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GULL Í ÞJÓÐMINJASAFNISýningarnar Íslenskir gullsmiðir – ný verk og Skart-
gripahönnun á frímerkjum, sem opnaðar voru 11. mars 

á vegum HönnunarMars í Þjóðminjasafninu, hafa verið 
framlengdar til 7. apríl. Á Torginu sýna tuttugu félagar í 

Félagi íslenskra gullsmiða. Í Tunnunni eru sýnd stækkuð 

frímerki með myndum af íslenskri skartgripahönnun.

S amnorræna opinbera matvæla-merkið Skráargatið varð nýlega fimm ára. Merkið má finna á um-búðum ýmissa matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varðandi samsetningu 
næringarefna og gefur um leið neyt-endum færi á að velja hollari matvöru 
á einfaldan hátt. Árið 2009 varð merkið 
formlega að samnorrænu merki en áður 
hafði það verið í notkun í Svíþjóð í 20 ár. 
Íslendingar tóku það hins vegar form-lega í notkun í nóvember 2013. Að sögn 
Hólmfríðar Þorgeirsdóttur, verkefnis-stjóra næringar hjá Embætti landlæknis, 
þekkja landsmenn merkið vel þótt stutt 
sé síðan það var tekið upp hérlendis. „Á 
þessu fyrsta ári hafa innlend matvæla-fyrirtæki nýtt sér merkið í síauknum mæli til þess að beina athygli neytenda 

að hollari vörum sínum og þróa um leið 
hollari vörur í samræmi við markmið og 
skilyrði Skráargatsins. Við eigum þó enn 
langt í land miðað við samstarfsþjóð-irnar en erum á réttri leið. Það má sjá þó 
nokkurn fjölda af brauðum og korn-vörum hér á markaði með Skráargatinu 
og einnig fleiri vörur.“ Samkvæmt könnun sem var gerð hér 
á landi í janúar meðal þeirra sem sjá um 
matarinnkaup heimilisins þekkja 90% skráargatsmerkið eða hafa heyrt um það. Þar af þekkja 55% merkiðeð l

ávexti sem er ópakkað með merkinu og 
sama má segja um óunninn fisk og fleiri 
matvælaflokka eftir að ný reglugerð um 
Skráargatið tekur gildi.“Nýja reglugerðin sem Hólmfríður vísar 
í felur meðal annars í sér að nýir mat-vælaflokkar bætast við og verða samtals 
33 í stað 25 flokka áður. „Sem dæmi um 
ný matvæli sem geta borið skráargats-merkið eru sósur og ósaltaðar hnetur auk ýmissa glúten- og laktósalausvara í su

FLEIRI VALKOSTIR FYRIR NEYTENDURNEYTENDAMÁL  Ný reglugerð gefur neytendum færi á nálgast fleiri matvæli 

merkt Skráargatinu. Merkið var tekið í notkun hér á landi fyrir rúmu ári.

AUKIÐ ÚRVALInnlend matvæla-fyrirtæki hafa nýtt sér Skráargatið í síauknum mæli til að beina athygli neytenda að hollari vörum sínum, að sögn Hólmfríðar Þorgeirs-dóttur, verkefnisstjóra hjá Embætti landlæknis.MYND/GVA
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SPORT Gerpla á Íslands-
meistarana í bæði karla og 
kvennaflokki. 22

NÝJAR VÖRUR Á AFSLÆTTI

SÍÐASTI
DAGURINN

KRINGLU

KASTMunndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

LIFÐU
í NÚLLINU! 

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

OFBELDI Niðurstöður nýrrar rann-
sóknar um ofbeldi gegn fötluðum 
konum sýna að það tengist jaðar-
settri stöðu þeirra í samfélaginu 
og valdaleysi þeirra.

„Þessir þættir urðu líka til 
þess að konur fengu síður hjálp 
því þeim var ekki trúað, málum 
var sópað undir teppi og þess 
háttar,“ segir Hrafnhildur Snæ-
fríðar- og Gunnarsdóttir, einn 
höfunda rannsóknarinnar.

Rannsóknin náði til fjögurra 
landa, meðal annars Íslands. 
Markmiðið var að skoða aðgengi 
fatlaðra kvenna sem höfðu orðið 

fyrir ofbeldi að stuðningi. Fram 
kemur að ofbeldi gegn fötluðum 
konum sé algengt og að langfæst-
ar þeirra sem urðu fyrir ofbeldi 
fengu viðeigandi stuðning til að 
takast á við afleiðingarnar. 

Ofbeldið sem konurnar voru 
beittar var af margvíslegum 
toga, andlegt, líkamlegt, kynferð-
islegt og þjónustutengt. 

Konurnar sem tóku þátt í rann-
sókninni á Íslandi töluðu mikið 
um það hversu jaðarsettur hópur 
þær væru og félagslega útskúfun 
sem þær höfðu upplifað.

„Fordómar sem þær höfðu 

mætt birtist til dæmis í gríni á 
kostnað fatlaðra kvenna og niður-
lægjandi athugasemdum,“ segir 
Hrafnhildur. 

Konurnar sögðust hlutgerðar 
og ekki vera virtar sem mann-
eskjur. Þeim fyndist ekki gert 
ráð fyrir þeim í samfélaginu, þær 
væru annars flokks. Til lengri 
tíma yrði það til þess að þær yrðu 
jafnvel samdauna ofbeldinu og 
réttur þeirra minni.

„Í þessu samhengi væri vit-
undarvakning um stöðu fatlaðs 
fólks í samfélaginu mjög mikil-
væg og umræða um það hvernig 

fordómar gegn fötluðu fólki birt-
ast,“ segir Hrafnhildur.

  - vh, sjá nánar síðu 4. 

Algengt að fatlaðar konur 
séu beittar alls kyns ofbeldi
Ný rannsókn sýnir að stuðning vantar fyrir fatlaðar konur sem eru þolendur ofbeldis af ýmsu tagi. Ofbeldið er 
meðal annars andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og þjónustutengt. Valdaleysi og félagsleg útskúfun hefur áhrif. 

Bolungarvík -2°  NNA 12
Akureyri -2°  NNV 8
Egilsstaðir -1°  NV 7
Kirkjubæjarkl. 2°  NNV 8
Reykjavík 0°  NA 11

N-átt    Í dag má búast við 8-13 m/s, það 
léttir til sunnan- og vestanlands en 
yfirleitt skýjað N- og A-til og él, einkum 
NA-lands síðdegis. Kólnar í veðri. 4

SÁTTIR MEISTARAR  Besta fimleikafólk Íslands  bauð upp á flott tilþrif á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum um helgina. 
Hér laumar Valgarð Reinhardsson, Íslandsmeistarinn í karlaflokki, sér inn á mynd með sigursælustu konunum, meðal þeirra eru 
Dominiqua Alma Belányi, Thelma Rut Hermannsdóttir og Norma Dögg Róbertsdóttir sem allar unnu gull.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

24.        25. MARS 

SCHENKER-HÖLLIN

ÁSVÖLLUM,  HAFNARFIRÐI

KL. 19:15

OG

Stefán Páll

Sorpa brotleg
Reglum var ekki fylgt þegar Sorpa 
samdi um gerð gas- og jarðgerðar-
stöðvar á Álfsnesi. 6
Danir fá leynigögn  Dönsk skatta-
yfirvöld fengu nýlega upplýsingar 
úr skattaskjóli frá skattayfirvöldum 
annars lands sem ekki er nafngreint. 6
Hvalir eitra ekki samskipti  Fyrr-
verandi sendiherra Íslands í Bandaríkj-
unum segir afstöðu Bandaríkjamanna 
til hvalveiða og pólitískan þrýsting 
vegna þeirra ekki hafa eitrað samskipti 
þjóðanna. 10

SKOÐUN Samfylkingarfólki 
mistókst að sannfæra þjóðina, 
skrifar Guðmundur Andri. 13

NEYTENDAMÁL Skil milli auglýs-
ingar og umfjöllunar eru oft afar 
óskýr á vefnum. Hjá nágranna-
þjóðum okkar hafa tísku- og lífs-

stílsblogg verið 
undir smásjánni 
hjá stofnunum.

„Í prinsipp-
inu er það alveg 
skýrt að við 
höfum lög um 
markaðssetn-
ingu og við-
skiptahætti sem 
taka fyrir duld-
ar auglýsingar,“ 

segir Tryggvi Axelsson, forstjóri 
Neytendastofu.

Tryggvi segir að stofnunin 
hafi í mörg horn að líta og sem 
stendur sé hvorki mannskapur né 
fjármagn til að skoða málið. „En 
við skoðum forgangsröðun okkar 
reglulega og það er aldrei að vita 
nema þetta verði tekið til skoð-
unar,“ segir hann. - jóe / sjá síðu 26

Duldar auglýsingar bannaðar:

Lífsstílsbloggin 
til skoðunar

TRYGGVI
AXELSSON

LÍFIÐ Ragnheiður Jónsdótt-
ir gleður aðra í þrjá tíma á 
dag á Facebook. 20

TÍMAMÓT Ferðafélagið 
Útivist er fertugt í dag og 
helst vel á félögunum. 14

STJÓRNMÁL Samfylkingarfólk 
hefur margt hvert eytt helginni 
í að blása út eftir formannsslag-
inn á föstudag. Þá sigraði Árni 
Páll Árnason, sitjandi formað-
ur, Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur 
með minnsta mögulega mun, einu 
atkvæði.

Ýmist málsmetandi fólk úr 
flokknum gaf út harðorðar yfir-

lýsingar í kjölfar kosninganna. 
Valgerður Bjarnadóttir þingkona 
sakaði flokkssystur sína í þing-
flokknum, Sigríði Ingibjörgu, um 
tilraun til yfirtöku og Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi 
formaður, sagði framboðið hafa 
verið misráðið.

Sigríður Ingibjörg sagði í gær 
að hún velti stöðu sinni fyrir sér 

og væri jafnvel að íhuga að hætta. 
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að svo verði ekki, hún muni 
halda áfram í sínum stöðum.

Ljóst er aftur á móti að niður-
staðan var flokknum slæm. Hann 
kemur klofinn út úr landsfundi 
sem boðaður var til að hrista fólk 
saman fyrir komandi átök.

 - kóp / sjá síðu 8

Sigríður Ingibjörg dregur sig ekki í hlé frá stjórnmálum eftir átök helgarinnar:

Fólk í sárum eftir formannsslag

  For-
dómar sem 
þær höfðu 

mætt birtist 
til dæmis í 

gríni á kostn-
að fatlaðra 

kvenna. 
Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir
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SPURNING DAGSINS

ef keypt eru 10 stk.
– annars 50 kr. stk. 
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Veldu einhverja 10 ávexti á ávaxtamarkaði 
Krónunnar og þú borgar...

SKIPULAGSMÁL Hjónin Tinna Gunnlaugsdóttir og 
Egill Ólafsson óttast skemmdir á húsi sínu ef leyft 
verður að sprengja fyrir grunnum húsa sem til 
stendur að flytja á Grettisgötu 9a og 9b.

Í athugasemd sem Tinna og Egill senda borginni 
segir að í bakhúsi við timburhús þeirra á Grettis-
götu 8 séu hleðslur úr holsteini sem standi á klöpp.

„Þær eru ekki með styrktarjárnum eins og tíðk-
ast með flesta steinveggi sem byggðir eru á síð-
ari tímum,“ segja Egill og Tinna. Ef leyfðar verði 
sprengingar handan götunnar geti þær haft ófyrir-
sjáanlegar afleiðingar.

„Okkur þykir ekki óeðlilegt að gagnvart eignum 
sem hér eru fyrir, gömlum og viðkvæmum bygg-
ingum, verði sprengingar vegna framkvæmda við 
lóðirnar 9A og 9B ekki leyfðar. Verði ekki hjá þeim 
komist, óskum við eftir faglegri úttekt á ástandi 
steinhleðslnanna, fyrir og eftir framkvæmdir og 
að borgaryfirvöldum sem og væntanlegum selj-
endum lóðanna verði gerð grein fyrir mögulegum 
bótakröfum sem gætu skapast af áðurnefndu raski,“ 
segja hjónin á Grettisgötu.

„Við undirritaðir eigendur að Laugavegi 28a 
höfum skiljanlega töluvert við þessa tillögu að 
athuga og vorum satt að segja alveg miður okkar 
þegar við heyrðum af henni fyrst,“ segir í athuga-
semd. „Ekki þarf sérstaklega glögga menn til að sjá 
að verði af þessum framkvæmdum mun það rýra 
verðgildi fasteignar verulega, að fá svo há hús beint 
suður af okkar húsi.“

Eigendur Laugavegar 28 segja að þótt þeir fagni 
þéttingu byggðar horfi það öðruvísi við ef það sé í 
túnfætinum hjá þeim sjálfum. „En við höfum samt 
sem áður ákveðið að í stað þess að vera með leið-
indi, að nota tækifærið,“ segja þeir, „og sækjum hér 
með um leyfi til að hækka húsið okkar.“

Þar sem gert sé ráð fyrir verulegri fækkun bíla-
stæða segjast Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur 
minna á nauðsyn mótvægisaðgerða „og leggja til 
að opnað verði fyrir almenna notkun íbúakorta að 
bílastæðahúsum Bílastæðasjóðs“. 

Stjórn samtakanna lýsir ánægju með breytta 
götumynd Grettisgötu með flutningi tveggja eldri 

timbur húsa á lóðirnar tvær sem nú séu nýttar fyrir 
bílastæði.

Í Fréttablaðinu á miðvikudag sagði frá því að 
athugasemdir sem bárust í málinu fengjust ekki 
afhentar hjá borginni. Þær bárust þó eftir að fréttin 
birtist. Var sagt að um mistök hefði verið að ræða.

 gar@frettabladid.is

Vara við afleiðingum 
sprenginga í götunni
Egill Ólafsson og Tinna Gunnlaugsdóttir óttast skemmdir á húsi sínu verði sprengt 
í klöpp fyrir grunnum húsa sem verða flutt á lóðir andspænis þeim á Grettisgötu. 
Eigendur Laugavegar 28a segjast miður sín og vilja heimild til að hækka húsið sitt.

EGILL OG TINNA
 Hafa búið gegnt 
Grettisgötu 9 í 35 ár. 
Þau segja sprenging-
ar handan götunnar 
geta haft ófyrirsjá-
anlegar afleiðingar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á LEIÐINNI  Húsin sem voru flutt 
af Grettisgötu 17 og Laugavegi 36 

í febrúar til að rýma fyrir hótel-
byggingu sem síðan var samþykkt 

í skipulagsráði á miðvikudag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMFÉLAGSMÁL „Við vorum með 
söfnunarbauka í öllum stofum og 
þegar við fórum með allt klinkið í 
bankann eyðilögðum við mynttaln-
ingarvélina því við höfðum safnað 
svo miklu,“ segir Sólveig Bjarna-
dóttir nemandi í Menntaskólanum 
í Reykjavík og einn skipuleggjenda 
góðgerðarvikunnar í MR. 

Nemendur við MR færðu Reykja-
dal, sumar- og helgardvöl Styrkt-
arfélags lamaðra og fatlaðra, eina 
milljón króna nú um helgina.

Nemendurnir söfnuðu fénu í 
góðgerðarviku skólans og aldrei 
hefur safnast jafn mikið fé. Nem-
endurnir tóku við ýmsum áheitum 
en sá nemandi sem safnaði mestu 
fé, Benedikt Traustason, lét húð-
flúra merki skólans á sig. Annar 
nemandi safnaði áheitum með því 
að hjóla á milli Selfoss og Reykja-
víkur og vinsælt þótti að safna 

fé með því að taka „selfie“ af sér 
með rektorshjónunum. Sólveig var 
himinlifandi með árangurinn og 
segir að andinn hafi verið góður í 
skólanum í vikunni. „Nemendurn-
ir voru mjög ánægðir með að við 
skyldum velja Reykjadal í þessu 
verkefni. Fólk var mjög duglegt 
að gefa en söfnunin fór fram úr 

okkar björtustu vonum. Í fyrra 
söfnuðust 650.000 krónur þannig 
að þetta er mikill árangur,“ segir 
Sólveig sem ásamt öðrum nemend-
um úr MR mætti niður í Reykjadal 
um helgina og afhenti upphæðina 
börnum sem voru við helgardvöl í 
Reykjadal.

  - srs

Nemendur söfnuðu milljón krónum sem þeir afhentu börnum í Reykjadal:

Lét húðflúra á sig merki MR

STJÓRNMÁL Samkvæmt nýrri 
könnun Fréttablaðsins og Stöðv-
ar 2 styðja 36 prósent lands-
manna ríkisstjórnina. Stuðning-
urinn mælist svipaður og hann 
hefur gert undanfarna mánuði.  

Stuðningurinn var nokkuð 
jafn milli kynjanna en 37 pró-
sent karla í könnuninni sögð-
ust styðja hana og 35 prósent 
kvenna. Af þeim sem spurðir 
voru og studdu Sjálfstæðisflokk-
inn studdu 98 prósent ríkis-
stjórnina, 95 prósent þeirra 

sem styðja Framsóknarflokk-
inn, 6 prósent þeirra sem styðja 
Samfylkinguna styðja ríkis-
stjórnina, 8 prósent af þeim 
sem styðja Vinstri græna og 9 
prósent þeirra sem styðja Pírata 
styðja ríkisstjórnina. 

Stuðningur meðal þeirra sem 
eru eldri en 50 ára er meiri en 
þeirra sem yngri eru. 32 prósent 
þeirra sem styðja ríkisstjórnina 
eru á aldrinum 18-49 ára og 40 
prósent þeirra sem styðja hana 
eru 50 ára og eldri. - vh 

Stuðningur við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks helst svipaður: 

36 prósent styðja ríkisstjórnina 

UMFERÐ Bílstjóri missti stjórn á bíl sínum við Hringbraut seinnipart-
inn í gær. Bílnum var ekið utan í göngubrú sem liggur yfir Hring-
braut. Við áreksturinn eyðilagðist grindverkið á brúnni og bílnum 
hvolfdi. Einn farþegi var ásamt bílstjóranum í bílnum og voru þeir 
báðir fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar en meiðsl þeirra voru ekki 
alvarleg. Lögregla þurfti að saga hurðir af bílnum til að ná til farþeg-
anna.  - srs

Tveir slösuðust þegar bílstjóri missti stjórn á bíl sínum:

Ók á göngubrú við Hringbraut

HRINGBRAUT  Mildi þótti að ekki slösuðust fleiri en þeir sem voru í bílnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bjóða Gaflarar fólki inn á gafl?
„Hafnfirðingar ætla að bjóða fólki 
heim á síðasta vetrardag.“

Kristinn Sæmundsson er skipuleggjandi 
tónlistarhátíðarinnar Heima sem fram fer í 
Hafnarfirði.

STJÓRNMÁL Formenn stjórnar-
andstöðunnar taka almennt vel í 
hugmyndir Birgittu Jónsdóttur, 
kapteins Pírata, um kosninga-
bandalag stjórnarandstöðunnar. 
Katrín Jakobsdóttir, formaður 
VG, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 
2 í gær hugmyndir um að setja 
stjórnarskrármálið og aðildar-
viðræður í öndvegi í slíku sam-
starfi ríma ágætlega við áherslur 
VG. Árni Páll Árnason, formaður 
Samfylkingarinnar, og Guðmund-
ur Steingrímsson voru einnig 
jákvæðir gagnvart samstarfi. - vh 

Taka vel í hugmyndir Pírata:

Stjórnarandstaða 
skoðar bandalag

TÆKNI Fyrirtækið Kerecis hlaut 
Íslensku þekkingarverðlaunin í 
ár.

Kerecis hefur unnið að því að 
vinna verðmæti úr afurðum sem 
falla úr nýtingu.

Fyrirtækið hefur þróað tæki til 
að vinna stoðefni úr þorskroði, 
meðal annars efni til að með-
höndla alvarleg sár.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, afhenti Guðmundi 
F. Sigurjónssyni, framkvæmda-
stjóra Kerecis, verðlaunin.  - srs

Kerecis hlaut verðlaunin í ár:

Vinna afurðir 
úr þorskroði 

HALDA VELLI  Stuðningur við ríkis-
stjórnina er svipaður nú og hefur verið 
undanfarna mánuði í könnunum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

GLEÐI Í 
REYKJADAL 
Nemendur úr  
MR afhentu 
börnunum 
eina milljón 
króna. 
MYND/BERGLIND 

SIGURGEIRSDÓTTIR

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkrahóteli 
Landspítalans, sem Sinnum ehf. 
rekur við Ármúla, var lokað yfir 
helgina vegna nóróveirusýking-
ar. Vonast er til að hótelið verði 
opnað aftur í dag. Sjúklingar 
voru fluttir á Landspítalann.

„Allar tafir af þessu tagi eru 
okkur mjög erfiðar. Þessi uppá-
koma undirstrikar kannski þörf-
ina fyrir sjúkrahótel á vegum 
Landspítalans,“ segir Guðlaug 
Rakel Guðjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri flæðisviðs Land-
spítalans. - srs

Nóróveirusýking kom upp:

Sjúkrahótelinu 
lokað yfir helgi



Nánari upplýsingar á  rsk.is

skattur.is

Fyrir flesta tekur frágangur  
skattframtalsins aðeins fáar mínútur. 

Á skattur.is getur þú fundið 
framtalið þitt með öllum innsendum  
upplýsingum frá launagreiðendum, 
fjármálastofnunum og öðrum  
þar til bærum aðilum.

1    Opna framtalið

2    Yfirfara upplýsingar

3    Breyta ef þarf

4    Staðfesta

Skilafrestur
Almennur skilafrestur fyrir launamenn  
og einstaklinga með eigin atvinnurekstur  
er til 20. mars. 

Unnt er að sækja um lengri frest á skattur.is  
og getur hann lengstur orðið til 31. mars.  
Framtal barns skal fylgja framtali 
framfæranda. 

Upplýsingar á framtali
Áríðandi er að framteljandi athugi hvort 
áritaðar fjárhæðir og aðrar upp lýs ingar séu í 
samræmi við gögn og upp  lýsingar sem hann 
hefur sjálfur undir hönd um.

Auðkenning
Unnt er að auðkenna sig með þrenns konar hætti, 
þ.e. með rafrænum skilríkjum í gsm síma, rafrænum 
skilríkjum á korti og með veflykli RSK.  

Ríkisskattstjóri mælir með að rafræn skilríki séu 
notuð við auðkenningu.

Símaþjónusta í 442-1414
Í mars verður veitt aðstoð í síma 442-1414  
alla virka daga frá kl. 9:30-15:30.

Dagana 18. - 20. mars verður símaþjónusta  
til kl.18:00 og 30. og 31. mars verður þjónustan  
í boði til kl. 19:00.

Framtalsfrestur
er liðinn

Ef þú átt enn eftir að skila 
framtali þá vinsamlegast skilaðu 
sem allra fyrst
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Stein-
grímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: 

Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson 
jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason 

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

SVONA ERUM VIÐ

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Þýsk
gæði

SVEITARSTJÓRNIR Grímsnes- og 
Grafningshreppur mun ekki verða 
við ósk um að sveitarfélagið taki 
yfir rekstur eða greiði götulýsingu 
í byggðahverfinu Sólheimum.

„Að sveitarfélagið greiði götu-
lýsingu að Sólheimum er ekki til 
samræmis við aðra byggðakjarna í 
sveitarfélaginu,“ segir í samþykkt 
sveitarstjórnarinnar. „Sólheimar 
eru í einkaeigu og sveitarfélagið 
því hvorki skipulagt þann byggða-
kjarna né fengið tekjur af lóðar-
leigu, kaupverði eða gatnagerðar-
gjöldum.“ - gar

Sveitarstjórn hafnar beiðni:

Sólheimar sjái 
um lýsinguna

SÓLHEIMAR  Ekki á ábyrgð hreppsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

OFBELDI Ofbeldi gegn fötluðum 
konum er algengt vandamál sem 
er nátengt félagslegri stöðu þeirra 
og valdaleysi. Þetta kemur fram í 
nýrri rannsókn á ofbeldi gegn fötl-
uðum konum. 

„Rannsóknin er hagnýt í grunn-
inn og það var lögð áhersla á að 
hægt væri að þróa einhvers konar 
ábendingar eða hagnýt tæki til að 
stuðla að bættum stuðningi til fatl-
aðra kvenna. Efni sem gæti nýst til 
þess að stuðla að vitundarvakningu 
og auka fræðslu,“ segir Hrafnhild-
ur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir sem 
ásamt Rannveigu Traustadóttur er 
höfundur rannsóknarinnar. Rann-
sóknin var unnin af Rannsókna-
setri í fötlunarfræðum við Háskóla 
Íslands í samstarfi við rannsókna-
stofnanir og háskóla í Austurríki, 
Þýskalandi og Bretlandi. 

Rannsóknin var unnin á þann 
hátt að fjórir rýnihópar sem í voru 
4-6 fatlaðar konur hittust og ræddu 
um ofbeldi gegn fötluðum konum. 
Einnig voru tekin eigindleg viðtöl 
við fatlaðar konur sem voru þol-
endur ofbeldis og viðtöl tekin og 
sendir spurningalistar til samtaka 
og stofnana sem hjálpa þolendum 
ofbeldis.

Niðurstöðurnar sýna að 
margar kvennanna sem 
tóku þátt í rannsókninni 
höfðu orðið fyrir margs 
konar ofbeldi, svo sem 
kynferðislegu, andlegu 
og þjónustutengdu. Marg-
ar höfðu upplifað það að 
ofbeldið var þaggað niður 
og falið. Konurnar fengu 
sjaldan stuðning til þess 
að takast á við afleiðingar ofbeldis-
ins og töldu fólk yfirleitt ekki gera 
sér grein fyrir því hversu alvarlegt 

og algengt það væri. Einn-
ig bentu þær á að oft væri 
fötluðum konum ekki trúað 
þegar þær segðu frá. 

„Á Íslandi var mikil 
umræða í rýnihópunum 
um jaðarsetta stöðu fatl-
aðra kvenna og almenna 
fordóma gagnvart þeim. 
Jaðarstaðan stuðlaði að 
ofbeldinu og hindraði þær 
jafnframt í að fá stuðning. 

