðu 

um fordóma
2 Ásgeir um rifrildið við Björgvin: Á 

ekki að gerast
3 Hóf skotárás í verslunarmiðstöð og 

svipti sig lífi 
4 Ronaldo og Bale á skotskónum í 

öruggum sigri Real Madrid
5 Sprengisandur í beinni útsendingu: 

Þingfl okksformennirnir sitja fyrir 
svörum í aðdraganda þingsins

6 Lindberg: Tala ekki íslensku við 
Gumma

Spilaði Ég heyri raddir
Tónleikar Steves Hackett, fyrrverandi 
gítarleikara bresku hljómsveitarinnar 
Genesis, og Todmobile gengu eins og í 
sögu um helgina. Um tvenna tónleika 
var að ræða. Þeir fyrri voru í Hörpu á 
föstudagskvöld en þeir síðari í Hofi 
á Akureyri kvöldið eftir. Á tónleik-
unum spilaði Hackett með í nokkrum 
Todmobile-lögum sem höfðu verið 
fyrir fram æfð, en í Hofi spilaði hann 

óundirbúið í laginu Ég 
heyri raddir og fórst það 
vel úr hendi. Eftir báða 
tónleikana var kapp-
inn svo duglegur við 
að árita gamlar plötur 

með Genesis og 
sólóplötur sem 

aðdáendur 
hans höfðu 
meðferðis.  - fb

Stoltur af The Charlies
Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds 
segist á Facebook-síðu sinni vera 
stoltur af hljómsveitinni The Charlies, 
sem áður hét Nylon, fyrir að hafa látið 
draum sinn rætast, en hún er núna 
hætt störfum. „Þær eru jú búnar að 
lifa á tónlist í tíu ár á sólríkum stað 
með frábært fólk í kringum sig. Þær 
eru búnar að lenda í fleiri ævintýrum 
en flest fólk gerir á ævi sinni. Og fyrst 
og fremst héldu þær ótrauðar áfram 
þrátt fyrir mikið mótlæti að heiman 
frá fólki sem fannst fátt skemmtilegra 
en að sjá þær misstíga sig,“ skrifaði 
Ólafur, sem fékk mjög góðar undir-
tektir við færslunni. Á meðal þeirra 
sem tóku undir orð hans var söngvar-
inn Friðrik Ómar: „Snillingar og okkur 
hinum hvatning!,“ skrifaði hann.  - fb
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

     Einnig til í öðrum stærðum

     Aðeins örfáir koddar eftir
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AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 
REKKJUNNAR
30-70%

FARYN PLUSH/FIRMQueen Size (153x203 cm)
FULLT VERÐ 278.711 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
139.356 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

ROYAL M3
 (180x200 cm)

FULLT VERÐ 181.139 kr.
ÚTSÖLUVERÐ108.683 kr.

40%
AFSLÁTTUR!

SPRING MAX
 Heilsukoddi

FULLT VERÐ 12.900 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

6.450 kr.

50%
AFSLÁTTUR!
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QUEEN SIZE

HEILSURÚM - ALLT AÐ

50% AFSLÁTTUR
AFSLÁTTARVERÐ FRÁ

98.173 Kr.

ÖLL RÚMFÖT Á

30%
AFSLÆTTI!

STÓR
ÚTSALA
ALLT AÐ 70%
AFSLÁTTUR !
VERÐHRUN Á SÝNISEINTÖKUM 

OG YFIRFÖRNUM TÖLVUM !
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