Þar spilar líka inn í valdaójafn-
vægi sem ríkir í samskiptum við 
aðra,“ segir Hrafnhildur. „Það 

getur ýtt undir ofbeldisaðstæð-
ur, það er ekki tekið mark á þeim 
og ekki hlustað á þær. Oft var það 
þannig að konurnar eru háðar ger-
andanum um stuðning í daglegu 
lífi og voru þá einangraðar að því 
leyti að það var mjög erfitt fyrir 
þær að nálgast hjálp.“ 

Hrafnhildur segir  margar 
kvennanna einnig hafa talað 
um það hvað þjónustan sem þær 
þyrftu væri stýrandi afl í lífi 
þeirra. Þær hefðu lítið vald yfir 
eigin lífi og það hefði áhrif á 
sjálfsmynd þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar var 
að skoða aðgengi fatlaðra kvenna 
að stuðning og kom það skýrt 
fram að bæta þyrfti stuðning og 
fræðslu. „Þær töluðu einnig um að 
fatlaðar konur áttuðu sig oft ekki 
á því þegar þær yrðu fyrir ofbeldi 
vegna þess að þær væru svo vanar 
að aðrir tækju fram fyrir hendurn-
ar á þeim og beittu þær einhvers 
konar valdi.“

Í kjölfar rannsóknarinnar hafa 
verið gerðir bæklingar ætlaðir 
fötluðum konum sem verða fyrir 
ofbeldi. viktoria@frettabladid.is 

Stuðning vantar fyrir fatlaðar 
konur sem beittar eru ofbeldi  
Ný rannsókn sem nær til fjögurra landa sýnir að ofbeldi gegn fötluðum konum er algengt vandamál. Ofbeldið 
tengist oft valdaleysi þeirra gagnvart eigin aðstæðum. Stuðning og fræðslu vantar fyrir fatlaða þolendur ofbeldis. 

VALDALEYSI  Í mörgum tilvikum var ofbeldið nátengt félagslegri stöðu kvennanna og valdaleysi þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY 

HRAFNHILDUR 
SNÆFRÍÐAR- OG 
GUNNARSDÓTTIR  

MANNRÉTTINDI „Stefna er  einskis 
virði án fjármagns til fram-
kvæmda,“ sagði Hilmar Hildarson 
Magnúsarson, formaður Samtak-
anna '78, í ávarpi sínu á aðalfundi 
samtakanna um helgina. Hann 
segir að fagri stefnu ríkis og sveit-
arfélaga verði að fylgja fjármagn 
og að það sé ósanngjarnt að sjálf-
boðaliðar beri starfið á herðum 
sínum. Samtökin '78 eru eina stofn-
unin á Íslandi sem býr yfir sér-
fræðiþekkingu og veitir aðstoð í 
málefnum hinsegin fólks en mikill 
þrýstingur er á samtökin af hálfu 
hins opinbera án þess að viðunandi 
fjármagn fáist. „Stjórnmálamenn 
eru mjög duglegir við að lofa öllu 
fögru fyrir kosningar en svo er oft 
lítið um efndir eftir þær,“ segir 
Hilmar.  - srs

Aðalfundur samtakanna '78:

Lofa fögru en 
lítið um efndir

118 prósenta fjölgun varð 
á ofbeldismálum 

öðrum en kynferðisbrotum fyrir 
Hæstarétti Íslands milli áranna 
1993 og 2013.
Fyrra árið voru brotin 11 en 24 síðar-
nefnda árið. Átján slík brot komu 
fyrir Hæstarétt árið 2003.
 Heimild: Hagstofa Íslands.

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

KÓLNAR  Í dag má búast við norðlægum áttum, víða 8-13 m/s. Léttir til sunnanlands 
en vaxandi éljagangur síðdegis N- og NA-til. Kólnar heldur í veðri í dag en síðdegis á 
morgun hvessir af suðaustri, ný lægð kemur upp að landinu með heldur hlýrra loft.
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MIÐVIKUDAGUR

Á MORGUN

JEMEN, BBC Þriðja stærsta borg 
Jemens, Taiz, er fallin í hendur 
Houthi-uppreisnarmanna. Íbúar 
borgarinnar þustu út á götur til að 
mótmæla og féll einn í valinn eftir 
að hafa fengið táragashylki í sig.

Höfuðborgin San’a hefur verið á 
valdi uppreisnarmannanna síðan í 
febrúar eftir að þeir steyptu for-
setanum Abdrabbuh Mansour al 
Hadi af stóli. Hann flúði suður á 
bóginn til borgarinnar Aden og 
hefur hafst þar við.

Ástandið í landinu er uggvæn-

legt en auk Houthi-samtakanna 
njóta Íslamska ríkið og al-Kaída 
sívaxandi stuðnings. Bandaríkin 
hafa tilkynnt að hermenn þeirra 
muni snúa heim frá landinu sökum 
ástandsins þar.

Hersveitir uppreisnarmannanna 
stefna nú suður í átt að Aden og 
telja margir aðeins tímaspursmál 
hvenær fleiri borgir falla í þeirra 
hendur. 

Meðlimir samtakanna eru flest-
ir síja-múslimar úr norðurhluta 
landsins. Eftir að þeir steyptu al 

Hadi af stóli hefur fimm manna 
nefnd verið í forsæti landsins. 
Súnní-múslimar sunnar í landinu 
neita hins vegar að viðurkenna 
stjórnina. 

Forsetinn sakar Írana um að 
styðja við bakið á samtökunum. 
Írönsk stjórnvöld sverja allar slík-
ar tengingar af sér.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
mun koma saman á næstu dögum 
til að ræða ástandið í landinu og 
hvað sé hægt að taka til bragðs.

  - jóe

Ástandið í Jemen er eldfimt og ítök forsetans fara minnkandi. Öryggisráð SÞ fundar um ástandið:

Uppreisnarmenn ná valdi á fleiri borgum

STYÐJA FORSETANN  Meðlimir her-
sveita sem berjast enn fyrir al Hadi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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  Við vonumst til að 
Sorpa standi við það en 

fari ekki að þráast við 
þetta aftur.

Jón Þórir Franzson, framkvæmdastjóri 
Íslenska gámafélagsins.

SÓLAR
SSSSSSJJJJJJÓÓÓÓÓÓÐÐÐÐÐÐHHHHHHEEEEEEIIIIIITTTTTTUUUUUURRRRRR

í sólarhring!

Hefst í dag 
kl. 12:00!

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

Skrúfur, múrboltar og 
festingavörur

1. Hver bauð sig fram sem formaður 
Samfylkingarinnar, gegn Árna Páli 
Árnasyni, sitjandi formanni?
2. Hver er forseti Nígeríu sem býður 
sig aftur fram til forseta í vikunni?
3. Hvað heitir höfuðborg Jemens?

SVÖR

AKUREYRI Neytendastofa hefur 
sektað fjögur fyrirtæki á Akur-
eyri vegna þess að verðmerking-
ar í verslunum þeirra voru ekki í 
samræmi við lög. Er þetta gert í 
kjölfar eftirlits stofnunarinnar á 
verðmerkingum á Akureyri í júlí 
og desember í fyrra. 

Neytendastofa réðst í viðamikið 
eftirlit með verðmerkingum í júlí 
í fyrra og var fjölda verslana bent 
á annmarka í verðmerkingum. Í 
seinna eftirlitinu hafði ástand 
verðmerkinga batnað. Fjórar 
verslanir sinntu þó ekki  tilmælum 

Neytendastofu og voru þar af 
leiðandi sektaðar. Halldór Ólafs-
son ehf. var sektað um 50 þúsund 
krónur, Hárkompan um 75 þúsund 
krónur, N1 Hörgárbraut um sömu 
upphæð og Samkaupsverslanirnar 
Strax um 250 þúsund krónur. 

Fréttablaðið sagði frá því í apríl 
í fyrra að Neytendastofa hefði 
ekki haft uppi eftirlit utan höfuð-
borgarsvæðisins frá 2008. Í júlí 
ákvað svo Neytendastofa að gera 
bragarbót á og kannaði verðmerk-
ingar á Akureyri.

 - sa

Fjórar verslanir á Akureyri sektaðar fyrir brot á lögum um verðmerkingar:

Sektuð samtals um 450 þúsund

DANMÖRK Dönsk skattayfirvöld fengu 
nýlega upplýsingar úr skattaskjóli frá 
skattayfirvöldum annars lands sem ekki 
verður nafngreint að þeirra ósk.

Greint er frá þessu á vef Jótlandspósts-
ins. Þar kemur fram að skattayfirvöld í 
Danmörku hafi tvisvar áður fengið upp-
lýsingar úr skattaskjólum. Annars vegar 
eftir að fyrrverandi starfsmaður í bank-
anum LGT Bank í Liechtenstein hafði 
selt þýskum yfirvöldum upplýsingar um 
bankainnistæður og hins vegar eftir lek-
ann úr HSBC-bankanum í Sviss. Greint 
er frá því að dönsk skattayfirvöld hafi 

nýlega fengið aðgang að síðarnefndu 
gögnunum.

Á vef Jótlandspóstsins er vitnað í frétt 
Politiken um að dönsk yfirvöld hafi vitað 
um lekann frá HSBC-bankanum frá 
2008. Þau hafi hins vegar ekkert gert 
til að rannsaka hvort í leynigögnunum 
væru upplýsingar um möguleg skatta-
undanskot Dana.

Haft var eftir skattamálaráðherra 
Danmerkur, Benny Engelbrecht, að 
þetta hefði verið vanræksla. Slíkt mætti 
ekki endurtaka sig.

 - ibs

Danski skattamálaráðherrann sakar skattinn um vanrækslu með því að afla ekki upplýsinga vegna leka:

Ný skattaskjólsgögn bárust til Danmerkur

SAMKEPPNISMÁL „Menn verða að 
vinna svona hluti á gagnsæjan 
hátt,“ segir Jón Þórir Franzson, 
framkvæmdastjóri Íslenska gáma-
félagsins, um úrskurð kærunefnd-
ar útboðsmála þess efnis að Sorpa 
bs. geti ekki skrifað undir samning 
við Aikan A/S um tæknilausnir og 
tæknilega ráðgjöf við uppbyggingu 
gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfs-
nesi nema að undangengnu útboði.

Íslenska gámafélagið og Metan-
orka kærðu fyrirhugaða samnings-
gerð Sorpu til kærunefndar útboðs-
mála síðastliðið haust.

Kröfur kærenda voru þær að 
kærunefnd útboðsmála úrskurð-
aði á þá leið að Sorpu yrði gert að 
auglýsa útboð um tæknilausnir á 
EES-svæðinu. Í kjölfarið stöðvaði 
kærunefnd útboðsmála fyrirhug-
aða samningsgerð á meðan nefnd-
in ynni að úrskurði. 

Jón Þórir segir úrskurð kæru-
nefndarinnar vandaðan og að hann 
byggi á ítarlegri rannsókn nefndar-
innar. „Nefndin telur að Sorpa þurfi 
að opna útboðsferlið aftur og bjóða 
út verkið. Við viljum taka þátt í því 

útboði og erum mjög spennt fyrir 
því,“ segir hann. „Við vonumst til 
að Sorpa standi við það en fari ekki 
að þráast við þetta aftur.“

Björn H. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Sorpu, vill ekki tjá 
sig um málið að svo stöddu.

Áður hafði Sorpa talið sig geta 
samið beint, án útboðs, við Aikan 
um notkun tæknilausna og ráðgjaf-
ar við uppbyggingu stöðvarinnar. 
Rök forsvarsmanna Sorpu voru 
á þá leið að aðeins einn bjóðandi 
kæmi til greina af tæknilegum 
ástæðum.

Stjórn Sorpu samþykkti á 
fundi sínum 12. maí í fyrra að 
gengið yrði til samninga við 
Aikan á þessum grundvelli. 
Samkvæmt fundargerð þess 
fundar hafði stjórn Sorpu feng-
ið ráðgjöf frá innkaupadeild 
Reykjavíkurborgar.

Bygging gas- og 
jarðgerðarstöðvar-
innar í Álfsnesi er 
viðamikið skref í 
umhverfismál-
um á höfuð-

borgarsvæðinu og er í samræmi 
við stefnu sem sveitarfélögin hafa 
mótað. Eftir að stöðin hefur starf-
semi verður allur úrgangur sem 

safnað er frá heimilum 
á svæði Sorpu unninn í 
stöðinni. Lífrænu efnin 
verða nýtt til gas- og 
jarðgerðar, en málmar 
og önnur ólífræn efni 
verða flokkuð frá.

 sveinn@frettabladid.is /
 stefanrafn@frettabladid.is

Útboðsreglur brotnar 
í Sorpustöð á Álfsnesi
Íslenska gámafélagið og Metanorka kærðu samning Sorpu og Aikan um tækni-
lausnir og ráðgjöf því verkið fór ekki í útboð. Kærunefnd útboðsmála segir að 
Sorpa þurfi að bjóða verkið út. Framkvæmdastjórinn tjáir sig ekki að svo stöddu.

1. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. 2. Good-
luck Jonathan. 3. San’a

LEYNIGÖGN 
 Dönsk skatta-
yfirvöld eru 
gagnrýnd fyrir 
að afla ekki 
upplýsinga 
vegna lekans 
frá HSBC-
bankanum.
NORDICPHOTOS/AFP

SEKTAÐ  Samkaupsverslanirnar Strax 
við Borgarbraut og Byggðaveg voru 
sektaðar um samtals 250 þúsund krón-
ur fyrir ónógar verðmerkingar.

MIKILVÆGT UMHVERFISMÁL  Bygging jarðgerðarstöðvar á Álfsnesi yrði stórt skref í vinnslu sorps á höfuðborgarsvæðinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

VEISTU SVARIÐ?



Allt fyrir veisluna
Kökur og eftirréttir

Pinnamaturr
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Verð frá kr. 7.990.000,- 
2.0 TDI quattro, sjálfskiptur 

Snjór. Frost. Ís.
Skiptir engu!

Audi Q5. Fullkominn 
fyrir íslenskar

aðstæður.

Landsfundur hjá stjórnmálaflokki 
þar sem ekki er sótt að formanni 
snýst samkvæmt hefðinni um það 
að hrista fólk saman, skerpa línurn-
ar varðandi málefni og brýna fólk 
til dáða. Það á ekki síst við þegar 
flokknum gengur illa í skoðana-
könnunum. Fram á fimmtudags-
kvöld leit út fyrir að landsfundur 
Samfylkingarinnar færi nákvæm-
lega eftir þessari forskrift. Fyrir-
huguð mæting var eftir því, margt 
áhrifafólk innan flokksins ætlaði að 
eyða helginni í annað. Allt breyttist 
þegar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 
tilkynnti um formannsframboð sitt.

Framboð Sigríðar kom flestum í 
algjörlega opna skjöldu. Samkvæmt 
lögum Samfylkingarinnar þarf að 
skila inn framboði til formanns 
nokkru fyrir landsfund, sé ætlun-
in að fram fari allsherjaratkvæða-
greiðsla allra flokksmanna. Og það 
er það sem flokkurinn hefur stært 
sig af; lýðræðið sem felst í því að 
allir flokksmenn velji formann.

Hins vegar bjóða lögin upp á 
það að hægt sé að bjóða sig fram 
til formennsku þannig að lands-
fundarfulltrúar einir kjósi. Það er 
það lagaákvæði sem Sigríður Ingi-
björg nýtti sér og sama hvað fólki 
finnst um framboð hennar þá er það 
kristaltært að það var að fullu sam-
kvæmt lögum flokksins.

Formaðurinn sleginn
Það þurfti ekki sérfræðinga í lík-
amstjáningu til að sjá að Árni Páll 
Árnason, formaður flokksins, var 
sleginn yfir framboðinu. Átakalít-
ill fundur um málefni breyttist á 
örskotsstundu í kosningu um fram-
tíð hans á formannsstóli.

Og blessað Facebook spilaði sína 
rullu. Nútímakosningabarátta fer 
að stórum hluta til fram þar og þeir 
sem renndu yfir læk og ummæli 
við framboðstilkynningar Sigríðar 
Ingibjargar sáu í hendi sér að hún 
naut umtalsverðs stuðnings hjá 
mörgum áhrifamönnum.

Og þá fór allt í einu að skipta 
höfuð máli hverjir höfðu valist sem 
fulltrúar á landsfund. Formað-
urinn, áskorandinn og stuðnings-
menn þeirra settust yfir hausa-
talningu. Fáir voru þó til þess að 
spá því að Sigríður ætti raunhæfa 
möguleika á að sigra Árna Pál. 
Margir litu á hennar framboð sem 
leið hennar til að styrkja sig í sessi 
innan flokksins í Reykjavík, sam-
hliða því að koma óánægju sinni 
með forystuna á framfæri.

Sjálfum sér verst
Reyndin varð eins og úr pólitískum 
reyfara. Eitt atkvæði skildi á milli 
frambjóðendanna. Og til að bæta 
smá skammti af absúrdisma inn í 
spennuna fékk Anna Pála Sverris-
dóttir eitt atkvæði, sem varð til 
þess að hún þurfti að sverja af sér 
að hafa kosið sjálfa sig.

Sigríður Ingibjörg lýsti því strax 
yfir að hún mundi berjast áfram 

fyrir framgangi Samfylkingarinn-
ar, engir óvinir væru innan flokks-
ins, þá væri að finna í ríkisstjórn.

Árni Páll sagðist skynja kröfu 
um breytingar og vera tilbúinn til 
að verða við þeirri kröfu. Þann-
ig hefði mögulega mátt ljúka mál-
inu og halda áfram veginn, ekkert 
stopp, en aftur kom blessað Face-
book til sögunnar.

Facebook er nefnilega einkafjöl-
miðill hvers notanda og ekki leið á 
löngu þar til yfirlýsingarnar fóru 
að berast út. Brigsl um valdarán-
stilraun, lúalegt herbragð og ýmis-
legt í þeim dúr birtist og allt í einu 
var málið ekki farið að snúast um 
formannskjör þar sem einn fram-
bjóðandi vann og annar tapaði. 

Samfylkingarfólk var sjálfu sér 
verst í kjölfarið á kosningunum. 
Hafi einhver vonast til þess að enn 
gætu flokksmenn komið fram sam-
hentir út á við, var fljótlega ljóst að 
það var borin von.

Og meira að segja Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, fyrrverandi for-
maður flokksins, hnýtti í Sigríði 
Ingibjörgu fyrir framboðið, en 
hingað til hefur verið litið svo á að 
Sigríður sækti stuðning til Ingi-
bjargar Sólrúnar.

Allir óánægðir
Segja má að allir hafi  gengið 
óánægðir frá formannskjör-
inu. Árni Páll sigraði með einu 
atkvæði, sem er afskaplega veikt 
umboð. Fjölmargir sem Frétta-
blaðið ræddi við benda á að nið-
urstaðan hefði orðið önnur ef 

fram hefði farið allsherjarat-
kvæðagreiðsla, en slík viðteng-
ingarháttsfræði skipta engu. Sú 
atkvæðagreiðsla fór aldrei fram 
og eftir stendur sú staðreynd að 
eitt atkvæði skildi á milli leiðtoga 
Samfylkingarinnar og óbreytts 
þingmanns.

Sigríður Ingibjörg fékk hins 
vegar óþægilega mikinn stuðn-
ing, miðað við það að vinna ekki. 
Eitt er að fá töluvert af atkvæðum 
og styrkja þannig framtíðarstöðu 
sína. Í slíkri stöðu hefðu 40 pró-
sent atkvæða verið sigur. Að skipta 
fundinum í tvær jafnar fylkingar 

sem eitt atkvæði skilur að er hins 
vegar allt annað mál. Og framboð 
Sigríðar varð til þess að fundurinn 
mun í hugum kjósenda aðeins snú-
ast um formannskosninguna, ekki 
málefnin og samstöðuna.

Ýmsar ályktanir voru samþykkt-
ar á fundinum, sumar býsna rót-
tækar fyrir Samfylkinguna. Þær 
féllu hins vegar í skuggann af for-
mannskjörinu. Næstu skref for-
ystunnar skipta miklu máli í því 
hvort litið verði á formannskosn-
inguna sem einstakan atburð, eða 
eitthvað sem sló taktinn fyrir enn 
frekari átök.

Versta mögulega niðurstaðan
Margt samfylkingarfólk er í sárum eftir formannsslaginn á föstudag. Átakalítill fundur til að brýna fólk til dáða breyttist í átakafund sem 
skiptist í jafna helminga. Yfirlýsingar hafa hleypt illu blóði í marga. Líklegt er að reglum um formannskjör verði breytt í kjölfar fundarins.

EINN Á SVIÐI  Árna Páls Árnasonar bíður erfitt verkefni. Hann þarf að stilla saman 
strengi samfylkingarfólks á seinni hluta kjörtímabilsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



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

FJÖLBREYTT NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða og námsbrauta. 
Þeir sem vilja bæta við sig þekkingu með upplýsingatæknina að vopni ættu ekki að láta þetta framhjá sér fara. 

www.promennt.is

BÆTTU
VIÐ ÞIG
ÞEKKINGU

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA
Viltu dýpka þekkingu þína í bókhaldi eða ertu jafnvel á leiðinni í námið Viðurkenndur 
bókari? Þá er þetta kjörinn undirbúningur fyrir þig!
Bókaranám fyrir lengra komna er hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar 
þeim sem hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og 
bókhaldsnámi og vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Námskeiðið er einnig 
hugsað sem aðfararnám fyrir þá sem stefna á námið Viðurkenndur bókari. Kennsla 
fer að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst: 27. apríl. • Morgun- og kvöldhópur • Lengd: 105 std. • Verð: 124.000 kr.
Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 6 mánuði: 20.667 kr.

STÖK NÁMSKEIÐ
WORDPRESS – VEFURINN MINN 13. apríl 39.000 kr.
PHOTOSHOP 2 7. apríl 64.000 kr.
ILLUSTRATOR 28. apríl 64.000 kr.
INDESIGN 19. maí 59.000 kr.
FACEBOOK SEM MARKAÐSTÆKI 5. maí 43.000 kr.
GOOGLE ADWORDS 7. maí 39.000 kr.
GOOGLE ANALYTICS 19. maí 39.000 kr.
EXCEL FRH. OG PIVOT GREININGAR 27. apríl 39.000 kr.
EXCEL GRUNNUR 30. apríl 39.000 kr.
TÖLVUVIÐGERÐIR 14. apríl 129.000 kr.
TÖLVUNÁMSKEIÐ 60+ 13. apríl 34.900 kr. 

EQM
VOTTUN

GRAFÍSK HÖNNUN
Vinsælt og sérlega hagnýtt nám í grafískri hönnun ætlað þeim sem eru að stíga 
fyrstu skrefin í grafískri vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara 
hönnunarnámi (t.d. á háskólastigi). Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna 
sínar auglýsingar sjálfir. Kennt er á forritin Photoshop, Illustrator og InDesign.

Hefst 7. apríl • Kvöldhópur • Lengd: 105 std. • Verð: 169.000 kr.
Vaxtalausar léttgreiðslur í 6 mánuði 28.167 kr. á mánuði

VERKEFNASTJÓRNUN 
MEÐ MINDMANAGER
Farið er yfir einkenni verkefna og helstu hugtök verkefnastjórnunar. 
Hugbúnaðurinn MindManager er kynntur til sögunnar og farið er yfir hvernig 
hann nýtist við stýringu verkefna. MindManager forritið að verðmæti 35.000 kr. 
fylgir frítt með.

Hefst 13. apríl • Kvöldhópur • Lengd: 26 std. • Verð: 64.000 kr.

ALMENNT TÖLVUNÁM
Sérlega hagnýtt nám fyrir þá sem einhvern tölvugrunn hafa til að byggja á eða 
hafa einhverja reynslu af tölvuvinnu en vilja auka við hæfni sína og læra meira. 
Þátttakendur þurfa að hafa lágmarksþekkingu á Internetinu og að hafa sent og 
tekið á móti tölvupósti.

Hefst 9. apríl • Morgun- og kvöldhópar • Lengd: 60 std. • Verð: 64.000 kr.
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Ég var mjög ánægð með námskeiðið, frábært að geta verið heima og læra í 
gegnum netið. Það var líka svo gott að geta nýtt sér sveigjanleikann í mætingu 
þar sem ég var í vaktavinnu. Ég er í alla staði mjög ánægð með þjónustuna hjá 
Promennt og á klárlega eftir að nýta mér það að fara á fleiri námskeið.“
Sólveig Pétursdóttir, Bókhald – grunnur og Excel

Mér fannst þetta námskeið eitt það besta sem ég hef farið á. Kennarinn var 
mjög góður. Það sem ég lærði hefur nýst mér mjög vel í vinnunni.
Auður Auðunsdóttir, Excel grunnur

Brot af námsúrvali Promennt. 
Sjá nánar á promennt.is

Skráning fer fram á vefnum okkar, www.promennt.is, 
og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar. 
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*Miðað við uppgefna eldsneytisnotkun framleiðanda í blönduðum akstri.

www.dacia.is

Öflugt gegn
blöðrubólgu

ROSEBERRY

Virkar innan 24 tíma
2-3 töflur fyrir svefn

Fæst í apótekum, heilsubúðum og 
í heilsuhillum stórmarkaðanna

www.gengurvel.is

UTANRÍKISMÁL „Nei, ég hef ekki 
orðið var við neina breytingu 
í samskiptum ríkjanna,“ segir 
 Birgir Ármannsson, formaður 
utan ríkismálanefndar, um afstöðu 
bandarískra stjórnvalda til hval-
veiða Íslendinga og upplýsinga 
sem koma fram í minnisblaði Johns 
Kerry utanríkisráðherra til Bar-
acks Obama Bandaríkjaforseta frá 
því í janúar. Minnisblaðið fjallar 
um hvernig svokölluðu Pelly-laga-
ákvæði hefur verið framfylgt gagn-
vart Íslendingum frá því í apríl í 
fyrra. 

Birgir segir að öll samskipti er 
lúta að öryggismálum, viðskiptum 
eða samstarfi á vettvangi fjölþjóð-
legra samtaka eða fyrirtækja hafi 
farið vaxandi, enda áherslumál 
íslenskra stjórnvalda að auka þau.

Í bréfi Kerrys til Bandaríkjafor-
seta eru tíunduð mörg dæmi um 
diplómatískar aðgerðir í samskipt-
um ríkjanna. Veigamest virðist að 
bandarískir ráðherrar hafa ekki 
komið til Íslands í opinberar heim-
sóknir og tvíhliða samvinna er allt-
af metin í ljósi hvalveiðanna, eins 
og þar er m.a. tíundað.

Hvað varðar heimsóknir banda-
rískra ráðherra segir Birgir það 
rétt að um þær hafi ekki verið að 
ræða frá 1. apríl í fyrra, en svo hafi 
líka verið mun fyrr. Spurður hvort 
það hafi verið vegna hvalveiðanna, 

en strax árið 2011 var Pelly-ákvæð-
inu beitt gegn Íslandi, segir Birgir 
að honum sé ekki kunnugt um það.

„En auðvitað höfum við heyrt 
á fulltrúum Bandaríkjamanna að 
hvalveiðarnar eru viðkvæmt mál 
í samskiptum ríkjanna og fulltrú-
ar þeirra taka þetta oft upp,“ segir 
Birgir og bætir við að eitt skýrasta 
dæmið um aðgerðir Bandaríkja-
stjórnar sé þegar Íslendingum var 
ekki boðið á stóra alþjóðlega hafráð-
stefnu, Our Ocean, sem utanríkis-
ráðuneyti Bandaríkjanna stóð fyrir 
í júní í fyrra. 

Geir H. Haarde, sem um áramót 
tók við starfi sendiherra í Banda-
ríkjunum, segist á sínum starfs-
tíma ekki hafa orðið var við að hval-
veiðar Íslendinga stæðu í vegi fyrir 
góðum samskiptum íslensku utan-
ríkisþjónustunnar við bandaríska 
stjórnkerfið. 

„Hins vegar liggur fyrir að skoð-
anaágreiningur um þetta mál hefur 
verið fyrir hendi í meira en aldar-
fjórðung,“ segir hann og kveður 
bandarískum embættismönnum 
skylt að taka málið reglulega til 
umræðu á fundum með íslenskum 
stjórnmála- og embættismönnum. 
„Íslensk stjórnvöld standa hins 
vegar föst á okkar rétti varðandi 
hvalveiðar.“

Guðmundur Árni Stefánsson, 
fyrrverandi sendiherra Íslands í 

Bandaríkjunum, segir sína reynslu 
þau rúmu þrjú ár sem hann starfaði 
sem sendiherra Íslands í Washing-
ton vera þá að opinberir aðilar hafi 
komið sjónarmiðum sínum vegna 
hvalveiða ítrekað á framfæri við 
fulltrúa Íslands. Á sama hátt hafi 
íslensk stjórnvöld gert grein fyrir 
sjónarmiðum Íslands til málsins. 

„Sá skoðanamunur kom ekki í veg 
fyrir eðlileg samskipti fulltrúa 
íslensku utanríkisþjónustunnar 
við embættis- og ráðamenn í Banda-
ríkjunum, né við aðra bandaríska 
aðila sem samskipti voru höfð við 
vegna íslenskra hagsmuna,“ segir 
Guðmundur Árni. 

 svavar@frettabladid.is

Segja hvalveiðar hafa lítil 
áhrif á samskipti ríkjanna
Fyrrverandi sendiherra Íslands í Bandaríkjunum og formaður utanríkisnefndar eru sammála um að afstaða 
Bandaríkjamanna til hvalveiða og pólitískur þrýstingur vegna þeirra hafi ekki eitrað samskipti þjóðanna.

Pelly-viðaukinn við bandarísk lög um fiskveiðistjórn kveður á um að veiki 
ríki alþjóðlegar aðgerðir til verndar lífríkinu, skuli forsetinn kynna fyrir 
þinginu til hvaða refsiaðgerða hann hyggist grípa gegn viðkomandi ríki.

Barack Obama forseti kynnti aðgerðir 1. apríl sl. sem byggjast á því að 
bandarísk stjórnvöld telja að hvalveiðar við Ísland brjóti gegn banni CITES 
við verslun með hvalaafurðir. Lúta aðgerðirnar að veiðum á langreyði en 
síður hrefnuveiðum og sölu á innanlandsmarkaði. 

Mótmæla verslun með hvalaafurðir

ORKUMÁL Bæjarstjórn Ísafjarðar 
segir raforkukerfið á Vestfjörð-
um dragbít á samfélagsþróun. 
Skorað er á Landsnet og ríkis-
stjórnina að bæta raforkuöryggi 
með hringtengingu háspennu-
lína um Djúp, milli Ísafjarðar og 
Hólmavíkur.

„Það er á ábyrgð stjórnvalda að 
gera úrbætur á vanþróuðu flutn-
ingskerfi raforku á Vestfjörðum 
og standa með þeim hætti við 
eigin markmið,“ segir í greinar-
gerð með áskoruninni. - gar

Áskorun frá Ísafjarðarbæ:

Raforkukerfið 
er dragbítur

FYRSTI Á LAND  Hvalveiðar Íslendinga eru Bandaríkjamönnum þyrnir í augum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/FRIÐRIK
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S
amfylkingin segir nú að það hafi verið mistök að vilja 
olíuvinnslu á Drekasvæðinu. „Herra forseti. Ég verð að 
viðurkenna að mér fellur miklu betur að vera kallaður 
hæstvirtur olíumálaráðherra því að það er titill sem ég 
mun að minnsta kosti af fremsta megni reyna að standa 

undir.“ Þannig talaði Össur Skarphéðinsson um sjálfan sig í 
ræðustól Alþingis á árinu 2008. Gangi hins vegar nýtilkominn 
vilji Samfylkingarinnar eftir þarf hvorki Össur, né nokkur 
annar, að standa undir starfsheitinu olíumálaráðherra.

Þetta eru miklar breytingar 
á afstöðu Samfylkingarinnar. 
Össur sem oft kallaði sjálfan sig 
olíumálaráðherra fundaði með 
olíumálaráðherra Noregs fyrir 
aðeins tveimur árum: „Ég er 
mjög ánægður með fundi mína 
með norsku ráðherrunum í dag 
og í gær um hugsanlegt sam-

starf á sviði þjónustu við olíusvæðin sem ég tel að verði komin 
vel áleiðis fyrir 2025. Það yrði gríðarlegur búhnykkur fyrir 
Ísland ef hægt verður að ná sammæli um það við Norðmenn, 
og líka Grænlendinga, að byggja í framtíðinni upp þjónustu á 
Íslandi fyrir öll þau þrjú olíusvæði sem ég tel líklegt að verði 
þróuð norðan Íslands í framtíðinni. Fundurinn með Ola Borten 
Moe var sérstaklega gagnlegur af því hann skýrði mjög vel 
næstu skref Norðmanna gagnvart rannsóknum og þróun norska 
hluta Jan Mayen hryggjarins,“ sagði Össur þá.

Nú hefur flokkurinn, þrátt fyrir væntingar formannsins 
fyrrverandi, kúvent í afstöðu sinni og ályktaði um olíuleitina: 
„Vinnsla jarðefnaeldsneytis á íslensku hafsvæði er í ósamræmi 
við hagsmuni Íslendinga í loftslagsmálum, skapar hættu á meng-
unarslysum og umhverfisógn í grennd við fiskimið okkar og 
verðmæta strandlengju, og mundi skaða ímynd Íslands sem mið-
stöðvar matvælaframleiðslu, náttúruparadísar ferðamanna og 
framsækins ríkis í orku- og umhverfisefnum. Samfylkingin telur 
að mistök hafi verið gerð þegar leit var hleypt af stað á Dreka-
svæðinu. Nú þarf að vinda ofan af þeirri leit og vinnsluáformum 
og lýsa því yfir að Íslendingar hyggist ekki nýta hugsanlega 
jarðefnaorkukosti í lögsögu sinni. Slík yfirlýsing verði hluti af 
framlagi Íslendinga til heildarsamkomulags um aðgerðir gegn 
loftslagsvá.“

Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, sagði í 
þættinum Sprengisandi á Bylgjunni í gær það hafa verið mistök 
að samþykkja olíuleitina á sínum tíma. Hann sagði að nú þyrfti 
að vinda ofan af ferlinu og að yfirlýsingar Íslands um að nýta 
ekki olíuauðlindir yrðu hluti af þeim heildarskuldbindingum sem 
Ísland myndi undirgangast í alþjóðlegum samningum um lofts-
lagsmál.

Með samþykktinni færist Samfylkingin nærri Vinstri grænum 
sem hefur einn stjórnmálaflokka talað fyrir að við eigum ekki 
að leita eftir að vinna olíu af hafsbotni á Drekasvæðinu. Árni 
Páll áréttaði að við ættum frekar að leggja áherslu á að rafvæða 
samgöngurnar. Hvort sem það var í gríni eða alvöru sem Össur 
Skarphéðinsson skreytti sjálfan sig með titlinum olíumálaráð-
herra Íslands er ljóst að titillinn verður aldrei að veruleika, fái 
landsfundur Samfylkingarinnar nokkru um það ráðið.

Óvænt kúvending Samfylkingarinnar á landsfundi:

Fyrrverandi olíu-
málaráðherrann

Samfylkingin er í forystu í húsnæðis-
málunum. Árangurinn má m.a. sjá í 
Reykjavík þar sem á þriðja þúsund 
íbúðir eru, eða munu fara, í byggingu á 
næstu árum í samvinnu við félög sem 
rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Auk 
þess eru þúsundir íbúða í uppbygg-
ingu á hinum almenna markaði. Skort-
urinn á íbúðum á viðráðanlegu verði 
er þó alvarlegri en svo að ríkisstjórnin 
geti setið aðgerðarlaus á meðan sveitar-
félögin reyna að mæta vandanum eftir 
besti getu.

Landsfundur Samfylkingarinnar var 
svo sannarlega kröftugur og afgreiddi 
m.a. tillögur í húsnæðismálum sem Sam-
fylkingin mun leggja fram í formi þings-
ályktunar á næstu dögum. Þar verða 
bæði tillögur um bráða- og langtíma-
aðgerðir.

Aðgerðir strax!
Við leggjum m.a. til að húsaleigubætur 
verði hækkaðar svo þær veiti sambæri-
legan stuðning og vaxtabætur. Þá þarf 
að gera ungu fólki og lágtekjufólki kleift 
að kaupa sér íbúð eða búseturétt með 
viðbótarlánum með ríkisstuðningi sem 
bundinn er skilyrðum um fjárhagsað-
stæður og hóflegt húsnæði.

Við viljum líka auka framboð á leigu-

íbúðum strax sem nú eru í útleigu til 
ferðamanna með því að gera tekjur ein-
staklinga vegna útleigu á einni íbúð 
skattfrjálsar með ákveðnum skilyrðum 
um leiguverð og langtímaleigu. Þá þarf 
að breyta lögum um skuldaþak sveitar-
félaga þannig að lántaka vegna kaupa á 
félagslegum íbúðum sé undanskilin. Þá 
getur fjöldi sveitarfélaga mætt þörfum 
íbúa sinna.

Það þarf meira til
Til að fjölga leigu- og búseturéttaríbúð-
um til langframa þarf að koma á stofn-
styrkjum til húsnæðisfélaga sem rekin 
eru án hagnaðarsjónarmiða og útvega 
lóðir til uppbyggingar á slíku húsnæði. 
Síðast en ekki síst þarf að breyta stuðn-
ingskerfi hins opinbera og búa til eitt 
kerfi í stað vaxta- og húsaleigubóta, hús-
næðisbótakerfi.

Áhugaleysi ríkisstjórnarinnar
Húsnæðismálaráðherra hefur hingað til 
ekki náð neinum árangri í málaflokkn-
um sem hún kennir sig sérstaklega við. 
Húsnæðisvandinn verður ekki leystur 
nema með auknu fé í málaflokkinn. Þar 
strandar á ríkisstjórninni. Samfylkingin 
mun krefjast peninga í málaflokkinn og 
þeir þurfa að koma strax!

Íbúðir fyrir alla
HÚSNÆÐISMÁL

Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir
þingkona 
Samfylkingarinnar

Brothætt samstaða
Píratar hafa komið inn í stjórnmálin 
með skemmtilegan og ferskan blæ 
og hrist upp í kerfi sem er þannig í 
eðli sínu að það leitast eftir nokkurri 
stöðnun. Gríðarmikið fylgi þeirra hefur 
eðlilega vakið eftirtekt og er til marks 
um að stór hluti kjósenda er 
hrifinn af því sem flokkurinn 
er að gera. Nú hefur 
Birgitta Jónsdóttir lagt 
til að stjórnarandstaðan 
sammælist um samstarf 
eftir kosningar, sem eru 
eftir tvö ár. Miðað við 
eðli stjórnmálanna, þar 
sem flokkar keppa 
hver við annan 
um fylgi, er þetta 
mögulega það 
eina sem gæti 

sett fleyg í samstarf stjórnarandstöð-
unnar, en sjáum til hvað gerist. 

Ekki einsdæmi
Það er hins vegar hollt að hafa í huga að 
svona mikið fylgi í skoðanakönnunum 
er alls ekki einsdæmi. Bandalag jafnað-
armanna árið 1982, Kvennalistinn 

1988-89, Þjóðvaki 1994, Vinstri 
græn 2001, Samstaða 2012 
og Björt framtíð 2014, eru 
allt dæmi um flokka sem 
fengu gríðarlega mikið 
fylgi í skoðanakönn-
unum, yfir 20 prósent, 
en minna í kosningum. 
Það er því hættulegt 
fyrir Pírata að 
treysta á 
að fylgið 
sé í húsi.

Öðruvísi flokkur
Píratar hafa það hins vegar með sér að 
vera um margt einstakur flokkur. Þeir 
hafa unnið gegn ýmsum hefðum og 
venjum og hver veit hverju það skilar 
þeim. Það er kannski einmitt það sem 

kjósendur vilja. Birgitta hefur til að 
mynda lýst því yfir að hún ætli 

ekki að sitja lengur á þingi en 
tvö kjörtímabil og Jón Þór 
Ólafsson hefur sagst ætla að 
hætta á miðju kjörtímabili, 
í vor þá væntanlega. Það 
er sannarlega einstakt fyrir 

þingmann að gefa það út, sér-
staklega ef fylgið verður eins 

og það er nú. Enn ein-
stakara væri þó að 

standa við það.
kolbeinn@
frettabladid.is
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„Það er ýmislegt og alls konar 
í handahöldunum á ómöguleg-
heitunum,“ sagði faðir minn að 
hefði verið orðtak Kjarvals og 
óneitanlega tautar maður þetta 
stundum með sjálfum sér – ekki 
síst þegar maður veltir fyrir sér 
sambandi Íslendinga og Evrópu-
sambandsins. Eiginlega lítið 
annað hægt að segja um það 
mál. Allt einn allsherjar ómögu-
leiki. Hvernig endaði málið í 
öllum þessum ómögulegheitum?

Þjóðin sendir að vísu afar 
misvísandi skilaboð: Áttatíu 
prósent landsmanna vilja að 
stjórnarflokkarnir efni kosn-
ingaloforð sín um þjóðarat-
kvæðagreiðslu um næstu skref 
– og er nú eiginlega lágmarks-
krafa sem gera verður til stjórn-
málaflokka. En sjötíu prósent 
landsmanna eru andvíg inn-
göngu í ESB. Samt sýna skoð-
anakannanir að meirihluti 
landsmanna vill að aðildarvið-
ræður verði kláraðar og samn-
ingur svo lagður fyrir þjóðina 
til samþykktar eða synjun-
ar. Við þetta situr. Þetta segir 
okkur það að fólk sé tortryggið 
í garð ESB, sem er alveg eðli-
legt, en vilji samt bíða og sjá 
hvað aðild kann að þýða. Það vill 
kíkja í pakkann. Það er nefni-
lega alveg hægt að kíkja í pakk-
ann.

Að flækjast í eigin klækjum
Og það er eins og flokkakerfið 
okkar sé ófært um að þoka mál-
inu áfram – eða afturábak. Allt 
er fast. 

Smækkunarstjóri Sjálfstæð-
isflokksins, Davíð Oddsson, 
úthúðar embættismönnum að 
vanda og hvetur til tafarlausra 
og afdráttarlausra viðræðuslita, 
en það er eins og ríkisstjórnin 
sé að reyna að koma hinni end-
anlegu ákvörðun yfir á Evrópu-
sambandið. Það er með öðrum 
orðum ekki nóg með að núver-
andi ráðamenn vilji sækja öll 
þessi lög og reglugerðir til ESB 
heldur reyna þeir líka að koma 
yfir á ESB sinni eigin höfnun á 
aðild að því. Það gengur brösug-
lega. Ráðherrar reyna að sýna 
klókindi, en flækjast einhvern 
veginn í eigin klækjum.

Samt er hér við alla gömlu 
flokkana að sakast. Það er alltaf 
erfitt að vera vitur eftir á; og 
þegar litið er um öxl var það 
bráðræði að leggja út í þennan 
leiðangur eins og gert var; hann 
var ekki nógu vel undirbúinn 
pólitískt hér á landi og forystu-
fólk Samfylkingar náði ekki að 
hrífa fólk og fylkja því um þessa 
hugmynd: að ganga í Evrópu-
sambandið en híma ekki bara í 
gættinni. Samfylkingin van-
mat hversu öflug andstaðan var 
meðal hagsmunaaðila og hversu 
langt menn voru reiðubúnir að 
ganga til að koma í veg fyrir að 
til yrði samningur sem þjóðin 
myndi hugsanlega geta sam-
þykkt. Samfylkingarfólki mis-
tókst að sannfæra þjóðina um 
að þetta væri rétt skref; það 
var eins og menn biðu bara í 
rólegheitum eftir samningi 

og hirtu ekki um að taka þátt 
í umræðunni, sem fyrir vikið 
var undirlögð af tröllasögum 
um ESB. Það reyndust misráðin 
klókindi.

Ein villan enn hjá Samfylk-
ingunni var að gera sér ekki 
grein fyrir því hversu afdrifa-
ríkur tvískinnungurinn hjá VG 
var. Þar á bæ voru – og eru – 
vissulega stuðningsmenn aðild-
ar að ESB, en enginn treysti 
sér samt til að tala fyrir mál-
inu. Gagnvart utanaðkomandi 
virkaði þetta svolítið eins og 
fólk væri að þykjast vera and-
vígt aðild. Í baklandi flokksins 
var andstaða mikil en meðal 
kjósenda hafa stuðningsmenn 
aðildar hins vegar verið iðulega 
í meirihluta. Forystumenn VG 
vildu ógjarnan bíta af sér það 
fylgi, en um leið varð að fylgja 
stefnu gamla kjarnans sem lítur 
á Evrópusambandið sem banda-
lag heimsvaldasinna og hafi 
það markmið að sölsa undir sig 
auðlindir fátækra þjóða. Þetta 
er arfur tortryggni í garð vest-
rænna lýðræðisríkja sem aldrei 
hefur alveg horfið úr þessum 
flokki.

Útkoman af stefnu VG var 
þessi: Þau gáfu grænt ljós á 
aðildarviðræður en fólu um leið 
Jóni Bjarnasyni, staðfastasta 
andstæðingi ESB sem til er á 
byggðu bóli, að stýra viðræð-
um um þau mál þar sem helst 
reyndi á gagnkvæman samn-
ingsvilja Íslendinga og fulltrúa 
sambandsins. Jón Bjarnason 
strengdi þess heit hátt og snjallt 
að sjá til þess með öllum ráðum 
að aldrei yrði samið. Þessi ríki 
ósamningsvilji skilaði því að allt 
stóð fast í þar til hann var leyst-

ur frá störfum, en í kjölfarið var 
ákveðið að hægja á viðræðum, 
að ósk VG, fram að þingkosn-
ingum, þegar ný ríkisstjórn var 
mynduð af flokkum sem lofuðu 
að bera næstu skref undir þjóð-
ina – en reyna nú að svíkja það.

Pólitísk leikjafræði
Og við þetta situr. Á öllum stig-
um málsins er pólitísk leikja-
fræði allsráðandi; misráðin 
klókindi ráða för fremur en 
áhugi á því að bæta lífskjör á 
Íslandi. Málið er fast í handa-
höldunum á ómögulegheitunum.  

Við þurfum nýtt fólk í íslensk 
stjórnmál með nýja  hugsun, 
ný viðhorf, nýjar aðferðir 
við að greiða úr málum. Við 
þurfum pragmatískt fólk  sem 
hefur áhuga og ánægju af því 
að leysa vandamál fremur en 
skapa þau. Við þurfum fólk sem 
hefur ánægju af því að starfa 
saman og er ekki bundið á klafa 
úreltrar hugmyndafræði úr 
öðrum víddum, hvort sem sú 
hugmyndafræði er kennd við 
kommúnisma eða kapítalisma 
eða þjóðernishyggju. 

Ein villan enn hjá 
Samfylkingunni 

var að gera sér ekki grein 
fyrir því hversu afdrifaríkur 
tvískinnungurinn hjá VG 
var. Þar á bæ voru–  og eru 
– vissulega stuðningsmenn 
aðildar að ESB, en enginn 
treysti sér samt til að tala 
fyrir málinu.

Mercedes-Benz
Glæsilegir notaðir eðalbílar 

Árgerð 2013, ekinn 24 þús. km,  
sjálfskiptur, dísil, 170 hö. 

Búnaður: Metallic lakk, Artico 
leðuráklæði, hlíf undir vél, 
hiti í framsætum, 16" álfelgur, 
hærri fjöðrun o.fl.

Verð 6.490.000 kr. 

E 300 CDI HYBRID C 220 CDI

Árgerð 2014, ekinn 11 þús. km,  
sjálfskiptur, dísil, 205 hö. 

Búnaður: Krómpakki, hlíf undir 
vél, skrautlistar í innréttingu, 
rafdrifinn afturhleri, skyggðar 
rúður, minnispakki fyrir sæti 
og stýri o.fl.

Verð 7.590.000 kr. 

GLK 250 CDI 4MATICGLK 25

Árgerð 2013, ekinn 13 þús. km, sjálfskiptur, 
dísil/Hybrid, 205 hö. 

Búnaður: Leðuráklæði, nálgunarvarar, sóllúga, 
17” álfelgur, hiti í framsætum, Avantgarde pakki ofl.

Verð 9.190.000 kr. 
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„Í handahöldunum á ómögulegheitunum“
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Furðuleg viðbrögð
E kki ætla ég í bili að hafa 
neina sérstaka skoðun á því 
hvort Sigríður Ingibjörg eða 
Árni Páll hefði orðið betri 
formaður Samfylkingar. 
En ég skil vel að Sigríður 
Ingibjörg sé að „íhuga 

stöðu sína“ eftir formannsslaginn. Furðuleg 
heift kemur fram í hennar garð í ýmsum 
ummælum fyrri og núverandi forkólfa í 
Samfylkingunni? Og þá get ég rétt ímyndað 
mér hvað sagt er á bak við tjöldin. Hún 
gerði ekki annað en það sem var fullkom-
lega heimilt og reyndar líklegt til að lífga 
upp á landsfund Samfylkingarinnar–  fund 
sem allar líkur voru á að hefði ella orðið 
eins og syfjulegt eftirmiðdagste. En þannig 
virðast samfylkingarforkólfar reyndar hafa 
kunnað best við sig að undanförnu–  ró 
þeirra hvergi raskað og ekkert verið að 
minnast á lítið fylgi og glötuð tækifæri.

Illugi Jökulsson, blog.pressan.is/illugi/

 AF NETINU
 Á krossgötum

 Það var gott hjá Sigríði Ingi-
björgu að bjóða sig fram 
gegn Árna Páli í formanns-
kjöri Samfylkingarinnar. 
Hún greindi hreinskilnis-
lega frá stöðu flokksins og 

þeirri áru sem umlykur ímynd Samfylk-
ingarinnar. Að mínu viti er ekki persónan 
Árni Páll Árnason mein flokksins, en hann 
er sætur og yfirleitt prúður.  Vandinn er 
sú ábyrgðalausa stefna sem flokkurinn lét 
leiða sig inn á til að komast til valda með 
Sjálfstæðisflokknum í hrunstjórninni og 
síðan öfugsnúin forgangsröðun vinstri-
stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Ríkis-
stjórn undir forystu jafnaðarmanna lagði 
alla krafta sína í að endurreisa óbreytt 
fjármálakerfi, þvælast fyrir breytingum 
á stjórnarskrá, standa vörð um ömurlegt 
kvótakerfi og síðan að sækja um aðild 
að Evrópusambandinu þrátt fyrir að 
þingmeirihluti væri ekki fyrir aðild.

Sigurjón Þórðarson,
blog.pressan.is/sigurjonth/
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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.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

SNÆBJÖRN PÁLSSON
fyrrverandi slökkviliðsmaður  

á Reykjavíkurflugvelli,

lést á Landspítalanum þann 18. mars sl.  
Útför hans fer fram frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 27. mars kl. 15.00.

Magnús Snæbjörnsson Ingibjörg Sigurðardóttir
Páll Snæbjörnsson Guðrún Dóra Gísladóttir
Sigrún Birna Magnúsdóttir Hörður Jóhann Halldórsson
Daði Snær Pálsson
Arna Pálsdóttir
Halldór Máni Harðarson, Magnús Ingi Harðarson og Jóhann 
Darri Harðarson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

KONRÁÐ GUÐMUNDSSON
sem lést 12. mars, verður jarðsunginn 
frá Háteigskirkju 24. mars kl. 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund eða 
Alzheimerfélagið (FAAS).

Þór Konráðsson
Bryndís Konráðsdóttir
Konráð Konráðsson
og fjölskyldur.

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

Rósa Kristjánsdóttir
útfararstjóri

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Katla Þorsteinsdóttir
lögfræðiþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

HALLDÓRA LÁRUSDÓTTIR
til heimilis á Grund,  

áður á Hjarðarhaga 56,

sem lést 19. mars, verður jarðsungin frá 
Neskirkju miðvikudaginn 25. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund.

Kristín Jónsdóttir Sigurgeir Ormsson
Herdís Jónsdóttir Hlöðver Kjartansson
Lárus Andri Jónsson Sigríður María Sigurjónsdóttir
Auður Jónsdóttir Haukur H. Guðmundsson
Þorleifur Jónsson
Halldór Jónsson Soffía Pálsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

GUÐRÍÐUR JÓNSDÓTTIR
frá Núpum í Ölfusi,

síðar á Baldursgötu 7a,

sem lést 13. þ.m., verður jarðsungin frá 
Áskirkju miðvikudaginn 25. mars kl. 13.00.

Þórhildur Sæmundsdóttir
Jón Gunnar Sæmundsson
Smári Sæmundsson Guðríður Gísladóttir
 og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar,

GRÓA FRÍMANNSDÓTTIR
áður til heimilis að Austurgötu 19,  

Hafnarfirði,

andaðist á Hrafnistu þann 11. mars sl.  
Hún verður kvödd frá Fríkirkjunni  
í Hafnarfirði 24. mars kl. 13.00. 

F.h. ástvina, 
Guðrún, Guðmundur, Dórothea og Ólafur Sigurjónsbörn 

Allt er fertugum fært, segir máltæk-
ið, og það má víst með sanni segja 
um ferðafélagið Útivist. Það efnir til 
ferða á hverjum sunnudegi árið um 
kring og margar ferðir taka fleiri 
daga. Framkvæmdastjórinn Skúli H. 
Skúlason segir það líka stöndugt og 
með traustan fjárhag. En skyldi vera 
mikil endur nýjun í því? „Já, okkur 
helst vel á félögum og við erum alltaf 
að sjá ný andlit. Fólk þarf ekki að vera 
skráð hjá okkur til að slást í hópinn í 
stakar ferðir en það er samt hagstætt 
að vera í félaginu ef það fer í ferðir,“ 
svarar hann.

Fyrsta ganga Útivistar var á Keili 6. 
apríl 1975 og allar götur síðan hefur 
verið farin afmælisganga á Keili að 
sögn Skúla sem reyndar sat heima í 
gær, upptekinn við að lýsa starfsemi 
Útivistar í fjölmiðlum. 

Útivist var stofnað út úr Ferðafélagi 
Íslands. Félagar voru 54 í upphafi eru 
í dag um 1.500, að sögn Skúla, sem 
segir áhuga fljótlega hafa vaknað á að 
reisa skála á góðum stað og athuganir 
hafa endað með því að félagið fékk að 
byggja í Básum.

„Í hugum margra slær hjarta félags-
ins í Básum,“ segir hann og heldur 
áfram: „Þegar hafist var handa við 
skálann árið 1980 átti félagið enga pen-
inga en skuldaði um 800 þúsund. Talið 
var að skálinn kostaði annað eins. Samt 
tókst að koma honum upp því félags-
menn styrktu bygginguna með fjár-
framlögum eða efni, sumir veðsettu 
húsin sín fyrir lánum og svo var farið 
allar helgar austur í Bása til að smíða.“ 

Síðan hefur félaginu vaxið fiskur um 
hrygg, það hefur byggt annan skála í 
Básum og smáhýsi við tjaldstæðin auk 

sex annarra skála, á Fimmvörðuhálsi, 
við Sveinstind, í Skælingum, við Álfta-
vötn, Strútsskála og Dalakofann.

Aðalstarfsemin er samt ferðalög og 
einnig lýsir Skúli dagskrá sérstakra 
hópa. 

„Einn hópurinn heitir Fjallarefir, 
hann er hugsaður fyrir fólk sem er 
að byrja í útivist, hefur kannski lengi 
langað en aldrei stigið skrefið. Þar er 
samþættuð göngudagskrá, fræðsla 
og þjálfun, þar er farið í gegnum allt 
sem skiptir máli í útvistinni, klæðn-
að, næringu og fleira. Það hefur gef-
ist mjög vel og við erum komin með 
framhaldsprógramm fyrir þá lengra 
komnu. Annar hópur heitir Everest og 
hann er fyrir fólk sem er í mjög góðu 
formi, gengur greitt, tekur á því og 
klífur tinda. Svona er reynt að höfða 
til allra.“  gun@frettabladid.is

Hjartað slær í Básum
Ferðafélagið Útivist er fertugt í dag. Það hélt fagnað á laugardaginn af því tilefni og fór í 
afmælisferð á Keili í gær. Skúli H. Skúlason framkvæmdastjóri segir félagið þróttmikið.

Bítlarnir hlutu þrenn Ivor Novello-verð-
laun þennan dag árið 1966, en þau verð-
laun eru veitt árlega af BASCA, British 
Academy of Songwriters, Composers and 
Authors. Verðlaunin hlutu þeir fyrir mest 
seldu bresku smáskífu ársins, Yellow 
Submarine, mest spilaða lagið, Michelle, 
og næstmest spilaða lagið, Yesterday. 

Enginn Bítlanna sá sér fært að vera 
viðstaddur afhendinguna í Playhouse-

leikhúsinu í London en hljóðrituð skila-
boð frá John Lennon og Paul McCartney 
voru leikin við mikinn fögnuð prúð-
búinna gesta.

Þá voru vinningslögin leikin af hljóm-
sveit undir stjórn Joe Loss. 

Ross MacManus, sá sem söng Michelle 
við þetta tilefni, var faðir Declans 
MacManus sem er betur þekktur undir 
nafninu Elvis Costello. 

ÞETTA GERÐIST: 23. MARS 1966

Bítlarnir með þrenn verðlaun hjá BASCA

FRAMKVÆMDASTJÓRINN  Skúli staðnæmist við brún Rauðufossa á göngu sinni frá Landmannahelli í Dalakofa.



GULL Í ÞJÓÐMINJASAFNI
Sýningarnar Íslenskir gullsmiðir – ný verk og Skart-
gripahönnun á frímerkjum, sem opnaðar voru 11. mars 
á vegum HönnunarMars í Þjóðminjasafninu, hafa verið 
framlengdar til 7. apríl. Á Torginu sýna tuttugu félagar í 

Félagi íslenskra gullsmiða. Í Tunnunni eru sýnd stækkuð 
frímerki með myndum af íslenskri skartgripahönnun.

Samnorræna opinbera matvæla-
merkið Skráargatið varð nýlega 
fimm ára. Merkið má finna á um-

búðum ýmissa matvara sem uppfylla 
ákveðin skilyrði varðandi samsetningu 
næringarefna og gefur um leið neyt-
endum færi á að velja hollari matvöru 
á einfaldan hátt. Árið 2009 varð merkið 
formlega að samnorrænu merki en áður 
hafði það verið í notkun í Svíþjóð í 20 ár. 
Íslendingar tóku það hins vegar form-
lega í notkun í nóvember 2013. Að sögn 
Hólmfríðar Þorgeirsdóttur, verkefnis-
stjóra næringar hjá Embætti landlæknis, 
þekkja landsmenn merkið vel þótt stutt 
sé síðan það var tekið upp hérlendis. „Á 
þessu fyrsta ári hafa innlend matvæla-
fyrirtæki nýtt sér merkið í síauknum 
mæli til þess að beina athygli neytenda 
að hollari vörum sínum og þróa um leið 
hollari vörur í samræmi við markmið og 
skilyrði Skráargatsins. Við eigum þó enn 
langt í land miðað við samstarfsþjóð-
irnar en erum á réttri leið. Það má sjá þó 
nokkurn fjölda af brauðum og korn-
vörum hér á markaði með Skráargatinu 
og einnig fleiri vörur.“ 

Samkvæmt könnun sem var gerð hér 
á landi í janúar meðal þeirra sem sjá um 
matarinnkaup heimilisins þekkja 90% 
skráargatsmerkið eða hafa heyrt um 
það. Þar af þekkja 55% merkið mjög vel 
eða vel. Um 62% tengja merkið við holl-
ustu og 93% treysta því.

SÓKNARFÆRI
Hólmfríður segir sannarlega vera sóknar-
færi í öllum þeim matvælaflokkum 
þar sem hægt er að merkja vörur með 
Skráargatinu, það sýni dæmin frá hinum 
Norðurlöndunum. „Það á ekki síst við í 
nýju flokkunum sem koma inn með nýju 
reglugerðinni. Einnig eru vörur á mark-
aði, til dæmis undanrenna og Fjörmjólk, 
sem þegar uppfylla skilyrðin og gætu 
framleiðendur sett merkið á þær nú þeg-
ar. Við viljum einnig vekja athygli versl-
ana á að það má merkja allt grænmeti og 

ávexti sem er ópakkað með merkinu og 
sama má segja um óunninn fisk og fleiri 
matvælaflokka eftir að ný reglugerð um 
Skráargatið tekur gildi.“

Nýja reglugerðin sem Hólmfríður vísar 
í felur meðal annars í sér að nýir mat-
vælaflokkar bætast við og verða samtals 
33 í stað 25 flokka áður. „Sem dæmi um 
ný matvæli sem geta borið skráargats-
merkið eru sósur og ósaltaðar hnetur 
auk ýmissa glúten- og laktósalausra mat-
vara í sumum matvælaflokkum. Fleiri 
óforpökkuð matvæli geta auk þess borið 
Skráargatið en áður var. Auk óunnins 
fisks, grænmetis og ávaxta verður hægt 
að nota Skráargatið á óunnið kjöt, brauð, 
hrökkbrauð og osta sem ekki er forpakk-
að að því tilskildu að vörurnar uppfylli 
skilyrðin fyrir notkun merkisins sem sett 
eru í reglugerðinni.“

Kröfum fyrir næringarefni hefur verið 
breytt í sumum tilfellum og eru þannig 
komnar kröfur fyrir salt í nær alla mat-
vælaflokka sem var ekki áður og þær 
verið hertar í mörgum tilfellum að sögn 
Hólmfríðar. „Einnig er meiri áhersla á 
heilkorn og trefjar í þeim flokkum sem 
það á við og á gæði fitu frekar en heildar-
magn.“ 

FLEIRI VALKOSTIR 
FYRIR NEYTENDUR
NEYTENDAMÁL  Ný reglugerð gefur neytendum færi á nálgast fleiri matvæli 
merkt Skráargatinu. Merkið var tekið í notkun hér á landi fyrir rúmu ári.

AUKIÐ ÚRVAL
Innlend matvæla-
fyrirtæki hafa nýtt sér 
Skráargatið í síauknum 
mæli til að beina athygli 
neytenda að hollari 
vörum sínum, að sögn 
Hólmfríðar Þorgeirs-
dóttur, verkefnisstjóra 
hjá Embætti landlæknis.
MYND/GVA

SKRÁARGAT
„Það að fleiri mat-
væli geta borið 
Skráargatsmerkið 
er mjög jákvætt og 
auðveldar neytend-
um enn frekar að 
velja fæði sem er í 
takt við opinberar 
ráðleggingar um 
mataræði.“



FÓLK|HEIMILI

Á uppvaxtarárum okkar var 
miklu meira af pottaplöntum 
inni á heimilum en síðan 

lognaðist sú hefð út af, blóm duttu 
úr tísku. Nú eru stofublómin að 
koma aftur inn en ekki hvaða blóm 
sem er, grænir þykkblöðungar, 
monstera og kaktusar virðast vera í 
tísku,“ segir Ólöf Jakobína Ernu-
dóttir innanhússhönnuður en hún 
skipar hönnunartvíeykið Postulínu 
ásamt Guðbjörgu Káradóttur kera-
mikhönnuði. 

Saman sýndu þær línu blóma-
potta úr leir, Draum um vor,  á 
nýliðnum HönnunarMars í Epal.  
Innblásturinn sóttu þær í svarta 
sanda Reynisfjöru, grænan fjöru-
gróður og stofublómanostalgíu sjö-
unda og áttunda áratugarins. Svarti 
sandurinn var einnig innblásturinn 
á bak við matarstell þeirra, Jöklu, 
sem þær sýndu á HönnunarMars í 
fyrra.

„Svört, mött áferðin á pottunum 
minnir á sandinn. Við fórum í ferð 
á Sólheimajökul og í fjöruna þegar 
við vorum að vinna stellið og þá 
fannst okkur sérstaklega fallegt 
að sjá andstæðurnar í grænum 
gróðrinum á móti svörtum sand-
inum. Plönturnar njóta sín svo vel 
í þessum matta, svarta lit,“ segir 
Ólöf Jakobína.

Línan samanstendur af pottum 
í nokkrum stærðum, hangandi 
pottum í leðurreimum, sem glögg-
lega minna á stofublómastemmingu 
áttunda áratugarins og frístand-
andi pottum. Pottarnir eru allir 
handrenndir og er framleiðslan í 
höndum Guðbjargar.

„Við höfðum unnið að pottunum 
í einhverja mánuði en vikurnar 
fyrir HönnunarMars bættum við 
litlum pottum við. Þeir eru eins og 
afleggjarar af stærri pottunum og 
minntu okkur á þá venju að taka 

afleggjara af blómum. Nú fæst líka 
mikið af pínulitum plöntum eins 
og kaktusum, sem passa akkúrat í 
þessa potta. Sem hluta af nostalgí-
unni skelltum við okkur líka í ferð 
til Hveragerðis fyrir HönnunarMars-
inn, í Garðyrkjustöð Ingibjargar, að 
sækja okkur plöntur, eins og var 
alltaf gert þegar við vorum litlar,“ 
segir Ólöf Jakobína.

Nánar má forvitnast um vörur 
Postulínu á postulina.is.

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

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

ANDSTÆÐUR Græni liturinn nýtur sín á svörtum, 
möttum potti.

HANDGERT Pottarnir eru allir handrenndir og er framleiðslan í höndum 
Guðbjargar.

POSTULÍNA Guðbjörg Káradóttir og Ólöf Jakobína Ernudóttir sýndu línu blómapotta í 
Epal á HönnunarMars.

DRAUMUR POSTU-
LÍNU UM VORIÐ
HEIMILI OG HÖNNUN  Hönnunartvíeykið Postulína sýndi línu blómapotta á 
liðnum HönnunarMars. Innblásturinn er fenginn frá svörtum söndum, græn-
gresi og stofublómanostalgíu uppvaxtarára hönnuðanna.

MOTTUMARS LYKLAKIPPA FYLGIR HVERJUM 
SELDUM DEKKJAUMGANGI Í MARS

Dekk • Smur • Framrúður • Hjólastilling 
Bremsuviðgerðir • Smáviðgerðir

TEGUND VERÐ NÚNA VERÐ ÁÐUR
185/65R15 45.000 kr. 74.000 kr.
195/65R15 49.000 kr. 78.000 kr.
205/55R16 59.000 kr. 100.000 kr.
225/45R17 69.000 kr. 122.000 kr.

MOTTUMARS TILBOÐ Á HARÐSKELJADEKKJUM

SJÁ FLEIRI STÆRÐIR OG VERÐ Á DEKKVERK.IS

Samkvæmt dekkjaprófun AUTO-BILD 2014 á 50 dekkjum voru
Westlake dekkin á meðal 15 dekkja sem mælt var með.

Westlake voru einnig hljóðlátustu og hagkvæmustu dekkin í prófuninni. 

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

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

*P
re

nt
m

ið
la

kö
nn

un
 C

ap
ac

en
t o

kt
ób

er
–d

es
em

be
r 2

01
2 

– 
hö

fu
ðb

or
ga

rs
væ

ði
 2

5-
54

 á
ra

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

NOSTALGÍA 
Stofublóma-

stemming 
sjöunda 

og áttunda 
áratugarins 

gengur aftur 
í blóma-
pottum 

Postulínu.
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FASTEIGNIR.IS
23. MARS 201512. TBL.

Fasteignasala Mosfellsbæjar 
ehf. kynnir: Mjög glæsilegt 
og mikið endurnýjað 406,7 
m2 einbýlishús með stórum 
bílskúr á 1.261,2 m2 eignarlóð 
við Leirvogstungu 15 í 
Mosfellsbæ.

Komið er inn í stórt og bjart rými, 
þar er eldhús og borðkrókur á 
hægri hönd. Mjög stór hvít U-laga 
eldhúsinnrétting með steinborð-
plötu. Úr eldhúsi er opið inn í stofu 
með fallegu útsýni. Inn úr stofu 
er svefnherbergisgangur. Þar er 

stórt hjónaherbergi með fataskáp 
og annað svefnherbergi. Á móti 
hjónaherbergi er fallegt baðher-
bergi með sturtuklefa og baðkari.

Komið er inn í opið rými í kjall-
ara, þar á vinstri hönd er gott 
þvottahús með stórri innréttingu, 
auðvelt er að breyta þessu herbergi 
í eldhús fyrir kjallaraíbúðina. Við 
hlið þvottahúss er fallegt baðher-
bergi með sturtu. Á hægri hönd er 
stórt svefnherbergi. Úr opna rým-
inu er lítill gangur, þar á hægri 
hönd er annað stórt svefnherbergi. 
Innst á gangi er þriðja svefnher-
bergið. Úr gangi er innangengt í 

stóra tengibyggingu á milli íbúð-
arhúss og bílskúrsbyggingar.  

Úr þessu rými er gengið út í 
garð, auk þess er sérinngangur inn 
í tengibygginguna við hlið bílskúrs. 
Úr tengibyggingunni er komið inn 
í stórt rými sem er undir bílskúrn-
um sem notað er sem skrifstofa í 
dag. Þar er lítið baðherbergi með 
salerni. Inn af skrifstofunni er 
stór geymsla og inntaksherbergi. 
Úr tengibyggingunni er einnig inn-
angengt í 63 m2 bílskúr með iðn-
aðargólfi. Nánari upplýsingar hjá 
Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma 
586 8080.

Glæsilegt í Mosfellsbæ

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

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Ásgarður 41- Opið hús í dag frá kl. 17:15 – 17:45. 
Töluvert mikið endurnýjað raðhús. Húsið er á þrem hæðum og í 
því eru fjögur svefnherbergi auk útgrafins rými í kjallara. Nýlegt 
eldhús og baðherbergi. Parket á gólfum. Endurnýjað rafmagn og 
frárennsli. Góður suðursólpallur. Verð 35,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi  895-1098, finnbogi@heimili.is

Fiskakvísl 9 - Opið hús á morgun þri. frá kl. 17:15 – 17:45. 
Glæsileg  um 210 fm íbúð á tveim hæðum ásamt bílskúr og 
aukaíbúð á jarðhæð. Skiptist í þrjú herb., stóra opna stofu við eld-
hús og stórt fjölskyldurými / herbergi á efri hæð. Íbúðin er með 
mikilli lofthæð og hefur verið mikið endurnýjuð. Verð 47,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi  895-1098, finnbogi@heimili.is

Engihjalli 9 - Opið hús mið. 25. mars, kl. 17:00-17:30. 
Falleg og björt um 98 fm útsýnisíbúð á 10 og efstu hæð.  Íbúðinni 
hefur verið breytt og er hún nú með fjórum svefnherbergjum. 
Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Verð 27 milljónir. 
Frekari upplýsingar veitir Karen 695-6890, karen@heimili.is

Hamraborg 16 – Opið Hús, mið. 25. mars kl. 18:00-18:30,  
Vel staðsett og snyrtileg, 2ja - 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 
stæði í bílskýli. Eignin hefur verið töluvert endurnýjuð og er í 
góðu ástandi. Laus fljótlega. íbúð merkt 302.
Frekari upplýsingar veitir Karen 695-6890, karen@heimili.is

Boðagrandi 2 – Opið hús í dag frá kl.17:15-18:00. 
Glæsileg 2ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í 5.hæða fjölbýlis-
húsi með lyftu ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu við Boðagranda 2 
í Vesturbæ Reykjavíkur. Laus strax.  
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is. 

Álfkonuhvarf 49 – Opið hús þri.24.feb frá kl. 17:30-18:00. 
Góð 3ja herb. íbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu. Eignin 
skiptist í forstofu, stórt og opið eldhús inn í stofu. Hjónaherbergi, 
barnaherbergi og vandað baðherbergi. V.30,9m 
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is 

Álfhólsvegur – Ný parhús.
Á frábærum stað í grónu hverfi, um 220 parhús með bílskúr. 
Húsið er í smíðum og verður afhent tilbúið til innréttinga að 
innan og fullbúið að utan. 2-4 svefnherbergi, tvennar svalir, 
suðurgarður o.fl. Frekari uppl á skrifstofu. Verð 54,9 millj. 

Boðaþing – Fyrir 55 ára og eldri.
Höfum hafið sölu á íbúðum í Boðaþingi fyrir 55 ára og eldri. 
Glæsilegt nýtt hús sem er í byggingu, stærðir íbúða frá 91-172 fm. 
Afhentar fullbúnar næsta haust, án gólfefna. Verð frá 29,5 millj. 
Frekari upplýsingar og bækling má fá á skrifstofu Heimili.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Vantar 
eignir á skrá 

Frí  
verðmat 

YFIRTAKA + LÍTIL ÚTB. (2,5MILLJ) 
Rúmg. 3ja herb. 97,2 fm + BÍLSKÝLI 
LAUS VIÐ KAUPSAMNING 
YFIRTAKANLEG LÁN CA 28,7 MILLJ, 
greiðslubyrði 134 þús/mán 

Jarðhæð, Sólpallur 
Þvo ahús innan íbúðar 
Innangeng bílageymsla, 1 stæði 
fylgir 
Einn eigandi frá upphafi 

Opið hús þriðjudaginn 10. mars kl. 17:00 - 17:30 
31,9m 

 

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

Naustabryggja 18 íb.0107 



SAFAMÝRI 89

Safamýri 89 - Heil húseign. 
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
368,7 fermetra heil húseign við Safamýri  auk um 130 fermetra  rýmis í kjallara. Húseignin er í dag þrjár íbúðir þ.e. rúmgóð
sérhæð og tvær 3ja herbergja íbúðir með sameiginlegum inngangi auk fjölda útleiguherbergja herbergja í kjallara og í bílskúr
með aðgangi að eldhúsi og baðherbergi. Húsið var allt steinað að utan árið 2004 og lítur vel út. Frábær og eftirsótt staðsetning.
Stórt hellulagt bílaplan.  Miklir möguleikar til útleigu. Verð 109,0 millj.

Stigahlíð - Glæsilegt einbýlishús.
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
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, 3 baðherbergi og sérlega
glæsilegar stórar stofur með arni. Glæsilegt útsýni er til allra átta úr stofum og sólskála. Lóðin er með stórri og skjólsælli verönd
til suðurs. Verð 90,9 millj

STIGAHLÍÐ

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

LAUST

STRAX

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör.
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja frá 83,1
fm. upp í 140,7 fm. og verða með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með
góðum svölum eða stórum timburveröndum.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Sjávarútsýni er úr flestum íbúðum.

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.

Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og
Gunnars.

Naustavör 2 – Kópavogi - Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum
í sunnanverðum Kópavogi.

Húsið var allt endurbyggt árið 2010 og er í mjög
góðu ástandi að utan og innan.

Á þessum tíma var íbúðin innréttuð uppá nýtt og
skipt um gler og glugga.

Hús er klætt að utan með áli. 

Verð 24,9 millj.VV

Kópavogsbraut - 2ja herbergja

Glæsileg 136,6 fm. útsýnisíbúð með suðursvölum
á 12. hæð í þessu glæsilega fjölbýlishúsi á sjávar-
kambinum. Sér bílastæði í lokaðri og upphitaðri
bílageymslu. Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan máta og útsýni frá eigninni er
óviðjafnanlegt, bæði til suðurs að Reykjanesi, út á
sundin og að Snæfellsjökli. Björt stofa með arni.
Sjónvarpshol. Opið eldhús með eldunareyju. Húsið
er allt mjög vandað og sameign er öll 1. flokks. 
Tvær lyftur eru í húsinu.

Verð 98,0 millj.VV

Vatnsstígur - Glæsileg útsýnisíbúð á 12. hæð  
123,9 fm. íbúð á 1. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi
auk sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bíla-
geymslu. 

Frábær staðsetning við opið svæði.
Fallegar samstæðar innréttingar úr eik.

Filt teppi og flísar á gólfum.

Mjög stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu.

Góðar flísalagðar vestur svalir. 
Góð 7 fermetra geymsla á hæðinni.

Verð 37,9 millj.VV

Langalína - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.

Glæsileg 4ra herbergja 102,0 fm. neðri sérhæð
með svölum til suðurs á frábærum stað við Nes-
haga í Reykjavík. 

Baðherbergi er nýlega endurnýjað sem og
raflagnir.  Eldhúsinnréttingar eru nýlegar, hvítar
sprautulakkaðar.

Samliggjandi bjartar stofur og tvö herbergi.

Úr stofum er útgengi á svalir til suðurs. 

Mjög fallegar upprunalegar innihurðir og
hurðakarmar eru í íbúðinni.

Verð 39,9 millj.VV

Neshagi - Neðri sérhæð
• 44,3 fm.  íbúð á 1. hæð. Íbúðin er með
sameiginlegum inngang með íbúð í risi.

Verð 19,9 millj.VV

• 45,4 fm. kjallaraíbúð með sérinngangi. Íbúðinni
fylgir 24,5 fermetra geymsluskúr á baklóð.

Verð 21,9 millj.VV

Húsið er bárujárnsklætt timburhús á steyptum
kjallara og nýlega endurnýjað að utan fyrir ári síðan
m.a. klæðning, hluti af timburverki og þak ásamt
gluggum og gleri að mestu.

Frakkastígur – tvær 2ja herbergja íbúðir í miðbæ Reykjavíkur.

HEIL HÚSEIGN MEÐ LEIGUSAMN-
INGUM VIÐ OPINBERA AÐILA

Höfum fengið til sölumeðferðar um 1.400 fermetra heila húseign á góðum 
stað með traustum leigusamningum við opinbera aðila. Leigutekjur eru 
2,2 milljónir á mánuði. Eignin er öll í mjög góðu ástandi og aðkoma og 

bílastæði eru til fyrirmyndar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson, löggiltur fasteignasali, 
í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM 
OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

SKOÐUM OG METUM SAMDÆGURS. 
SANNGJÖRN SÖLUÞÓKNUN.

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

OPIÐ HÚS

Þrið
judag



HÁLSASEL 56. FRÁBÆR STAÐSETNING. 
Eignin verður til sýnis miðvikudag frá kl. 17.15 – 17.45  
337,9 fm. einbýlishús að meðtöldum. 34,0 fm bílskúr sem er kjallari, hæð og ris
á frábærum stað. Frábær staðsetning þar sem skóli og leikskóli eru í göngufæri.
Möguleiki er að gera tvær íbúðir í kjallara báðar með sérinngang sem hægt væri að
leigja út. Húsið þarfnast töluverðs viðhalds að innan eftir vatnstjón.

SÚLUNES – GARÐABÆ.
Mjög fallegt og vandað 291,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 64,0
fm. tvöföldum bílskúr á 1.469,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu. Húsið hefur verið mjög
vel viðhaldið og nokkuð endurnýjað í gegnum árin. Hjónasvíta með sér baðherbergi.
Alrými sem í eru parketlögð setustofa og arinstofa með fallegum arni.  Mjög mikil
lofthæð í stofum og fallegt útsýni til sjávar. 

MÓAFLÖT - GARÐABÆ
210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr.
Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög
góðu ástandi. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús, baðherbergi og lýsing í loftum eru
endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta
með miklum fataskápum. Að utan var húsið einangrað uppá nýtt.

KLEIFARSEL.
Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum
stað neðst í botnlanga.  Stofa/borstofa með fallegum arni. Eldhús með miklum
eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með skápum. Lóðin er mjög snyrtileg með
góðum sólpalli. Stórt bílaplan fyrir framan bílskúr.
Frábær staðsetning við opið svæði og Seljaskóla.

BARMAHLÍÐ 34 - NEÐRI SÉRHÆÐ. 
Eignin verður til sýnis í dag, mánudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 104,1 fm. neðri sérhæð með suðursvölum, sér bílastæði á lóð og 
bílskúrsrétti. Að innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. baðherbergi, gólfefni og
raflagnir. Skiptanlegar samliggjandi stofur. Tvö herbergi. Svalir til suðurs. 
Húsið að utan er allt nýviðgert og steinað uppá nýtt.

LJÓSAKUR 15 -  GARÐABÆ.
Stórglæsilegt 223,1 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr í 
Akralandinu í Garðabæ. Þrjú góð svefnherbergi og stórar svalir til suðurs og vesturs
ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll mjög opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús.
Eldhús með háglans innréttingum og vönduðum tækjum.

GRANASKJÓL  -  ENDARAÐHÚS.
Mjög glæsilegt, vel skipulagt og mikið endurnýjað 185,8 fm. endaraðhús, tvær
hæðir og ris, á stórri lóð með góðri og rúmri aðkomu við Granaskjól. Rúmgóðar
stofur með útgengi á afgirta verönd. Nýtt eldhús. Stór sjónvarpsstofa. Fjögur her-
bergi. Viðarverönd út af stofum og mikil hellulögn fyrir framan hús.
Eignin er laus til afhendingar strax.

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.

STARHÓLMI - KÓPAVOGI. 
Mjög gott 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 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 eldhúsinnréttingu
og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og 
raflagnir. Stórar og bjartar stofur með útsýni yfir Fossvogsdal.

SÓLTÚN- ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja 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 innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar. 
Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem eru álgluggar.

LAUGARÁSVEGUR - 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. Eignin býður upp á heilmikla möguleika

GVENDARGEISLI. 4RA HERBERGJA ENDAÍBÚÐ.
127,5 fm. endaíbúð með gluggum á þrjá vegu á 3. og efstu hæð með sérinngangi
á frábærum stað í Grafarholtinu. Þrjú góð herbergi. Opið eldhús með rúmgóðum
borðkrók. Stórar suðursvalir með fallegu útsýni. Sérstæði í lokaðri bílageymslu fylgir
íbúðinni. Stutt í skóla og leikskóla. Góð aðkoma að húsi með hellulögðum stéttum.

68,5 millj.

52,9 millj.

53,9 milllj.

54,9 millj.

51,9 millj.

37,9 millj.

39,9 millj.

89,9 millj.

57,0 millj.

52,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

LAUST

STRAX

Blikanes - Garðabæ
Glæsilegt, frábærlega staðsett og mjög mikið endurnýjað 260,0 fm. einbýlishús á tveimur pöllum á 1.216,0 fm. eignarlóð
á sunnanverðu Arnarnesi. Húsið var allt innréttað árið 2006 og að utan var húsið m.a. múrað og málað. Stofur með miklum
gluggum. Glæsilegt eldhús. Fjögur rúmgóð barnaherbergi. Hjónaherbergi með arni og baðherbergi innaf. Lóðin er endurnýjuð 
með stórri verönd á baklóð. Verð 95,0 millj.

Vatnsstígur 16 - Glæsileg 2ja herbergja íbúð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög falleg og afar vel skipulögð 2ja herbergja 95,2 fm. íbúð á 2. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu auk yfirbyggðra
svala og sér bílastæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu á góðum stað fremst við sjóinn í Skuggahverfinu. Íbúðin er öll innréttuð
á afar vandaðan og smekklegan máta.  Innréttingar eru úr hvíttaðri eik og ljóst eikarparket er á gólfum, utan baðherbergis sem er
flísalagt í gólf og veggi. Verð 49,9 millj. Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.

VATNSSTÍGUR 16 BLIKANES

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG

OPIÐ HÚS

Þrið
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 BÁRUGRANDI 1 107 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Falleg 3ja herbergja 87 fm íbúð á 3.hæð (efstu) ásamt bílastæði í bílgeymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofugang, baðherbergi, tvö rúmgóð herbergi, stofu, eldhús 
og borðkrók.  Eignin verður sýnd mánudaginn 23.mars milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 31,9 m. 8630

 KLEPPSVEGUR 34 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 04-06. 

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 mánudaginn 23.mars milli kl. 17:15 
og kl. 17:45.  V. 27,9 m. 8516

 MARKARVEGUR 3 108 RVK.

Fallegt og mikið endurnýjað 238 fm einbýlishús í Fossvoginum á einstökum 
stað við skógræktina. Húsið er á tveimur hæðum ásamt bílskúr og suður garði 
með verönd og skjólveggjum. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og 3-4 stofur. 
Eignin verður sýnd mánudaginn 23.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 79,9 m. 
8644

AFLAKÓR 1  203 KÓPAVOGI

Glæsilegt vel hannað 268,2 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Kópavogi. Afhendist fullbúið með vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni 
komin á talsverðan hluta hússins annað skilast án gólfefna. Sér 2ja herbergja 
íbúð teiknuð á neðri hæðinni með sérinngangi. 3. baðherbergi, stórar suðurs-
valir með timburverönd.  Eignin verður sýnd mánudaginn 23.mars milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 74 m. 8573 

HÁALEITISBRAUT 16 108 RVK.   
ÍBÚÐ MERKT 04-02. 

Mikið endurnýjuð 111,3 fm íbúð ásamt 20,9  bílskúr. Íbúðin hefur mikið verið 
endurnýjuð, m.a. var eldhúsinnrétting  endurnýjuð fyrir nokkrum árum og 
baðherbergið fyrir um 15 árum.  Íbúðin skiptist í gang, þrjú svefnherbergi, 
stofu og boðstofu auk eldhúss og baðherbergi.  Í kjallara fylgir sér geymsla 
auk sameiginlegs þvottahúss, hjólageymslu o.fl.  Eignin verður sýnd þriðju-
daginn 24.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 34 m. 8589 

FRÓÐAÞING 17 203 KÓPAVOGI  

Glæsilegt fullbúið 417,1 fm einbýlishús á fallegum stað með fallegu útsýni. 
Um er að ræða einbýlishús á afar fallegum stað. Hjónaherbergi er með sér 
baðherbergi og fataherbergi. Þrjú rúmgóð barnaherbergi öll með fataskápum. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24.mars milli kl. 17:00 og kl. 18:00. 
V. 96,9 m. 8635

 MÝRARGATA 26  101 RVK. 
2JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR

Tvær 2ja herbergja 66,5 fm íbúðir á 2. hæð og 4ra herbergja íbúðir á 3., 
4. og 5. hæð ásamt stæðum í bílageymslu í nýju glæsilegu lyftuhúsi við 
Reykjavíkurhöfn. Íbúðirnar er afhentar við kaupsamning Eignin verður sýnd 
þriðjudaginn 24.mars milli kl. 17:15 og kl. 18:00. V. frá 31,5 m. 1479

NEÐSTALEITI 5 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03.02 

4ra herbergja snyrtilega íbúð við Neðstaleiti ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, bókaherbergi og 
þvottahús. Sér geymsla er á jarðhæð.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
25.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 39,9 m. 8648

HOFSVALLAGATA 55 107 RVK. 

Falleg hæð með sérinngangi og stórum fallegum garði á þessu vinsæla svæði 
í Vesturbænum þar sem stutt er í helstu þjónustu. Íbúðin hefur verið talsvert 
endurnýjuð og húsið er vel við haldið. Sér íbúð er í kjallara með möguleika á 
útleigu. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 26.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 67,9 m. 8651
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SAFAMÝRI 55 108 RVK.

5 herbergja hæð á 1. hæð með sérinngang við Safamýri ásamt bílskúr.  
Um er að ræða mikið endurnýjaða íbúð og vel viðhaldið hús.  
Húsið var málað að utan 2014 og þak yfirfarið og málað.   
V. 56,4 m. 8645

Nýtt og glæsilegt átta íbúða hús með lyftu og lokaðri bílageymslu 
á þessumgóða stað í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru tilbúnar  
og afhendast fullbúnar með vönduðum tækjum og innréttingum, 
þó án megin gólfefna. Verð frá 36,9 m. 8507

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 24. mars  
milli kl. 17:15 og kl. 17:45.

  Laugavegur 151-155, 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS 

þriðjudag



Mánatún 7-17

90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í 
Mánatúni 7-17 í fimm stigagöngum. Húsin eru 
hönnuð af Kanon arkitektum og vekja athygli 
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur 
frágangur er sérlega vandaður.

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm. 

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu. 

• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi 
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og 
svefnherbergjum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar  
án gólfefna, þó eru flísar á baðherbergi  
og í þvottahúsi. 

Sölusýning mánudaginn 9. mars milli kl. 17.00 og 18.00

N
óa

tú
n

Borgartún

Sóltún

www.manatunid.is

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

Sölusýning mánudaginn 23. mars milli kl 17 og 18

 EINBÝLI

Fjóluhvammur 14 220 Hafnarfirði
331 fm einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð á 
jarðhæð. Húsið er vel staðsett á útsýnisstað. Efri hæðin 
skiptist í stóra stofu, eldhús, herbergisgang, sjónvarp-
shol, 4 svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Á 
jarðhæð er stór bílskúr með geymslu og herbergi innaf 
og svo 3ja herbergja íbúð. Gler og gluggar virðast í góðu 
standi, (eitt brotið gler). Húsið er laust til afhendingar við 
kaupsamning. V. 59,9 m. 8615

Vesturás 64 110 Rvk.
260 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr á góðum útsýnisstað við Vesturás í Reykjavík. 
Neðri hæðin skiptist í forstofu, hol, herbergi, snyrtingu, 
stofu, borðstofu, eldhús og þvottaherbergi. Efri hæð 
skiptist í hol, baðherbergi og 5 til 6 svefnherbergi, (ef 
geymsla er nýtt sem herbergi). Yfir húsinu er svo rúmgott 
geymsluloft með gluggum.  Húsið er laust til afhendingar 
við kaupsamning.  V. 63 m. 8623

 

Lækjasmári 80, 201 Kópavogur 
Íbúð 0201 er 140,8 fm efri hæð og 88 fm óinnréttað risloft 
ásamt bílskýli samt. 228 +26 fm í bílskýli. Í dag þrjú svef-
nherbergi, eldhús, stofa, þvottur og bað en risloft býður 
uppá mikla möguleika.  V. 46,5 m. 8470 

 4RA-6 HERBERGJA

Vindakór 1 203 Kópavogi
Góð 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í snyrtilegu 
húsi. Gott skipulag, tvennar salir. Sér 30,4 fm bílskúr í 
bílageymslu fylgir íbúðinni.  V. 39 m. 8627 

Þórðarsveigur 21 113 Reykjavík
4ra herbergja 111,3 fm íbúð á 3. hæð (efstu). í ágætlega 
staðsettu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Mjög gott út-
sýni. 3 svefnherb. sérþvottahús, parket og góðar eikarin-
nréttingar. Innangengt í bílskýli. Íbúðin er til afhendingar 
við kaupsamning. Geymsla íbúðar er innan íbúðar og er 
hún parketlögð og með glugga. Aukin lofthæð er í stofu. 
V. 36 m. 8608 

4RA-6 HERBERGJA

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. 39,9 m. 8421 

4RA-6 HERBERGJA

Vesturberg 6 111 Rvk.
Íbúð 0401 er góð ca 102 fm 4ra -5 herbergja endaíbúð á 
4.hæð í fallegu fjölbýli á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Breiðholtinu. Laus strax, sölumenn sýna.  V. 24,9 m. 4573 

 3JA HERBERGJA

Maríubakki 16 109 Rvk.
Maríubakki 16 íbúð 0101 er 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
í fallegu vel staðsettu fjölbýlishúsi í Bökkunum. Örstutt 
í grunnskóla. Barnvænt og gott hverfi og snyrtileg 
sameign. Íbúðin er ný máluð. Laus strax, sölumenn sýna.  
V. 23,7 m. 8607 

LÓÐIR

 ATVINNUHÚSNÆÐI

Tunguháls 8 110 Rvk.
Tunguháls 8 bil 02-01-01 er atvinnuhúsnæði að mestu 
á einni hæð en með 76 fm millilofti. Húsnæðið er skráð 
sem vörugeymsla. Góðar innkeyrsludyr. Góð lofthæð. 
Hitablásarar í sal. Samkvæmt skráningu er birt stærð 
eignarinnar 728,8 fm og þar af er vörugeymslan/salurinn 
skráð 652,7 fm og milliloft er 76,1 fm.  V. 90 m. 8641 

Laugavegur 103 101 Reykjavík
Laugavegur 103 bil 0102 er rúmgott bjart atvinnuhúsnæði 
/ verslun / veitingahús. Mjög bjart og skemmtilegt hús-
næði á fínum stað. Stór salur, tvær snyrtingar, kaffistofa. 
Góðir gluggar að Laugaveginum. Sölumenn sýna eignina.   
V. 49,5 m. 8417

TIL LEIGU 

Stórhöfði 27, 4. hæð
Til leigu glæsileg 204,2 fm skrifstofuhæð á efstuhæð í 
nýlegu og góðu húsi við Stórhöfða. Glæsilegar  
innréttingar og góð móttaka. Lyfta. Glæsilegt útsýni. 
Laus 1. júní n.k.    Tilboð 8649 

Sumarhúsalóð  
við Þingvallavatn

8200 fm eignarlóð  
á þessum vinsæla stað.  

M.a lokað hlið fyrir hverfið. 

Frábær staðsetning einungis 
25 mín akstur frá Reykjavík.  

V. 10,9 m. 8646



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

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

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 24. mars kl. 16.30 - 17.00

Fjallalind 145  201 Kópavogur 77.000.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús, með stórum og björtum stofum með arni.  5 
svefnherbergi, 50 fm bílskúr.  Möguleiki er á aukaíbúð með sérinngangi.  Fallega 
hönnuð lóð sem tengir vel saman hús og ósnortna náttúru. Rúmgóð verönd með 
heitum potti.   Frábært útsýni yfir borgina.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Einbýlishús       Stærð: 247 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl 17.30-18.00

Sogavegur 200   108 Reykjavík 52.500.000

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum með 6 – 7 svefnherbergjum, björtum stofum, 
góðum sólpalli og bílskúr við Sogaveg.  Stofurnar eru með stafaparketi úr eik lagt 
með fiskibeinamunstri.  Eldhúsið er rúmgott með tveimur gluggum og góðum 
borðkrók.  Mjög gott fjölskylduhús með mörgum svefnherbergjum á góðum og 
vinsælum stað í borginni. Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Herbergi: 8-9      Hæð     Stærð: 200 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. mars kl 17.30-18.00

Barðavogur 32   104 Reykjavík 49.900.000

Falleg sérhæð með sérinngangi á 2. hæð í tvíbýlishúsi við Barðavog.  Íbúðin hefur 
verið gerð smekklega upp á undanförnum árum.  Tvær stórar samliggjandi stofur 
með arni.  5 svefnherbergi þar af eitt forstofuherbergi og annað í kjallara með 
aðgangi að snyrtingu.  Sér bílskúr og góð rými í kjalllara með ýmsa möguleika.    
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Herbergi: 7     Hæð     Stærð: 200 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 895-6107 

Reykjavíkurvegur 66   220 Hfj 37.800.000

Mjög gott verslunarhúsnæði á frábærum stað í Hafnarfirði. Mjög góður lang- 
tímaleigusamningur með traustum leigutaka fylgir. Eignin er á jarðhæð með góðu 
aðgengi beint af bílastæði. Mikið er af bílstæðum beint fyrir framan  eignina. Húsið 
er nýlega málað og  almennt í góðu ástandi að sögn seljanda. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Stærð: 118,5 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. mars kl. 18:00-18:30.

Réttarholtsvegur 77  108 Reykjavík 36.900.000 

Endurnýjað og skemmtilegt raðhús á þremur hæðum á vinsælum stað í Bústaða-
hverfinu. Húsið er skráð 109.3 fm skv. Þjóðskrá en í kjallara eru c.a 20 fm 
(óskráðir). Eign sem hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum. Möguleiki að 
taka minni eign upp í kaupverð.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 109 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl.17:30-18:00

Þrastanes 4   210 Garðabær

Verð: 108.000.000

Stór glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð og góðum bílskúr. Húsið hefur allt 
verið mikið endurnýjað. Stórt aðalrými með borðstofu, stofu og eldhúsi,  5 svefnherbergi,
2 baðherbergi, þvottaherbergi með saunaklefa. Stór sólpallur út frá eldhúsi, heitapottur og 
garður í góðri rækt. Mikið útsýni útúr stofu. Auka íbúð og bílskúr, um 39fm að stærð.
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 7     Stærð: 371,4 m2     Bílskúr2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl.18:30-19:00

Kvistavellir 18  221 Hafnafjörður 47.900.000

Flott fjölskyldu-enda-raðhús á tveimur hæðum með góðum 
bílskúr. 4 góð svefnherbergi, tvö salerni, sjónvarpshol, 
þvottaherbergi, stór aðalrými með borðstofu, stofu og eld-
húsi. Útgengt út í góðan garð sem er afgirtur. Góður bílskúr, 
33fm að stærð, þar af innra herbergi, með útgengi út í garð.

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Herbergi: 6     Stærð: 202,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl 17.30-18.00 

Langalína 10   210 Garðabær 46.500.000

Stórglæsileg útsýnisíbúð með verönd og sérafnotarétti í 
garði í fallegu lyftuhúsi. Eignin nýtur einstaks og óhindraðs 
sjávarútsýnis. Húsið stendur við hafflötinn og er því í nánum 
tengslum við sjóinn, fuglalíf og náttúru. Allar innréttingar og 
gólfefni eru vönduð og samræmd. Nýr grunnskóli, leikskóli og 
sérgerð ylströnd eru í hverfinu. 

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 120,9 m2         Stæði í bílageymslu

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl: 17:30-18:00

Álfkonuhvarf 47   203 Kópavogur 28.900.000 

Björt 3 herbergja íbúð á 3.hæð með flottu útsýni ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandað fjölbýli á vinsælum stað í Vatnsendahverfi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu, borðstofu, opið eldhús, 2 svefnherbergi, þvottahús og geymslu. 
Íbúðin hefur verið innréttuð á skemmtilegan hátt.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 92.3 m2 

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. mars kl: 17:00-17:30

Skaftahlíð 4   105 Reykjavík 29.900.000 

3 herbergja íbúð á fyrstu hæð á vinsælum stað í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, baðherbergi, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi, geymslu og sameiginlegt 
þvottahús í sameign. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 78 m2 



Stórglæsilegt og nánast algjörlega 
endurnýjað 302,3 fermetra einbýlishús 
á sunnaverðu Seltjarnarnesi. 

Verð :

Selbraut 
99,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Eignin er mjög vel skipulögð og skiptist m.a. í 
6 svefnherbergi, tvö baðherbergi, gesta snyrtingu 
og samliggjandi bjartar stofur. 
Húsið var allt endurnýjað í kringum árið 2000. 
Gegnheilt parket á gólfum og vandaðar innrétting. 
Húsið var málað að utan árið 2012.
Nýlegt þak með zinki er á húsinu. 
Stór afgirt suðurlóð með stórri timburverönd 
og heitum potti

92 fm efri hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Sérinngangur

Álfhólsvegur

Verð :  26,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

175 fm glæsiíbúð með 3 svefnherbergjum og 

góðu útsýni.

Vandaðar innréttingar og granít.

2 baðherbergi.

Tvennar svalir og 2 stæði í bílakjallara.

Langalína

Verð : 72,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli 

Alls 165,4 fm með bílskúr 

Björt og falleg stofurými 3-4 svefnherbergi 

Aukin lofthæð og frábært útsýni 

Eftirsótt staðsetning

Grandahvarf

Verð : 47,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Stórglæsilegt 270 ferm. einbýlishús 

Innbyggður 40 ferm. bílskúr. 

Frábært útsýni Laust til afhendingar

Skrúðás

Verð : 105,0 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

t

Fallegt 182 fm einbýli ásamt 62 fm bílskúr

Húsið hefur fengið mjög gott viðhald 

á síðustu 15 árum 

Hægt að hafa 5 svefnherbergi í húsinu

Heitur pottur á 80 fm viðarpalli m. skjólgirðingu

Réttarholtsvegur - Garði

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Björt og vel skipulögð 4ra herbergja 

endaíbúð með aukaherbergi í kjallara 

Frábær staðsetning í Fossvoginum.

Markarvegur

Verð : 42,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Glæsilegt 210fm 6 herbergja einbýlishús ásamt 

25,8fm bílskúr. Glæsilegar innréttingar og 

gólfefni. Hiti í öllum gólfum. Útsýni Hér er að 

ferðinni einstök eign sem vert er að skoða.

Þingvað

Verð : 85,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Falleg endaíbúð á 2.hæð að stærð 120,1 fm 

Fimm svefnherbergi 

Yfirfarið elldhús og bað 

Tvennar svalir 

Eign sem hefur verið gengið vel um

Hraunbær

Verð: 30,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg íbúð 123 fm að stærð á 3.hæð 

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í bílakjallara 

Möguleiki á yfirtöku á láni að 90%

Þórðarsveigur

Verð : 34,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Laus strax

Flott 3ja herbergja 

Stærð 61,6 fm. 

Efsta hæð

Íbúð í góðu ástandi 

Laugavegur 

Verð : 27,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Laus strax

t

Rúmgóð 4ra herb. íbúð á 4. hæð 

Alls um 160 fm með bílskúr 

Gott stofu og eldhúsrými 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Fallegt útsýni Laus fljótlega

Ásakór

Verð : 40,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Falleg og vel skipulögð 109,7 fm 

4ra herbergja íbúð á 1. hæð 

Tvennar stofur og tvö svefnherbergi þar af 

annað með sérinngangi Sjarmerandi eldhús 

og rúmgóð herbergi - Nýlegir gluggar

Laugavegur

Verð frá: 35,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli við 
Úlfarsbraut. Húsið stendur neðst í dalnum 
við opið svæði. Álklætt hús með ál/tré gluggum. 
Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum. 
Öllum íbúðum skilað fullbúnum með plankaparketi. 
Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum. 
Stærðir frá 128,5-130.6 fm

Úlfarsbraut

Verð frá: 44,9 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Laus strax

- 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. fasteignasali
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

Mjög gott 179,6 fm einbýli á einni hæð ásamt 

36,2 fm bílskúr, samtals 215,8 fm. 

Eignin skiptist í 4 herbergi, 2 stofur, 

sjónvarpshol, eldhús, 2 baðherbergi, 

þvottahús og bílskúr.

Glitvellir

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



OPIN HÚS Í DAG

Vesturgata 33

Verð : 56,9 millj.

OPIÐ HÚS
 mánudaginn 23. mars kl. 17:00-17:45

Glæsileg eign á tveimur hæðum. 

Sérinngangur. Mikil lofthæð. 143 fm. 

Nýlegt eldhús, 2 baðherbergi, 4 svefnherbergi. 

Fallegur garður með stórri auka geymslu

Austurströnd 8 

Verð : 35,2 millj.

OPIÐ HÚS
 mánudaginn 23. mars kl. 17:00-17:45

Vel skiplögð 85 fm 3ja herbergja 

með stæði í bílgeymslu 

Um 30 fm sér verönd

Tvö góð svefnherbergi 

Lyftublokk 
Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð við 

Klukkuberg í Hafnarfirði.

Sérinngangur

Vel skipulögð

60 fm

Klukkuberg

Verð : 18,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

t

80 fm íbúð á jarðhæð. Sérinngangur. 

Stór afgirtur garður. 

2-3 svefnherbergi. 

Merkt stæði.

Útgengi út í garð í íbúð

Kambasel

Verð : 26,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

106 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
Viðhaldslétt fjölbýli 
Þvottahús innan íbúðar 
Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Naustabryggja

Verð : 30,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Glæsileg 128,0 fm íbúð 

Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa 

Vandaðar innréttingar 

Glæsilegt útsýni/suðvestur svalir 

Stæði í bílageymslu

Kórsalir

Verð : 39,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög vel skipulögð 101,7 fm 3 herb. íbúð á 

jarðhæð í mjög góðu lyftuhúsi ásamt stæði í 

lokaðri bílageymslu. 2 stór herbergi. Rúmgóð 

stofa. Útgengi út á hellulagða verönd. 

Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus strax.

Miðleiti

Verð : 38,7 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Hús á einni hæð, samtals að stærð 250 fm 

Mikil lofthæð/ sérsmíðaðar innréttingar 

Stór bílskúr/ tveggja bíla 

Viðhaldslítil og falleg lóð 

Skipti skoðuð á 2-3ja herbergja íbúð

Þrastarhöfði

Verð : 84,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Vel skipulögð 116,4fm 4ra herbergja endaíbúð 

á 2 hæðum ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 

Sérinngangur. Suður svalir. 3 herbergi. 

Eignin er laus strax.

Lækjarsmári

Verð : 35,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Mjög vel skipulögð og falleg 80,8 fm 

3 herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi, 

útgangi út á suður verönd ásamt 22,8 fm 

bílskúrs. Örstutt í Háskólan og miðborgina. 

Eignin er laus strax.

Reykjavíkurvegur

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

90 fm - 186 fm. 2-5 herbergja íbúðir 

Lyftuhús og stæði í lokuðum bílakjallara 

Verð 33,7 til 88,9 millj. 

105 Reykjavík

Mánatún

Verð frá: 33,7 millj.Nánar: Páll 893 9929

Reisuleg tvílyft parhús í byggingu við Sölkugötu 

12 & 14 í Helgafellslandinu Mosfellsbæ. 

Húsið er uppsteypt og eru gluggar ísteyptir en 

gler og hurðir vantar. Byggingarstig er skráð 4. 

Laust til afhendingar strax.

Sölkugata

Verð frá: 27,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Byggingaréttur fyrir steypt hús að stærð 265,1 

fm, þar af bílskúr 30,5 fm. Stærð endalóðar er 

555,0 fm. Byggingamagn lóðar er 1326,0 fm. 

Stæði fyrir 10 bíla á lóð eða 2 fyrir hvert hús. 

Púði og gatnagerðargjöld eru greidd.

Laxatunga

Verð : 5,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

t

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur 

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 

Kjarri vaxið land og mikið útsýni.

Þingvallavatn

Tilboð óskastNánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

10.000 ferm. verslunar og skrifstofuhúsæði 

auk rúmlega 400 bílastæða 
á frábærum útsýnisstað

 Þegar er búið að steypa bílakjallara og 

1. hæð hússins en húsið verður alls 8 hæðir.

 

Hver hæð í húsinu verður um 1000 ferm. og 

mögulegt er að leigja hluta hæðar.

Öflugar samgöngur og stutt í stofnbrautir.

Byggt í samræmi við nútímaþarfir og kröfur 

Góð lofthæð

Bíldshöfði 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

TIL LEIGU



t

Falleg 107,7 fm endaíbúð 

Endurnýjað eldhús og bað 

Þrjú svefnherbergi og fataherbergi 

Eign sem er vel um gengin 

Tvennar svalir

Hraunbær 

Verð : 28,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

t

Mjög vel skipulögð 109,7 fm 4ra herbergja 

íbúð á efri hæð og ris í góð fjórbýli. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Melabraut

Verð : 33,1 millj.Nánar: Helgi 780 2700

t

Góð 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð 

Svalir til suðurs 

Opið eldhús 

Þvottahús á hæðinni 

Lítið fjölbýli

Vindás

Verð : 19,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

t

193 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr 

Stór stofa og rúmgott eldhús á efri hæð 

Þrjú svefnherbergi á neðri hæð. 

Viðarás

Verð : 49,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Nýjar, vandaðar íbúðir í 2ja og 3ja hæða húsi 

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 3-4 herbergja 

Sérinngangur, vandaðar innréttingar 

Frábært útivistarsvæði í nágrenninu

Þorrasalir

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

t

Sumarhúsí landi Hallkelshóla í Grímsnes og 

Grafningshreppi, Innst í botnlanga um 70 km 

frá Reykjavík. 

Tveir sólpallar.

Eigin borhola.

Hallkelshólar

Verð : 22,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fallegt 294 fm einbýlishús 

Aukaíbúð í kjallara 59 fm 

Tvennar svalir/ húsi hefur verið haldið vel við 

Autt svæði fyrir aftan húsið 

Bílskúr 28 fm að stærð

Jórusel

Verð: 63,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg 92,5 fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð 

með sér afgirtum garði. 

Mjög snyrtilegt eldhús og bað. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Leirutangi

Verð : 24,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Bústaður að stærð 41,8 fm 

Eignarland 2000 fm 

Einstakt land með miklum gróðri 

Rotþró 2004 

Hitaveita 10 m frá bústað

Laugarvatn

10,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Hrísateigur 43

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:30-18:00

Skemmtileg og björt 119,3 fm efri sérhæð 

Tvennar stofur og tvö svefnherbergi 

Endurnýjað baðherbergi og endurbætt eldhús 

Múr, þak og lóð endurnýjuð 

fyrir nokkrum árum

OPIN HÚS ÞRIÐJUDAG

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fellsmúli 7

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:30-18:00

126 fm, stærð íbúðar 

3-4 svefnherbergi 

Endaíbúð á 2. hæð 

Góð staðsetning 

Kjóahraun 8

Verð : 67,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 18:00-18:30

Glæsilegt einbýlishús með 

innbyggðum bílskúr 

Steinsteypt 182,7 fm á tveimur hæðum 

Sérsmíðaðar innréttingar 

Verönd ca. 80 fm með heitum potti 

Einstök staðsetning

Njörvasund 8

Verð : 36,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 17:00-17:45

Falleg og mikið endurnýjuð 107 fm efri sérhæð 

Frábært skipulag og björt eign 

Nýlegt dren og skólp 

Stutt í leikskóla og aðra þjónustu

Nóatún 24

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.feb. kl. 18:00-18:45

Mikið endurnýjuð og falleg 82 fm, 

4ra herbergja 

Eldhús, bað og flest gólfefni endurnýjuð 2008 

Frábært skipulag 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

t

Vel skipulögð 87,2fm 3 herbergja endaíbúð á 

2 hæð í lyftuhúsi. 

Suður svalir. Gluggar á 3 vegu. 

Eignin er laus strax.

Vallarás 

Verð : 24,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG



Íbúðirnar eru staðsettar í miðbæ 
Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.

Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun 
og þjónusta.

Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega 
góðu skipulagi í mörgum útfærslum,
allar með stæði í bílageymslu.

Glæsilegt lyftuhús.

Garðatorg 
Tryggðu þér íbúð á besta 
stað í Garðabæ!

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Mjög vel skipulögð 122,1fm 

5 herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi. 

Fallegt útsýni. 

Heitur pottur. 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Sólbarð

Verð : 33,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

304 fm einbýlishús á einni hæð. 

Sjávarútsýni. Tvöfaldur bílskúr. 

Húsið er með bakgarð í suður. Falleg lóð 

Gott skipulag, góð nýting.

Blikanes

Verð : 85,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Vel skipulagt 267,7 fm 6-7 herbergja 

einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum 

bílskúr. 4 herbergi. 2 böð. Stórar stofur. 

Fallegt útsýni og garður. Húsið þarfnast 

viðhalds að utan sem innan.

Vallhólmi

Verð: 53,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Álklætt 5 íbúða hús við Freyjubrunn 29

3ja og 4ra herbergja íbúðir og stór 214 fm 

“penthous” íbúð

Freyjubrunnur 31, lóð og grunnur undir 5-7 

íbúða hús Allar íbúðir með stæði í bílageymslu

Freyjubrunnur 29-31

Verð: 179,0 millj.Nánar: Davíð 697 3080

Falleg 4ra herbergja íbúð með bílskúr

Íbúðin er 130,5 fm á efstu hæð 

með tvennum svölum

Skemmtilegt skipulag

Vindakór

Verð : 39,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

Gullfalleg og einstaklega vel skipulögð 63,3 fm 

4ra herbergja risíbúð í góðu fjögurra íbúða húsi. 

3 góð herbergi. Suður svalir. 

Barmahlíð

Verð: 28,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæsilegt einbýli í Sandgerði

með tvöföldum bílskúr 

Stór og glæsilegt eldhúsinnrétting 

Baðherbergi með nuddbaðkari 

Gert ráð fyrir heitum potti í garði

Oddnýjarbraut

Verð : 29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

t

Fallegt hús að stærð 190,2 fm á pöllum. 

Innbyggður bílskúr m. mikilli lofthæð. Húsið 

allt hið vandaðasta. Afgirt lóð með harðviðar 

girðingu. Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð. 

Mikið sjávarútsýni.

Vættaborgir

Verð : 67,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Byggingarverkefni

Laus strax

Bókaðu skoðun 
og upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

t

Mjög falleg og vel skipulögð 100,6fm 

5 herbergja hæð í fallegu húsi á þessu 

sívinsæla stað. Sérinngangur. 3 herbergi. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Ásvallagata

Verð : 44,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

t

3ja herbergja íbúð á 1. hæð 

skráð 83,3 fm 

Gott skipulag 

Maríubakki

Verð : 23,7 millj.Nánar: Svan 697 9300

t

224 fm raðhús á tveimur hæðum að hluta 

Hiti í gólfum efri og neðri hæðar 

Stór stofa með sólstofu sem 

þarfnast endurbóta

Þverás

Verð : 52,7 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Vel skipulögð 99,6 fm, 3 herbergja íbúð 

á 3 hæð (efstu) í þriggja íbúða húsi. 

Eignin þarfnast viðhalds að innan. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Auðbrekka

Verð : 26,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

t

Ný og glæsileg 106 fm 4ra herbergja íbúð 

Fallegt útsýni og stæði í lokaðri bílgeymslu 

Nýjar sérsmíðaðar innrétingar 

og nýtt eikarparket 

Gott skipulag og stutt í skóla

Ferjuvað

Verð : 34,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

t

Falleg íbúð að stærð 74,1 fm 

Húsið í góðu viðhaldi 

Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina 

Frábær staðsetning 

Skólavörðustígur

Verð : 38,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Afar glæsileg 133 fm 4 herbergja neðri sérhæð 

með sérinngangi ásamt 17,8 fm herbergi 

í kjallara og 28 fm bílskúr á þessum 

sívinsæla stað. 

Endurnýjað bað og gólfefni.

Úthlíð

Verð : 51,9 millj.Nánar:  Helgi 780 2700

t

Einbýlishús 288,8 fm

Frábær staðsetning 

Tvöfaldur bílskúr 

Þarfnast standsetningar

Trönuhólar

Verð : 56,3 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

2 íbúðir

Laus strax

Vinsæl staðsetning

466 fm verslunarhúsnæði

Innréttað sem bankaútibú og skrifstofur

Hægt að skipta plássi upp í 2-3 bil

Stórhöfði

Verð : 76,0 millj.Nánar: Jason 775 1515



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

Furuás 23 - 27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Opið hús í dag milli kl. 17.30 - 18.
Glæsilegt nýtt raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Mjög
fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúið að innan án gólfefna.
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Verð 55 millj. 
Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

Hlíðarás 47 - Einbýli - Hafnarfjörður 
Opið hús í dag milli kl. 18 - 18.30.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 251,2 fm. Vandaðar innréttingar, parket. Bílaplan
verður hellulagt. Frábær staðsetning og útsýni. Verð 71,5 millj.
Helgi Jón sölumaður  verður á staðnum.

Suðurgata  82 - Hafnarfjörður - Parhús
Opið hús í dag milli kl. 17.30 - 18.
Nýkomið sérlega fallegt nýlegt parhús í hjarta bæjarins. Húsið er
163 fm. með innbyggðum bílskúr. Góð svefnherbergi, vandaðar
innréttingar. Gott skipulag. Mjög góð eign. Frábær staðsetning.
Verð 47 millj.

Flatahraun 16B - Hafnarfjörður - 3ja
Opið hús í dag milli kl. 17 - 17.30
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 92,9 fermetra 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð við Flatahraun 16a í Hafnarfirði.  Eignin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, geymslu,
tvo herbergi, baðherbergi.Snyrtileg sameign frábært útsýni.
Verð 23,7 millj 

Daggarvellir 3  - Hafnarfjörður -  Neðri sérh.
Opið hús í dag milli kl. 17 - 17.30.
Sérlega falleg neðri sérhæð í fjórbýli. Hæðin er 120 fm. 3
svefnherbergi. Eldhús með smekklegri innréttingu, sjónvarpshol. 3
svefnherbergi. Verönd með skjólgirðingu. Falleg eign.
Verð 35,9 millj. 
Hlynur Halldórsson sölumaður verður á staðnum.

Herjólfsgata 36 - Hafnarfjörður 
- 60 ára og eldri
Nýkomin glæsileg 96 fm. tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu
vandaða fjölbýli ætlað 60 ára og eldri. Vandaðar eikar innréttingar, 
eikar parket á gólfi. Afgirt verönd út af stofu. Íbúðin er sérlega

j ý g

rúmgóð og björt. Góð sameign.
Verð 34 millj.

Skógarás - Einbýli - Hafnarfjörður
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr

g ý j

samtals 301,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Halegon
lýsing, hiti í gólfum. Róleg og einstök staðsetning í Áslandshverfinu.

g g g g

Útsýni.
ý gý

Verð 79,6 millj.

Brekkuás - Glæsilegt  einbýli - Hafnarfjörður
Í einkasölu glæsilegt vandað  tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr

g ý j

samtals 400 fm. Húsið afhendist strax rúmlega tilbúið til innrét-
tingar, halegon lýsing. Flísar á gólfum.
Verð 95 millj.

Ölduslóð - Hafnarfjörður - 
Einbýli m. aukaíbúð
Hraunhamar kynnir glæsilegt virðulegt steinhús þrílyft samtals
251,5 fm. á útsýnisstað. Mikið endurnýjað hús á sl. 10-15 árum m.a.
þak rafmagn. hitalagnir, gluggar, gler, hurðir, eldhús, baðherbergi
ofl. Bílskúrsréttur.
Verð 64,9 millj.

Jökulhæð - Garðabær -  Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar.
Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í 
Garðabæ. 6 svefnherbergi.
Verð 89 millj.

Gauksás - Hafnarfjörður - Glæsilegt einbýli 
Hraunhamar kynnir: nýkomið í einkasölu, glæsilegt tvílyft einbýli
með innbyggðum tvöföldum bílskúr samtals 286,4 fermetrar á
útsýnisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. Eignin er glæsilega innréttuð

ygg

með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Glæsilegur garður með
heitum potti. Frábært útsýni. Mjög góð staðsetning. Eign í sérflokki.
Verð 79 millj.

Móberg - Hafnarfjörður - Parhús
Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggðum bílskúr
samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Jaðarlóð. 
Glæsilegur garður með pöllum og trjám. Heitur pottur í garði. Hel-
lulagt bílaplan með hita. Einstök staðsetning í Setberginu. Útsýni.

g g p g j p g

Verð 53,5 millj.

Reykjavíkurvegur 52 - Hafnarfjörður -  3ja
Hraunhamar kynnir stórglæsilega endurnýjuð 110 fm. 3ja herb. íbúð
á 2.hæð við Reykjavíkurveg 52a íbúð 202.
Glæsilegt eldhús með eyju. Góð stofa og borðstofa. 2 góð svefnher-
bergi. Yfirbyggðar svalir. Parket og flísar
á gólfum. Stæði í bílageymslu.
Verð 36,5 millj.

Linnetsstígur - Hafnarfjörður - 3ja herbergja
Hraunhamar kynnir í sölu glæsilega 3ja herbergja íbúð í miðbæ
Hafnarfjarðar. Sérinngangur af sölu. Björt stofa og borðstofa. 2
rúmgóð svefnherbergi. Stæði í bílageymslu. Laus strax.
Verð 44,9 millj.

Arnarás - Garðabær -  4ra herbergja
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 4ra herbergja 111,9
fermetra endaíbúð á annarri hæð með sér inngang vel staðsett við
Arnarás 4 í Ásahverfi í Garðabæ.
Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu, hol, stofu, borðsto-
fu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Verð 38,5 millj.

Norðurbakki 25b- Hafnarfjörður – Penthouse
Nýkomin í einkasölu á þessum einstaka stað nyrðst á Norðurbakka-
num. Glæsileg 118 fm. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með óheftu
sjávar útsýni. Þrjú  góð svefnherbergi. Hátt til lofts. Glæsilegar
innréttingar. Þaksvalir með einstöku útsýni. 2.stæði í bílakjallara.
Verð 47,5 millj.

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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

Nýtt glæsilegt fjölbýlishús á frábærum stað við miðbæ Hafnarfjarðar. Um er að ræða tvö hús, annað er lyftuhús með 8 íbúðum sem eru til afhendingar strax fullbúnar
á vandaðan hátt með öllum gólfefnum eða fullbúnar án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum og íbúðum í húsi 20 fylgir síðan opið stæði undir húsinu.
Hús nr. 20 er hefðbundið stigahús með þremur íbúðum ( ein íbúð á hæð). Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Sölumenn sýna. Verð frá 29,9 -52,9 millj.

VESTURGATA 18-20 - HFJ. 
GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ MIÐBÆINN 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

60 ára og eldri



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

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Viðskiptafræðingur 
Sölumaður 
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri 
sölumaður 

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

ÓSKAR H. 
BJARNASEN
Lögfræðingur, LL.M. 
sölumaður 
gsm 691 1931

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka – 
skjalavarsla

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður 
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður 
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

SÖLUSÝNING MÁNUDAGINN 23.MARS KL. 17.30 - 18.00
Flott 4ra herbergja íbúð í Stóragerði með bílskúr. Íbúðin er á þriðju hæð og er skráð 116,7 fm2. skv. 
fasteignamati ríkisins,  íbúðin er 95,8 fm. ásamt 20,9 fm. bílskúr. Góð eign sem vert er að skoða nánar.

Sölusýning þri. 24. mars kl. 17:00 - 17.15
Góð 36,9 fm jarðhæðaríbúð á frábærum stað í 101. 
Sér inngangur. Gengið inn á gang. Baðh. með sturtu 
og eitt rými sem er eldhús, stofa og svefnherbergi 
með parketi. Sameiginlegt þvottahús og kyndiklefi. 

Sölusýning mán. 23. mars kl. 17:00 - 17.15 
4ra herbergja 92,4 fm efri hæð með sér inngangi 
á stórri lóð. Parket og flísar á gólfum. Fallegt útsýni, 
frábær staðsetning.

Sölusýning mán. 23. mars kl. 17:30 - 18.00 
132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá 
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil 
og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með 
eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt og sauna. 

Sölusýning fim. 26. mars kl. 16:30 - 17.00  
2ja herbergja íbúð á 3. hæð (efsta hæð) í fjölbýli í 
Hraunbænum. Geymsla í kjallara og sameiginlegt 
þvottahús. Íbúðin er í leigu og losnar 1. ágúst.  
Hægt að yfirtaka leigusamning.

24,1 fm raðhús að meðtöldum 24 fm bílskúr. 
Verönd fyrir framan hús, innbyggður bílskúr, frábær 
staðsetning. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert 
áhvílandi. 

Sölusýning mán. 23. mars kl. 17:30 - 18.00 
Sérlega vel skipulagt 96 fm. 4ra herb. parhús á einni 
hæð með góðri verönd og grónum garði. Ris yfir allri 
íbúðinni. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sundlaug 
og útivistarparadís. Laust við kaupsamning.

Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með 
stórglæsilegu útsýni. Innbyggður bílskúr. 

SÖLUSÝNING MIÐVIKUDAGINN 25.MARS KL.18.00 - 18.30
Vandað 6 herbergja, 256,5 fm. Tvílyft einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Sifjarbrunni 1, Úlfarsfelli  
Góð eign sem vert er að skoða nánar.

Falleg og björt ca. 65 fm íbuð á jarðhæð með 
sérinngangi. Íbúðin er í fallegu fjölbýlishúsi á 
vinsælum stað í Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 
Verönd í suður.Sérþvottahús í íbúð. Stutt í sundlaug, 
verslun og þjónustu. Íbúð á eftirsóttum stað.

Sérlega gott parhús við Kolbeinsmýri á 
Seltjarnarnesi. Húsið er 252,2 fm að stærð í 
góðu viðhaldi. Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 
29,5 Glæsilegur sólpallur við húsið.  

Sölusýning þri. 24. mars kl. 17:30 - 18.00 
Glæsileg fullbúin samtals 97,5 FM fm. 2ja herb. 
útsýnisíbúð í lyftuhúsi á 3. og efstu hæð á 
frábærum stað í Skuggahverfinu í Reykjavík. 
Fallegar innréttingar, gólfefni og vönduð tæki.

VINSÆLL STAÐUR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI 
Glæsileg 3ja-4ra herbergja 152,4 fm íbúð á 2. hæð 
í þriggja hæða í lyftuhúsi með bílskúr við Nýhöfn í 
Garðabæ. Yfirbyggðar svalir, sérsmíðaðar vandaðar 
innréttingar. Frábært útsýni.  

109,7 fm 4ra herbergja efri hæð og ris. Góð 
staðsetning, stór lóð. Gólfflötur er meiri þar sem 
hluti eignar er undir súð. Björt og snyrtileg eign. 
Laus strax.

26,7 M 49,1 M. 18,5 M. 

52,7 M.

35,9 M.

49,7 M.

GRETTISGATA 56A - 101 RVK ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. EFSTALEITI 14 - 103 RVK HRAUNBÆR 188 - 110 RVK

ÞVERÁS 25 - 110 RVK

VESTURTÚN 53B - ÁLFTANESI

VIÐARÁS 33A - 110 RVK

24,5 M.KLAPPARHLÍÐ 26 - 270 MOS.

81 M.KOLBEINSMÝRI 12 - SELTJ. 

51,9 M. 62,8 M. 33,1 M.VATNSSTÍGUR 16-18 - ÍB. 301 NÝHÖFN 3 - 210 GBÆR  MELABRAUT 16 - 170 SELTJ.

STÓRAGERÐI 6 - 108 RVKSIFJARBRUNNUR 1 - ÚLFARSFELLI

ÓSKUM EFTIR

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

ÍBÚÐUM Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
SEM ÞARFNAST STANDSETNINGAR. 
NÁNARI UPPL. VEITIR BERTA 
BERNBURG LÖGG. FASTEIGNASALI Í S: 
694-6369 OG BERTA@STAKFELL.IS

HÖFUM ÁKVEÐINN KAUPANDA AÐ 
4 HERB. ÍBÚÐ, 35-40 MILLJ., HELST Í 
HLÍÐUNUM.

2-3JA HERB. ÍBÚÐ TIL LEIGU 
FYRIR ERLENDAN STARFSMANN 
ALÞJÓÐLEGS FYRIRTÆKIS. ÞARF AÐ 
GETA VERIÐ MEÐ HUNDA. NÁNARI 
UPPLÝSINGAR VEITIR AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR LÖGG. FASTEIGNASALI 
Í S: 893-2495 EÐA ADALHEIDUR@
STAKFELL.IS

3JA HERB. ÍBÚÐ Í GRAFARHOLTI 
Á FYRSTU HÆÐ EÐA Í LYFTUHÚSI. 
NÁNARI UPPL. VEITIR BERTA 
BERNBURG LÖGG. FASTEIGNASALI Í S: 
694-6369 OG BERTA@STAKFELL.IS

Til sölu 455 fm byggingarlóð undir einbýlishús ( keðjuhús) neðst í Fossvogsdalnum. Staðsetning er mjög góð 
rétt við Skógræktina. Heimilt er að byggja allt að 350 fm hús á tveimur hæðum auk kjallara. Gatnagerðargjöld 
f.250 fm hús eru innifalin í verði lóðar. Búið er að hanna sérbýli á lóðinni og er mögulegt að aðaluppdrættir 
arkitekts fylgi með í kaupunum.

Verð 24,9 millj. BYGGINGARLÓÐ FYRIR SÉRBÝLI Í FOSSVOGI

Bollagarðar á Seltjarnarnesi til sölu. Rúmur  helmingur hússins er íbúðarhús en annað er notað sem geymsla 
og verkstæði. Bollagarðar standa á tveimur eignarlóðum samtals 1.134 fm með sjávarútsýni. Lóðirnar eru 
annars vegar 583 fm og hins vegar 550 fm. Samkvæmt deiliskipulagi sem er í vinnslu hjá Seltjarnarnesbæ er 
gert ráð fyrir að byggja megi tvö einbýlishús eða tvö tvíbýlishús á lóðunum ef áhugi er á því. 

Verð TilboðBOLLAGARÐAR 73-75 - 107 SELTJARNARNES

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS



VÆTTABORGIR - PARHÚS

Mjög vandað og fallegt
parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru tvö svefn-
herbergi, þvottahús og
baðherbergi. Á efri hæð
er góð stofa með frábæru
útsýn, eldhús með fallegri
innréttingu, baðherbergi og
tvö svefnherbergi. Útgengt
er frá eldhúsi í fallegan garð
til suðurs með verönd.
Verð 62 millj.

KRÍUÁS 45c - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS ÞRI.  24. MARS 
FRÁ KL. 17:30-18:00

Mjög falleg og vel skipulögð
3ja herbegrja íbúð á 3. hæð
með sérinngangi á þessum
góða stað í Hafnarfirði.
Stofa og borðstofa með ves-
tursvölum, frábært útsýni.
Tvö góð svefnherbergi með
skápum. Falleg innrétting í 
eldhúsi. Flísalagt baðherber-
gi með kari. Þvottahús innan
íbúðar. Verð 27,9 millj.

EFSTALEITI - GLÆSILEG EIGN
Vorum að fá í sölu 133 fm
4ra herbergja íbúð í þessu
glæsileg húsi í austurbæ
Reykjavíkur auk stæðis
í bílageymslu. Tvö stór
herbergi og tvær stórar
stofur með suðvesturverönd.
Góðar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum. Glæsileg
sameign með sundlaug,
heitum pottum, veislusalur,
setustofur og margt fleirra.

JÖTUNSALIR  -  LYFTUHÚS

Falleg 126 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi,
auk stæðis í bílageymslu.
Þrjú rúmgóð herbergi með
skápum. Björt stofa og
borðstofa með stórum
suðursvölum. Fallegar in-
nréttingar. Þvottahús innan
íbúðar. Parket og flísar á
gólfum.
Verð 38,5 millj.

GNOÐARVOGUR - 3JA HERBERGJA

Björt og vel skipulögð 74 fm
3ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Tvö rúmgóð svefnher-
bergi. Björt og góð stofa með
suðvestursvölum. Baðherbergi
með baðkari og innréttingu.
Eldhús með upprunarlegri
innréttingu og borðkrók.
Sérgeymsla í kjallara.
Góð Staðsetning.
Verð 23,9 millj.

REKAGRANDI - GLÆSILEG EIGN
Glæsileg 133,2 fm íbúð
ásamt stæði í bílageymslu.
Stórar stofur, Velbúið
baðherbergi og auka snyrt-
ing. Þrjú góð svefnherbergi.
Eldhús með fínni innrétt-
ingu. Húsið var tekið í gegn
að utan 2014. Falleg íbúð
með góða staðsetningu
Verð 41,9 millj  

KLEPPSVEGUR 6 -  FALLEGT  ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS ÞRI.  24. MARS 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30. 

Góð 80 fm 3ja - 4ra
herbergja íbúð á 4. hæð í 
fallegu fjölbýli. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, björt stofa og
borðstofa. Suðursvalir frá
stofu. Góðar innréttingar.
Góð sameign. Húsið er
nýlega viðgert og málað að
utan. Eignin getur losnað
fljótlega. Verð 24,5 millj.

KIRKJUTEIGUR 23 - SÉRHÆÐ
OPIÐ HÚS ÞRI. 24. MARS 
MILLI KL.17.00-17.30

Fallega 129,4 fm.neðri
sérhæð ásamt 36,0 fm.
bílskúr. Samtals 165,4 fm.
Sér inngangur. Stórar stofur. 
Endurnýjað eldhús. Tvö
svefnherbergi og möguleiki
á því þriðja. Frábær
staðsetning.
Verð 46.0 millj

ROFABÆR 47 - 5 HERBERGJA
OPIÐ HÚS ÞRI. 24. MARS 
FRÁ KL. 17:00-17:30

Glæsileg og björt 120 fm
5 herbergja endaíbúð á
3.hæð (efstu) í góðu fjölbýli
við Rofabæ.Fjögur rúmgóð
svefnherbergi. Nýlega en-
durnýjað baðherbergi. Stór
og björt stofa og borðstofa
með suðursvölum. Stutt í 
alla Þjónustu. Falleg og vel
skipulögð eign.
Verð 30.9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vorum að fá í sölu fimm glæsilegar íbúðir í þessu húsi á 
þessum frábæra stað við gömlu höfnina í miðbæ Reykjavíkur

Um er að ræða tvær 66 fm 2ja herbergja íbúðir á annarri hæð
og þrjár 130 fm 4ra herbergja íbúðir á þriðju, fjórðu og fimmtu
hæð. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar nú þegar og af-
hendast fullbúnar en án gólfefna. Þó eru flísar á votrýmum.
Glæsilegar innréttingar með láréttum spóni.
Sameign verður fullbúin og lóð verður frágengin.
Öllum íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Verð:
• 2ja herbergja íbúðir  32 millj.
• 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð 56 millj.
• 4ra herbergja íbúð á fjórðu  hæð 63 millj. 
• 4ra herbergja íbúð á fimmtu hæð  63 millj. 

MÝRARGATA 26
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 – 18:00

OPIÐ HÚS



520 9595

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. mars kl. 17:30-18:00

Snæland 5   108 Reykjavík 14.500.000

Björt og skemmtilega stúdeóíbúð á jarðhæð á besta stað í Fossvoginum. Íbúðin 
var endurnýjuð fyrir nokkrum árum. Sameiginlegur geymsluskápur í sameign og 
hillur, sameiginl.þvottahús og hjólageymsla. Mjög snyrtileg sameign sem tekin var 
í gegn 2013. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Stúdeóíbúð      Stærð: 24,5 m2

BÓKIÐ SKOÐUN

Dvergshöfði 2   110 Reykjavík Tilboð

Húsnæði í sérflokki á efstu hæð í 8 hæða skrifstofubyggingu með stórglæsilegu 
útsýni. Eignin er innréttuð að stæðstum hluta sem opið skrifstofurými en einnig eru 
fjórar lokaðar rúmgóðar skrifstofur, fundarherbergi og tæknirými. Kaffiaðstaða er við 
inngang og innaf stigahúsi er salernisaðstaða. Stórar útsýnissvalir. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 414,5 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl.18.30-19.00

Háteigsvegur 22  105 Reykjavík 26.900.000

Glæsileg 3ja herbergja útsýnisíbúð. Íbúðin er skráð 48,2 fm en gólfflötur er tölu-
vert stærri þar sem íbúðin er að hluta til undir súð. Eignin er mikið endurnýjuð og 
vel skipulögð. Búið er að endurnýja stóran hluta af lögnum og nýlega var skipt var 
um járn á þaki og glugga. Stórkostlegt útsýni er úr íbúðinni í allar áttir. 
Upplýsingar veitir Berglind Fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 48,2 m2     Risíbúð   

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. mars kl. 17:30-18:00

Keilugrandi   107 Reykjavík 26.400.000

Glæsileg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með suður svölum. Íbúðin er skráð 
52fm og þar að auki er um 8fm geymsla sem ekki er skráð í fm tölu íbúðar, einnig 
er stæði í bílsageymslu sem er skráð 26,8fm. Í íbúðinni er ný glæsileg innrétting, 
gólfefni og hurðar ásamt því að baðherbergi var endurnýjað fyrir nokkrum árum. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 2     Stærð: 78,7 m2     Stæði í bílageymslu

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Markarvegur 3    108 Reykjavík 79.900.000

Frábært fjölskylduhús á besta stað í Fossvoginum alveg neðst niðri við Skóræk-
tina. 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 glæsilegasta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 8     Stærð: 238 m2     Bílskúr     Neðst í Fossvogi

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 24. mars kl. 17.30-18.00

Engjavellir 12  221 Hafnarfirði 34.900.000

Glæsileg 4ra herbergja neðri sérhæð með sérinngangi. Fallegar eikarinnréttingar, granít  
á borðum í eldhúsi og baði. Gólfefni eru flísar og eikarplankaparket. Sérafnotareitur 
er út frá stofu. Húsið er staðsett innarlega í botnlanga og er fallegt útsýni yfir hraunið 
út frá íbúðinni. Mjög stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Fallegar göngu- og 
hjólaleiðir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 123,1 m2

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 25. mars kl. 18:00-18.30

Helgadalsvegur 5    270 Mosfellsbær 84.000.000 

Draumur hestamannsins. Mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með 
möguleika á auka íbúð, húsið er skráð 234,1fm, bílskúr er 27,5fm (innangengt frá 
húsi) og hesthúsið er 7 hesta 67,5fm (endurbyggt að mestu fyrir 14 árum).  Eignin 
stendur á 9.900fm lóð sem nýtist vel sem hagi fyrir hross á vorin.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 6     Stærð: 329 m2     Bílskúr     Hesthús

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

Naustavör   200 Kópavogur

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu álklæddu fjölbýlishúsi við Naustavör  
í Bryggjuhverfinu í vestubæ Kópavogs við smábátahöfnina. Íbúðirnar 
eru frá 83-169 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar 
verða ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum, auk 
þess eru margar íbúðir með tvennum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum.Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á 
bað-herbergjum og þvottahúsum. Frábær staðsetning þar sem stutt er í 
góðar gönguleiðir, hjóleiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. 

Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

Garðatorg eignamiðlun ehf. fagnar 15 ára afmæli 
á þessu ári og á sömu kennitölunni !

 REYNSLA – TRAUST – ÁRANGUR

Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S.
Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508
thoroddur@gardatorg.is 

Viggó
Sigursteinsson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
S: 824-5066
viggo@gardatorg.is

Ragnar 
Þórðarson
Sölufulltrúi, með próf 
lögg. fasteignasala 
Viðskiptafræðingur 
S: 899-5901
ragnarþ@gardatorg.is

Steinar S.  
Jónsson
Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 
S: 898-5254
steinar@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

HÖRÐUKÓR 1, KÓPAVOGI

Einstaklega björt og vel skipulög 96,9 fm íbúð á 8, 
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Húsið hefur fengið 
verðlaun fyrir hönnun. Glæsilegt útsýni. Yfirbyggðar 
suður-svalir. Öll sameign er einstaklega snyrtileg. 
Tvær lyftur í húsinu. Verð 32 millj. 

KLEPPSVEGUR 134, REYKJAVÍK

Snyrtileg og góð talsvert endurnýjuð, vel staðsett 
97,7 fm, 3ja herbergja enda íbúð á 7. Hæð með 
frábæru útsýni. Nýir gluggar og gler í öllum íbúðum í 
húsinu. Sameign er mjög vel umgengin og snyrtileg. 
Verð 27,9 millj. 

LANGALÍNA 34, GARÐABÆ

Sérlega glæsileg og vönduð íbúð á 2. hæð við 
Löngulínu í Sjálandi, Garðabær. Frábært útsýni yfir 
sundin.  Íbúðin er 119,8 fm auk stæðis í bílgeymslu. 
Húsið er einstaklega vel skipulagt, sameign er mjög 
rúmgóð og óvenju glæsileg. 

LAUTASMÁRI

Mjög góð og vel staðsett 64,7 fm 2ja herbergja íbúð 
á jarðhæð með sér afgirtum sólpalli. Íbúðinni fylgir 
sér 6,3 fm geymsla samtals birt séreign 71,0 fm.  
Verð 24.9 m. Allar nánari uppl. veitir Steinar 
s: 898-5254  steinar@gardatorg.is

FUNALIND

Góð 96,9 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með ca 
8 fm sólskála sem er ekki innifalin í ofangreindum 
fermetrum. Íbúðinni fylgir einnig afgirtur suð-vestur 
sólpallur. Verð 33.9 m. Allar nánari uppl. veitir 
Steinar s: 898-5254 steinar@gardatorg.is 

STRIKIÐ 8 – GARÐABÆ 

Mjög falleg og rúmgóð 118,5 fm. íbúð á 6. hæð, efstu 
í fjölbýli fyrir eldri borgara á Sjálandi í Garðabæ. 
Hátt til lofts í stofu, svalir með svalalokun.  Íbúðinni 
fylgir mjög rúmgott bílastæði. Lyftuhús. Innangengt 
er í félagsaðstöðu eldriborgara í Garðabæ. 

REYKJAVÍKURVEGUR 24,  HAFNARFIRÐI              

Mjög fallegt og gott 115.5 fm einbýlishús á þremur 
hæðum. Lóðin er vel gróin, stór tré og gróið hraun, 
skjólveggir og pallar. Húsið er í góðu viðhaldi.  
Verð 35,9 millj. Uppl. gefur Þóroddur lögg.fasteigna-
sali í síma 868-4508/ thoroddur@gardatorg.is

HRÍSMÓAR 8, GARÐABÆ 

Opið hús mánudag 23 mars, frá kl. 18.00 - 18.30
Mjög snyrtileg björt og falleg 77,4 fm. íbúð á 3. 
hæð við miðbæ Garðabæjar. Íbúðin er í mjög stuttu 
göngufæri við verslun, heilsugæslu, bókasafn, 
apótek og bæjarskrifstofur. Verð 27,8 m. 

OPIÐ HÚS

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

ÞAÐ HEFUR VERIÐ MIKIL SALA HJÁ OKKUR UNDANFARIÐ 
OG ÞVÍ VANTAR OKKUR ALLAR TEGUNDIR EIGNA Á SKRÁ.  

EF ÞÚ ERT Í SÖLUHUGLEIÐNGUM ÞÁ ENDILEGA HAFÐU SAMBAND ! 
FRÍTT SÖLUVERÐMAT



Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

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

Lokastígur, 28A rishæð
OPIÐ HÚS MÁNUD.23.3 FRÁ 17-17:30

gg

Lokastígur 28a:

Falleg risíbúð á frábærum stað í 
101 Reykjavík. 

Kjörin fyrstu kaup eða fjárfesting

OPIÐ HÚS MÁNUD. 23.3  
FRÁ 17:00-17:30  
VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús Borgarfirði.-GOTT VERÐ.
Ca. 54 fm. góður bústaður í Kálfhólabyggð í landi
stóra Fjalls. Hagstæður lóðarleigusamningur ti 50
ára. GOTT VERÐ 8,9 millj.

Mýrargata, penthouse
Glæsileg 150 fm penthouse íbúð á 7.hæð í 
nýbyggingu á besta stað við sjávarsíðuna ásamt
stæði í bílgeymslu. Mikil lofthæð og tilkomumikið
útsýni. Þrjú svefnherbergi. Pantið skoðun hjá Fold
552-1400.

Urriðakvísl 7, einbýli
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur hæðum. Góð
aðkoma og gott innra skipulag. Parket og flísar á
gólfum. Stórar stofur. Sjón er sögu ríkari.
Verð 79 millj.

Eignir

Hrísrimi , 4ra m/bílgeymslu
Hrísrimi 2.hæð. Falleg og vel skipulögð 4ra 
herbergja íbúð ásamt stæði í bílskýli. Skiptist í 3 
svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús, endurnýjað
baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar. Verð
27,9 millj. 

Eignir

Dragháls-til sölu 
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við 
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og 
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða.Hafið samband 
og gerið tilboð.

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.

Kelduland 4ra -SKIPTI Á RAÐHÚSI Í FOSSVOGI.

Kaldakinn, HAFNARFIRÐI einbýli m/aukaíbúð

FÆST ENUNGIS I SKIPTUM FYRIR RAÐHÚS Í FOSSVOGI MEÐ GÓÐU AÐGENGI. Verð 31,9 millj.

Ca.175 fm. fallegt steinhús á góðum stað í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi, eldhús, baðherb. og 
stofa á hæðinni. Niðri er endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi. Einnig er hægt að hafa
opið milli hæða. Skipti möguleg. Verð 49,9 millj.

Óskum eftir íbúðum fyrir 60+ 
í Aflagranda, Grandavegi, Dalbraut,
Bólstaðarhlíð, Árskógum, Hraunbæ,

Hvassaleiti, Sléttuvegi og víðar. 
Fjöldi kaupanda á skrá.

Skoðum og verðmetum án kostnaðar
eða skuldbindinga.

OPIÐ HÚS

F
R

U
M

 -
 w

w
w

.f
ru

m
.i

s

Fasteignasalan Bær  Ögurhvarfi 6  203 Kópavogur  Sími 512 3400  Fax 517 6345  www.fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Fagleg og persónuleg þjónusta

Kaktus veitingahús - 800 Selfoss
Við Austurveg, við þjóðveg 1. Veitinga- og kaffihús á 
besta stað. Góður leigusamningur. Í húsinu hefur verið 
veitingarekstur um langan tíma. Mjög vel tækjum búið 
eldhús. Ítarlegur tækjalisti hjá fasteignasala. Salur 
tekur 40 í sæti. Sl. sumar var útbúinn stór útipallur með 
húsgögnum fyrir 30 manns. 
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Skrifstofa, Ármúli - 108 Reykjavík
Til leigu 223 fm glæsilegt skrifstofuhúsnæði. Vönduð 
223 fm skrifstofuhæð með opnu skrifstofurími, funda-
herbergi, tveimur lokuðum skrifstofum, skjalageymsla 
og tvær snyrtingar. Steinateppi á gólfum Glerveggir, 
þægilegt vinnurými.
Ath. virðissukaskattur bætist við leiguverð.
Leiguverð 270.000 pr. mánuð.
Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson, lögg. fast.sali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Snorrabraut 30 - 105 Reykjavík
Björt og góð 2ja herbergja íbúð í ágætu fjölbýli. Íbúðin er 
laus / afhending við kaupsamning. Íbúðin er samtals 
66,5 fm. Eldhús, stofa, baðh. með nýjum sturtuklefa og 
eitt svefnherb. Frá svefnherb. er gengið út á litlar svalir. 2 
geymslur. Sameiginlegt þv.hús og WC í kjallara. 
Verð 23,9 millj.
Uppl. veita Hafsteinn Þorvaldsson sími 891 8891, eða 
hafsteinn@fasteignasalan.is og Snorri Sigurðarson, 
sími 897 7027 eða ssig@fasteignasalan.is

Veiðisport  - 800  Selfoss
Sportveiðiverslun sem hefur starfað á Selfossi í um 
25 ár. Sú eina sinnar tegundar á Suðurlandi. Verslunin 
er við Eyraveg 15. Eigin innflutningur að hluta og góð 
viðskiptasambönd við birgja. Um er að ræða allt sem 
tilheyrir rekstri Veiðisport s.s. allt innbú, allur lager, 
viðskiptavild o.s.fr. Hægt að kaupa húsnæðið sér.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is 

Rósarimi - 112 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð með frábæru útsýni. 
Vestur svalir eru út af eldhúsi. Baðherbergi með skáp, 
sturtuklefa og tengi fyrir þvotta vél. Sérgeymsla, hjóla- 
og vagnageymslur í sameign. Húsið er snyrtilegt og 
sameign góð, stutt í skóla, leikskóla og verslanir. Nýlega 
klætt að hluta og nýjar rennur. Íbúðin er laus til afnota.
Verð 24,9 millj.
Uppl. veitir Guðbergur Guðbergsson, lögg. fast.sali 
sími 893 6001 eða beggi@fasteignasalan.is

Lyngmóar - Garðabæ
Til sölu 2ja herb, 90.8 fm íbúð á 3. hæð. Parket á gólfum, 
nýleg hvít eldhúsinnrétting með nýjum tækjum.
Baðherbergi með baðkari. Nýjar hurðir. Stór skápur í 
svefnherbergi. Gott útsýni. Verslun, skólar og önnur 
þjónusta í göngufæri. Bílskúr 17 fm. Geymsla og 
hjólageymsla í sameign.
Verð 28.5 millj.
Uppl. veitir Ágúst Valsson, sölufulltrúi  
sími 611 6660 eða gusti@fasteignasalan.is

Páll Guðjónsson

Guðmundur Kristjánsson

Hafsteinn Þorvaldsson Guðbergur Guðbergsson Eggert Ólafsson Auður Kristinsdóttir Lóa SveinsdóttirSnorri Sigurfinnsson Ágúst Valsson Snorri Sigurðarson

Sighvatur LárussonRúnar S. Gíslason hdl Einar PálssonElín ViðarsdóttirKristín B. GarðarsdóttirÓskar TraustassonHannes Haraldsson

Jósep Grímsson

Sigrún B. Ólafsdóttir Helgi Njálsson

Norðurgata 19 - 801 Selfoss
Veglegt og fallegt einbýlishús 200,4 fm á eignarlóð 
11.071 fm í búgarðabyggð milli Selfoss og Eyrarbakka. 
Sannkölluð svíta í sveit. Öll gólfefni og innréttingar að 
vönduðustu gerð. Stórir útsýnisgluggar og frágengin 
verönd og lóð. Sjón er sögu ríkari.
Ásett verð 50,9 millj.
Uppl. veitir Snorri Sigurfinnsson, lögg. fast.sali 
sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

Breiðuvík - 112 Reykjavík
Falleg og vel við haldin 143,6 fm 5 herb. endaíbúð á 2. 
hæð ásamt tæplega 20 fm innbyggðum bílskúr, innst í 
botnlanga, alls 163,1 fm. Kelduskóli, Borgarholtsskóli, 
Leikskólinn Hamrar, ásamt verslunarmiðstöð eru í 
göngu færi. Um er að ræða góða og velstaðsetta eign í 
Víkur hverfi í Grafavogi. Verð 39,9 millj.
Uppl. veitir Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali 
sími 699 4994 eða á netfangið pall@fasteignasalan.is
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

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

Mjög falleg 97,5 m2, 3ja herbergja 
íbúð með fallegu útsýni á 2. hæð 
í lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílakjallara. Gott skipulag. Rúmgóð 
herbergi. Fallegar innrétingar og 
gólfefni. Gólfhiti. V. 30,9 m.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:30 til 18:00

Mjög falleg 243,5 m2 fullbúið 
raðhús á tveimur hæðum við  
Laxatungu 4 í Mosfellsbæ.  
Fjögur svefnherbergi. Mjög fallegur 
frágangur, glæsilegt eldhús með 
vönduðum tækjum, baðherbergi 
með baðkari og sturtu, granít í 
sólbekkjum og eldhúsi.  
V. 49,4 m.

Rauðamýri 1, íbúð 203 - 270 Mosfellsbær

Laxatunga 4 -270 Mosfellsbær 

Björt og vel skipulögð 89,5 m2, 4ra herbergja 
íbúð með fallegu útsýni á efstu hæð í 4ra hæða 
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofuhol, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara.  
V. 27,9 m.

Glæsilegt 278,9 m2 einbýlishús á 
á þremur pöllum með tvöföldum 
bílskúr. Húsið er steinsteypt 
einbýlishús á þremur pöllum. Gott 
skipulag og fallegar innréttingar. 
Skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, 
borðstofu, setustofu, eldhús með 
borðkrók, baðherbergi, 5 svefnher-
bergi, koníaksstofu, þvottahús og 
tvöfaldan bílskúr. V. 82,9 m.

Litlikriki 15 - 270 Mos. 

Kjarrhólmi 10 - 200 Kópavogur Desjamýri 7 - 270 Mos.

 
28 m2 geymsluhúsnæði/bílskúrar á lokuðu 
svæði við Desjamýri 7 í Mosfellsbæ. Þetta 
er mjög góður kostur fyrir iðnaðamenn, 
eða dótakassi fyrir leikföngin, svo og sem 
geymsla. V. 3,7 m.

Stórikriki 3 - 270 Mos.

 
Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
og stórri lóð. Skemmtilegt fjölskylduhús með 
4-5 svefnherbergjum. V. 47,5 m.

Undraland - 270 Mos. 

 
355,5 fm endaraðhús á þremur hæðum með 
bílskúr við Undraland í Mosfellsbæ. Þetta 
er stór og mikil eign með mikla möguleika. 
V. 49,9 m.

Hulduhlíð 2 - 270 Mos. 

 
158,8 m2 endaraðhús á einni hæð með 
bílskúr. Um er að ræða 125,2 m2 steinsteypt 
raðhús á einni hæð ásamt 33,6 m2 frístan-
dandi bílskúr á stórri hornlóð við Hulduhlíð. 
V. 45,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 24. mars  
frá kl. 16:30 til 17:00

Falleg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi. Gott skipulag. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni 
og svalir í suðvestur. Góð staðsetning, stutt í 
skóla og leikskóla. V. 29,9 m.

Sandavað 9 - 110 Reykjavík 

Opið hús fimmtudaginn 26. mars  
frá kl. 17:30 til 18:00

Fallegt 207,4 m2 einbýlishús við Asparlund 5 í 
Mosfellsbæ. Húsið er timbureiningahús sem 
skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu, stofu,  
hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi, 
þrjú rúmgóð barnaherbergi, baðherbergi,  
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu og bílskúr. 
V. 57,0 m.

Asparlundur 5 -270 Mosfellsbær 

Mjög glæsilegt og mikið endurnýjað 406,7 m2 
einbýlishús með stórum bílskúr á 1.261,2 m2 
eignarlóð við Leirvogstungu 15 í Mosfellsbæ.Um 
er  að ræða glæsilegt tveggja hæða einbýlishús 
sem bíður upp á mikla möguleika, vegna au-
kaíbúðar eða til að þjóna stórri fjölskyldu.  
Sjón er sögu ríkari. V. 74,5 m.

Leirvogstunga 15 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Stuðlaberg Fasteignasala kynnir ný 41.7fm steypt iðnaðar/
geymsluhúsnæði í Helguvík í Reykjanesbæ!

3ja metra há innkeyrsluhurð er í hverju bili. 
Bílaplan við húsið er malbikað og frágengið.  

Verð frá kr. 4.900.000
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs
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RECASTRECAST
TVÍBREIÐUR SVEFNSÓFITVÍBREIÐUR SVEFNSÓFI

MEÐ ÞYKKRI OGMEÐ ÞYKKRI OG
GÓÐRI SPRINGDÝNU. GÓÐRI SPRINGDÝNU. 

KR. KR. 129.900129.900

ÞYKK OG GÓĐ SPRINGDÝNA
RÚMFATAGEYMSLA 
SVEFNBREIDD 140X200

ÞYKK OG GÓĐ SPRINGDÝNA
RÚMFATAGEYMSLA 
SVEFNBREIDD 140X200

EXTRA ÞYKK OG GÓĐ 
SPRINGDÝNA
RÚMFATAGEYMSLA 
SVEFNBREIDD 140X200

VÆNTANLEGUR
GÓĐ SPRINGDÝNA
SVEFNBREIDD 120X200

SVEFNBREIDD 140X200

SÓFAR SEM HENTA JAFNT FYRIR HEIMILI OG GISTIHÚS
- SKOÐAÐU ÚRVALIÐ OG MYNDBÖND AF SÓFUNUM INN Á HEIMASÍÐU OKKAR - 

Ó

SVEFNSÓFAR

TILBOÐVERÐTILBOÐVERÐ

UNFURLUNFURL

RHOMBRHOMB

TRYMTRYM

LISTAVERÐLISTAVERÐ
- kr. 139.900 - - kr. 139.900 - 

SVEFNBREIDDSVEFNBREIDD
120X200120X200

SVEFNBREIDDSVEFNBREIDD
140X200140X200

SVEFNBREIDDSVEFNBREIDD
140X200140X200

kr.kr.  119.900119.900

kr.kr.  109.900109.900

kr.kr.  139.900139.900

kr.kr.  198.900198.900

SLY

Góðir að nóttu sem degi...

    sem breytast í rúm á augabragði...



BÍLAR &
FARARTÆKI

DIESEL / SJÁLFSKIPTUR !
Jeep Cherokee LTD Diesel árg 2014 
ek 25 þ.km Leður, bakkmyndavel 
ofl OKKAR VERÐ 7980 þús !!! Skipti 
möguleg

FLOTTUR / DIESEL !
BMW 520 Steptr DIESEL 10/2012 
(mód 2013) Comford leður, glerlúga, 
18” felgur hlaðinn búnaði Gott verð 
6.9 mil !!! Skipti möguleg

NÝR BÍLL !
M-Benz E 200 NGT Elegance árg 2013 
ek 0 Leður, lúga ofl kostar í Öskju 8 
mil OKKAR VERÐ 6.4 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

2015 NÝIR DODGE RAM 
3500

 Nýtt útlit, flottari innrétting og 
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að 
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér 
málið útvegum allar gerðir, erum að 
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna 
okkar www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 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

Kia cee‘d EX 1.6 dísel sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.161401. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 320 CDI 4matic 
. Árgerð 2008, ekinn 107 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000. 
Rnr.991238.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2011, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.890.000. Rnr.991042.

VOLVO V40 2,0 16 ventla station. 
Árgerð 2003, ekinn 142 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.141407.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

BMW X5 4.0D, 7/2011, ek 44 þkm, 
Mjög flottur bíll - Twin turbo dísel, 
Sportsæti - Rafmagnskrókur, verð 
10850 þús, er á staðnum, raðnr 
151811

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00, Lau 11-15

www.100bilar.is

VW Caravella árg.‘99 2,5 diesel, syncro, 
4x4, 10 manna, ek. 290þús., einn eig., 
þjónustubók, nýleg tímareim, verð kr. 
880.000,- 100% lánað, gsm. 893-6292

Ford Econline E350, árg.‘94, 4x4, 
diesel 7,3 15 manna, ek. 221þús., 
38” breyting, ný 35” dekk, 60 
hásingar, loftlæsingar fram/aftan, bíll 
í toppstandi, sk.‘16, hópferðaskoðun, 
verð kr. 2.390.000,- 100% lánað gsm. 
893-6292

Ford Econline árg.‘04, bensín, 15 
manna, ek. 221þús.km., nýupptek.
sjálfsk., sk.‘16, hópferðaskoðun, verð 
kr. 1.980.000,- 100% lánað, gsm. 
893-6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Skoda Octavia 4x4 árgerð 2011, dísel, 
beinskiptur 6 gíra, álfelgur, ekinn 
86.000 km., dráttarbeisli, litur dökk 
grár. Mjög gott eintak og vel við 
haldið. Sími 854-0072.

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

 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

 Bátar

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

 Bílaþjónusta

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

 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

 Viðgerðir

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

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

BÍLAVERKSTÆÐIÐ 
SMÁPARTAR

Getum bætt við okkur nokkrum 
kúnnum

 Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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

 Garðyrkja

 Bókhald

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf 
ehf. Ársreikningar og skattframtöl. 
S.490 0095 www.accountant.is

SKATTFRAMTAL 2015
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 eða 897-
1877. FOB Suðurlandsbraut 6. www.
fob.is

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

HÚSASMIÐIR
Geta bætt við sig verkefnum, 

nýsmiði, 

viðhald, 

breytingar og 

sumarhúsasmíði. 

Uppl. í s. 899 8459.

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899-4254 

 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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

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

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348 (Mia)

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

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

FRYSTIGÁMUR TIL SÖLU
Notaður, 40 feta frystigámur á 890 
þús. Nánari upplýsingar í síma: 821-
9988

 Óskast keypt

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.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

TIL LEIGU Á AÐEINS 950 
KR FM!

Kistumelar 16, 116 Reykjavík 
165 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsluhurðir, 

góð malbikuð lóð og greið 
aðkoma.

Uppl. veitir Hafsteinn í s. 690-
3031

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2 herb. íbúð i Hveragerði 
sem fyrst til 1 september Helst með 
innbúi uppl. í síma 698 6282 Öruggum 
skilvísum greiðslum og meðmæli frá 
núverandi leigusala.

Ódýrt herb. eða stúdíóíb. óskast. 
Relgusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. S. 692 5557.

 Geymsluhúsnæði

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

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-7,2 fm. Opnunartilboð: 
Fyrsti mánuðurinn frír. Aðgangur 24 
tíma sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

VANTAR BÍLSTJÓRA Í 100% 
STARF

Snyrtimennska, áreiðanleiki, 
dugnaður og íslenskukunnátta er 
skilyrði. Þarf að geta hafið störf 

sem allra fyrst. 

Umsóknir og nánari upplýsingar 
á vinnaibodi@gmail.com titlað 

„Bílstjóri”

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

tilkynningar

til sölu

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir:  

Efnistaka af hafsbotni í Reyðarfirði vegna 
stækkunar Mjóeyrarhafnar, Fjarðabyggð 
Naustabraut milli Naustagötu og 
Wilhelmínugötu, Akureyri  

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 
166, Reykjavík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðun má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  24. apríl 2014. 

íshúsið ehf

viftur.is viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Save the Children á ÍslandiSavSSave te the he ChiCh ldrren á Íá slas n

Minna að fletta
meira að frétta

ÍT
O

N
 /

 S
ÍA

BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. 
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“

Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, fjölbreytt efnisval, 
myndrænt viðmót og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- og afþreyingarvefur 
ársins á Íslensku vefverðlaununum 2012.
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FASTEIGNIR.IS6 23. MARS 2015

íSími
568 2444

Sími
568 2444

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Sóleyjarimi
Til sölu falleg og vel skipulögð 97,7 fm. 3ja 
herbergja útsýnisíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
á þessum eftirsótta stað ásamt stæði í 
bílageymslu. Svalir með svalalokun. Í næsta
nágrenni er verslunarmiðstöðin Spöngin og þar
er öll þjónusta. Verð 32.5 millj.

Skógarsel
Mjög vandað og vel skipulagt 207,fm. raðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið skiptist m.a. í 3 stór svefnherbergi,
tvö baðherbergi og stóra stofu. Opið bílskýli
fyrir 2 bíla. Falleg ræktuð lóð með verönd.
Frábær staðsetning á skjólstæðum stað. Laust
fljótlega. Verð 58.4 millj.

Ljósavík
Glæsileg 4ra herbergja 104,7 fm. endaíbúð á
3. hæð með sér inngangi af svölum. Þrjú góð
herbergi. Góðar suður svalir útaf stofu. Húsið
lítur vel út að utan. Stutt í skóla, leikskóla,
íþróttaaðstöðu og útivist. Íbúðin er nýmáluð og
parket á gólfum ný pússað. Íbúðin er laus til
afhendingar. Verð 32.9 millj.

Ásbraut Kópavogi
Til sölu 4ra herbergja íbúð 85.9 fm. á 2. hæð 
í klæddu fjölbýlishúsi ásamt góðum 25.2 fm.
bílskúr. Góð staðsetning. Stutt í alla þjónustu í 
Hamraborg. Laus fljótlega. Verð 27.5 millj. 

Grundartangi Mosfellsbæ
Til sölu gott 70,2 fm. 3ja herbergja raðhús á 
einni hæð. 2 svefnherbergi. Stór sólpallur og
góður garður. Gott geymsluris yfir hluta íbúðar.
Laus fljótlega. Verð 26.5 millj.

Hraunbær 
Til sölu 4ra herbergja íbúð 111.2 FM. á 3. hæð 
ásamt aukaherbergi í sameign með aðgangi
að snyrtingu. Suður svalir. Sameign lítur vel út.
Húsið var sprunguviðgert árið 2014 og verður
lokið við málningu á húsinu að utan með vorinu
á kostnað seljanda. Verð 27.5 millj.

VANTAR ALLAR GERÐIR FASTEIGNA  
Á SÖLUSKRÁ - EKKERT SKOÐUNARGJALD 

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 

Löggiltur fasteignasali 
og leigumiðlari

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskiptafræðingur M.Sc 
Löggiltur 

fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Verðbréfamiðlari 
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

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27 · Sími: 588 4477 · www.valhöll.is

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

20
ára

1995 - 2015

Heimir 
Bergmann

630 9000



365.is      Sími 1817

20:30MÁNUDAGNÝTT

Drengir sem hafa verið misnotaðir kynferðislega af konum er fámennur og falinn hópur. Í fyrsta þætti nýrrar þáttaraðar af Brestum er 
rætt við menn sem máttu þola kynferðisofbeldi af hálfu kvenna í æsku. Einnig verður rætt við foreldra ungs manns sem byrgði skömmina 
inni þar til það var of seint.
 

BRESTIR - Í KVÖLD

KONUR SEM MISNOTA UNGA DRENGI
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:30
BRESTIR
Önnur þáttaröð þessa vandaða fréttaskýringaþáttar sem 
rýnir í bresti samfélagsins.Í þessum þætti er varpað ljósi á 
falinn hóp karla sem orðið hefur fyrir kynferðisofbeldi í 
æsku af hálfu kvenna. Umsjónarmaður er Kjartan Hreinn 
Njálsson.

   | 22:00
GAME OF THRONES
Einn þáttur sýndur hvern 
virkan dag fram yfir páska 
þar til ný sería birtist á Stöð 2. 

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

 | 22:00
THE INFIDEL
Gamanmynd um heittrúaðan 
múslima sem kemst að því að 
hann var ættleiddur og er í 
raun gyðingur.

 | 21:00
BACKSTROM
Nýr gamansamur sakamála- 
þáttur um lögreglumanninn 
Everett Backstrom sem er 
kærulaus  og drykkfeldur en 
ótrúlega fær í sínu starfi.

 | 21:45
TRANSPARENT
Öðruvísi og stórskemmtilegir 
þættir sem fengu tvenn 
Golden Globe verðlaun.

365.is

 | 19:00
HAPPY FEET
Skemmtileg teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 
flottustu mörgæsum í heimi.  
 

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:30

SNÝR AFTUR

 | 20:55
THE FINDER
Skemmtileg þáttaröð um 
mann sem býr yfir sérstökum 
hæfileika við rannsókn erfiðra 
sakamála. LÁRÉTT

2. land, 6. gangflötur, 8. bjálki, 9. 
eldsneyti, 11. tveir eins, 12. skrá, 14. 
gimsteinn, 16. þótt, 17. umfram, 18. 
flýtir, 20. átt, 21. nudda.

LÓÐRÉTT
1. reigingslegur gangur, 3. strit, 4. 
kjaftstopp, 5. útsjónarsöm, 7. mjólkur-
sykur, 10. sæ, 13. stæla, 15. geð, 16. 
spenna, 19. hreyfing.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. laos, 6. il, 8. tré, 9. gas, 
11. ðð, 12. skjal, 14. tópas, 16. þó, 17. 
auk, 18. asi, 20. sa, 21. niða. 
LÓÐRÉTT: 1. rigs, 3. at, 4. orðlaus, 
5. séð, 7. laktósi, 10. sjó, 13. apa, 15. 
skap, 16. þan, 19. ið.

Þú 
líka? 

Frábært.

Ekki seg ja 
neinum.

Eru 
þau tvö 
saman 
eða?

Hlýtur að 
vera, kaffið 
mitt hitnaði 
við að vera á 
milli þeirra.

Hey – sjáðu 
þetta!

 Sérðu 
það sem 

ég sé?  Vá, seg jum 
mömmu.

 Mamma, Bubbi halakarta fékk 
hendur og Björk fékk fætur!

Frábært

Þau nefndu 
halakört-

urnar Bubba 
og Björk.

Hlaut að vera. 
Ég hélt fyrst að 

fréttamiðlar 
myndu fara

yfir um.

Þú gerir ekki kjúklingasalat úr kjúklingaskít.
Guðjón Þórðarson

Gunnar Björnsson (2.055), b-sveit 
Hugins, hafði hvítt gegn Sigurbirni 
Björnssyni (2.335), Taflfélagi Vest-
mannaeyja, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

31. Bh8! Bxd6 32. cxd6 Ke8 33. d7+ 
Kd8 34. Be5! og svartur gafst upp þar 
sem hann ræður ekki við hótunina 
35. Bc7+. Skákfélagið Huginn sigraði 
á Íslandsmóti skákfélaga, Taflfélag 
Reykjavíkur varð í öðru sæti og Tafl-
félag Vestmannaeyja í því þriðja.
www.skak.is WOW air vormót TR 
hefst í kvöld.



Á Golfstöðinni geturðu horft á alla helstu golfviðburði heims. Yfir 200 beinar útsendingar allt 
árið um kring, Masters, US Open, British Open, PGA og Ryder Cup ásamt öllum hinum 
stórmótunum og þáttunum sem golfáhugafólk má ekki missa af. Tryggðu þér áskrift á 365.is

HORFÐU 
Á BESTA GOLFIÐ!

GSM áskrift, internet, heimasími og aðild að Vild fylgir áskrift að Golfstöðinni

19.–22. mars 
Arnold Palmer 
Invitational 

FRAMUNDAN Á GOLFSTÖÐINNI

Á Golfstöðinni ge
árið um kring, M
stórmótunum og

GSM áskrift, int

6.490 kr. ef þú ert ekki 
með neina áskrift fyrir.

Nánar á 365.is og í síma 1817

3.490 kr. ef þú ert með Stóra
pakkann eða Sportpakkann.

5.490 kr. ef þú ert með 
einhverja aðra áskrift hjá 365.

26.–29. mars
Valero Texas 
Open 

2.–5. apríl
Shell Houston 
Open 

9.–12. apríl
Augusta Masters

16.–19. apríl
RBC Heritage

9.–12. apríl
Augusta Masters

beinar útsendingar.
Öll stærstu golfmótin 

 200 
YFIR

*Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar 
hringt er úr heimasíma

4 GSM áskriftir
60 mín.  og  60 SMS 

Heimasími
100 mín.* 

Internet
20 GB 

60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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Sýnd 
með ísl. 

texta

Sýnd með ísl. texta

Æðisleg ný stuttmynd
Frozen Fever er sýnd á undan

VILLAGE VOICE

Byggt á samnefndri metsölubók

THE GUNMAN 8, 10:25
CINDERELLA 5:25, 8
STILL ALICE 5:50, 8
VEIÐIMENNIRNIR 10:35
HRÚTURINN HREINN 5:50

10:10

THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
THE LITTLE DEATH KL. 8 - 10.20
THE GRUMP KL. 5.30 - 8
CHAPPIE KL. 10.20
ANNIE KL. 5.30
BIRDMAN KL. 10.20
ÖMURLEG BRÚÐKAUP KL. 5.30 - 8  - ÍSL TEXTI
PADDINGTON KL. 5.30

THE GUNMAN  KL. 5.30 - 8 - 10.30
THE GUNMAN LÚXUS  KL. 8 - 10.30
THE LITTLE DEATH  KL. 5.45 - 10.20
THE DUFF  KL. 3.30 - 5.45 - 8
CHAPPIE   KL. 8 - 10.40
ANNIE   KL. 5
HRÚTURINN HREINN   KL. 3.30
KINGSMAN   KL. 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS   KL. 5
PADDINGTON   KL. 3.30 - ÍSL TAL Kynning á MPM-námi í HR

24. mars kl. 17:00 í stofu V102
Skráning á mpm@ru.is

„Í náminu lærir maður að tileinka sér þankagang og 
tæknilega þekkingu sem nýtist í hvaða starfi sem er.
Rík áhersla á leiðtogafærni og samskipti hefur jafnframt 
nýst mér afar vel í mínu starfi.“

Gunnar Pétur Hauksson
Sölu- og markaðsstjóri Applicon

MEISTARANÁM Í 
VERKEFNASTJÓRNUN

Ragnheiður Jónsdóttir heldur úti 
síðunni Vísukorn og ljóð á sam-
skiptamiðlinum Facebook. 

„Frá því ég var unglingur hefur 
maður alltaf verið annað slagið að 
dunda sér við þetta, þó maður hafi 
aldrei lært neitt í þessu og sumt er 
náttúrulega óttalegt hnoð en ég læt 
það bara flakka. Ef manni líst ekk-
ert á þetta þá betrumbætir maður 
það bara seinna,“ segir hún létt í 
lund.

Á síðunni birtir Ragnheiður texta, 
ljóð og vísubrot sem hún ýmist 
semur sjálf eða þýðir visku- og gull-
korn og fær leyfi fyrir að birta. Hún 
hefur lengi haft áhuga á vísnagerð 
en síðan varð eiginlega til fyrir til-
viljun þegar hún byrjaði að birta 
texta í lokuðum hóp á Facebook en 
vinir hennar hvöttu hana til þess að 
opna síðuna. 

Ragnheiður tók af skarið og opn-

aði síðuna árið 2012 en síðan er nú 
með yfir sex þúsund „like“. „Það er 
bara svo mikið af fallegum textum 
og öðru sem manni finnst eiga skilið 
að fleiri fái að njóta.“ En textarnir 
og myndirnar eiga það sameiginlegt 
að vera jákvæð og upplífgandi.

Textana myndskreytir hún svo 
með sérstöku myndvinnsluforriti 
sem hún lærði sjálf á með þolin-
mæði og áhugann að vopni. „Ég 
rakst bara á þetta á netinu og svo  
lærði maður smám saman hvern-
ig maður á að nota þetta,“ segir 
hún hlæjandi og bætir við: „Ég hef 
aldrei lært neitt á tölvu. Ef maður 
kynni eitthvað almennilega á tölvu 
þá gæti maður örugglega gert miklu 
meira,“ segir Ragnheiður en hún 
byrjaði með síðuna eftir að hún 
hætti að geta prjónað tímabundið 
vegna veikinda. „Maður finnur sér 
alltaf eitthvað til þess að gera.“

Hún segist vera farin að þekkja 
það fólk sem skoðar síðuna hvað 
mest og vita fyrirfram hvaða mynd-
ir kalli fram mestu viðbrögðin og 
áætlar að hún eyði um tveimur til 
þremur klukkutímum á dag í það 

að myndskreyta textana, það sé þó 
allt þess virði. „Þó þetta sé mikil 
vinna og annað þá er þetta rosalega 
gaman. Það er alltaf gaman að geta 
létt undir með einhverjum og glatt 
einhvern.“ gydaloa@frettabladid.is

Gefandi og gaman að gleðja 
Ragnheiður Jónsdóttir heldur úti síðunni Vísukorn og ljóð á Facebook en síðan er með sex þúsund „like“. Á 
síðunni birtir hún upplífgandi og jákvæðar myndir og segir það gaman að geta glatt og létt undir með fólki.

GAMAN 
AÐ GLEÐJA  
Ragn heiður 
eyðir um 
tveimur 
til þremur 
klukkutímum 
á dag í síðuna 
og hefur 
gaman af.
FRÉTTABLAÐIÐ/

STEFÁN

Tónlistarkonan Björk Guðmunds-
dóttir hefur gefið út nýtt tónlistar-
myndband. Það er sérstakt fyrir 
þær sakir að sérstök sýndarveru-
leikagleraugu eru nauðsynleg til að 
njóta þess. Myndbandið var tekið 
upp við Gróttu og í samstarfi við 
Andrew Thomas Huang. Ekki er 
hægt að sjá það á Youtube, venju-
legum vefsíðum eða á tónlistar-
stöðvum heldur munu aðeins fá 
söfn og búðir bjóða upp á tæknina 
sem þarf til að fylgjast með því. 

Það sem er sérstakt við það er að 
það er svokallað 360° myndband. 
Áhorfandinn setur á sig sýndar-
veruleikagleraugun og getur snúið 
sér að vild og breytt þar með því 
sem hann sér.  

Myndbandið er við lagið Stone-
milker og er annað myndband-
ið við lag af plötunni Vulnicura. 
Hið fyrra var við lagið Lionsong. 
Vulnicura kom út í janúar eftir 
að platan lak á netið en kemur út í 
vikunni á föstu formi. - jóe

Björk nýtir 
nýjustu tækni

Á TÓNLEIKUM  Vulnicura kemur út á disk 
og vínyl í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS

Breska hljómsveitin Blur gefur út 
sína sjöundu hljóðversplötu í apríl. 
Þrjú hundruð heppnir aðdáendur 
fengu að heyra plötuna í heild sinni 
á tónleikum í London um helgina.  
Platan hefur fengið nafnið The 
Magic Whip og er fyrsta plata 
sveitarinnar í tólf ár. Fyrstu tvö 
lög plötunnar, Go Out og There 
Are Too Many Of Us, eru nú þegar 
komin út. „Augljóslega erum við 
að fara að spila The Magic Whip, 
frá upphafi til enda, í réttri röð. 
Eruð þið tilbúin?“ sagði Damon 
Albarn þegar hann steig á sviðið 
um helgina. - jóe

Forsmekkur af 
nýju plötunni

SAMANKOMNIR  Íslandsvinurinn 
Damon Albarn fer fyrir drengjunum í 
Blur. MYND/FILM MAGIC

EF ÞÚ VARST viðstaddur einhver þeirra 
mótmæla sem áttu sér stað í kjölfar efna-
hagshrunsins 2008 eru góðar líkur á að ég 
hafi einnig verið þar. Ég lét reyndar aðra 
um hrópin og köllin, skildi kökuformin 
eftir heima og var þarna meira af ein-
skærum áhuga á ringulreið, þó að vissu-

lega blöskraði mér baktjaldamakkið, 
spillingin og græðgin sem komu okkur 
öllum á þennan hræðilega stað.

ÉG BJÓ Á Leifsgötunni og gekk dag-
lega niður á Austurvöll, stóð þar leng-
ur en líkaminn vildi og sultardropana 

hefði mátt virkja og framleiða þann-
ig rafmagn fyrir meðalstórt 

þorp. Ég vildi sjá eld, brotn-
ar rúður og bíla á hvolfi. 

Það gladdi mig að sjá 
rolulegustu þjóð Evrópu 
svara fyrir sig og krefj-
ast betri vinnubragða, 
þó ég hafi reyndar ekki 
gert það.

LÍTIÐ SEM ekkert 
hefur breyst síðan þá 

og enn sitja rugguhestar við stjórnvölinn, 
kjörnir af þeim sömu og kveiktu í Óslóar-
trénu. Og auðvitað kom að því aftur að 
almenningur fékk nóg. Fyrir rúmri viku 
var efnt til mótmæla við Alþingishúsið. 
Allir og ömmur þeirra mættu, á áttunda 
þúsund manns, þó einhverjir haldi því 
reyndar fram að þetta hafi bara verið Ill-
ugi Jökulsson og tveir frændur hans. Gott 
og vel. Ég var á staðnum og veit betur. Ég 
nennti þessu ekki. Það voru allir einum of 
prúðir og í góðum fíling fyrir minn smekk. 
Ég hlustaði á Illuga, hugsaði „heyr, heyr“ 
og fór svo og fékk mér ís. Daginn eftir var 
mótmælt aftur. Þá mættu í alvörunni bara 
Illugi Jökulsson og tveir frændur hans.

VIÐ ERUM orðin of slæmu vön. Ríkis-
stjórn Íslands þarf að gera eitthvað mun 
verra til að almenningur fari að kveikja 
í trjám. Rolan er svo sterk í okkur. Þar 
er ég jafn sekur og aðrir, mögulega 
aðeins sekari. Sorrí með mig. Ég hugsa 
til dæmis að ég nenni ekki að mæta aftur 
nema einhver ráðherrann verði staðinn 
að mannáti. Sem er reyndar alls ekki úti-
lokað að gerist.

Afsakið rolu skapinn
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➜ Flestir Íslandsmeist-
aratitlar kvenna

ENSKA ÚRV.DEILDIN 
MAN. CITY - WEST BROM 3-0
1-0 Wilfried Bony (27.), 2-0 Fernando (41.), 3-0 
David Silva (77.).

ASTON VILLA - SWANSEA 0-1
0-1 Bafétimbi Gomis. (87.). Gylfi Þór Sigurðsson 
spilaði fyrstu 63 mínútur leiksins. 

NEWCASTLE - ARSENAL 1-2
0-1 Olivier Giroud (24.), 0-2 Olivier Giroud (28.), 
1-2 Moussa Sissoko (48.).

SOUTHAMPTON - BURNLEY 2-0
1-0 Shane Long (38.), 2-0 Sjálfsmark (57.)

STOKE - CRYSTAL PALACE 1-2
1-0 Mame Biram Diouf (15.), 1-1Glenn Murray 
(41.), 1-2 Wilfried Zaha (47.).

TOTTENHAM - LEICESTER 4-3
1-0 Harry Kane (6.), 2-0 Kane (13.), 2-1 Jamie 
Vardy (38.), 2-2 Wes Morgan (50.), 3-2 Kane (64.), 
4-2 Sjálfsmark (85.), 4-3 David Nugent (90.).

WEST HAM - SUNDERLAND 1-0
1-0 Diafra Sakho (88.)

LIVERPOOL - MAN. UNITED 1-2
0-1 Juan Mata (14.),  0-2 Juan Mata (59.), 1-2 
Daniel Sturridge (69.).

HULL - CHELSEA 2-3
0-1 Eden Hazard (2.), 0-2 Diego Costa (9.), 1-2 
Ahmed Elmohamady (26.), 2-2 Abel Hernández 
(28.), 2-3 Loic Rémy (77.).

QPR - EVERTON 1-2
0-1 Séamus Coleman (18.), 1-1 Eduardo Vargas 
(65.), 1-2 Aaron Lennon (77.).

STAÐA EFSTU LIÐA
Chelsea 29 20 7 2 61-25 67
Man. City 30 18 7 5 62-28 61
Arsenal 30 18 6 6 58-31 60
Man. United 30 17 8 5 52-27 59
Liverpool 30 16 6 8 44-32 54
Southampton 30 16 5 9 42-21 53
Tottenham 30 16 5 9 50-45 53
Swansea 30 12 7 11 34-38 43
West Ham 30 11 9 10 40-37 42
Stoke 30 12 6 12 34-37 42
Crystal Palace 30 9 9 12 36-41 36

24.        25. MARS 

SCHENKER-HÖLLIN

ÁSVÖLLUM,  HAFNARFIRÐI

KL. 19:15

OG

Stefán Páll

TVEGGJA MARKA MAÐUR  Juan Mata 
hefur skorað þrjú síðustu deildarmörk 
sín á móti Liverpool.   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FIMLEIKAR „Það er rosalega góð 
tilfinning að koma til baka og 
vinna Íslandsmeistaratitilinn. Það 
kom smá klúður hjá mér í fyrra en 
í ár var ég bara sterkari,“ sagði 
Thelma Rut Hermannsdóttir sem 
varð um helgina Íslandsmeistari 
í fimleikum í sjötta sinn. Thelma 
Rut átti möguleika á því að vinna 
titilinn fimmta árið í röð fyrir 
ári en gerði stór mistök á slá sem 
kostuðu hana titilinn. Nú gerði 
hún hins vegar engin mistök.

Thelma náði metinu af Berg-
lindi Pétursdóttur og Sif Páls-
dóttur sem áður deildu metinu 
með henni. „Ég held að ég eigi 
örugglega eftir að eiga þetta met 
svolítið lengi. Það verður ekkert 
auðveldlega leikið eftir að vinna 
þennan titil svona oft,“ segir 
Thelma Rut og það er vel hægt 
að taka undir þau orð. Hún vann 
fyrsta titilinn 2008 og hefur síðan 
unnið hann á hverju ári fyrir utan 
2009 og 2014. 

Thelma Rut varð líka Íslands-
meistari á gólfi og hún var í 
miklum ham í gólfæfingunum 
um helgina. En hvað rekur hana 
áfram? „Mér finnst þetta bara 
ótrúlega skemmtileg íþrótt og 
mér finnst alltaf gaman að mæta 
á æfingu. Ef manni gengur vel að 
æfa sig þá langar mann að keppa 
og sýna hvað maður getur,“ segir 
Thelma Rut. En fórnar hún öllu 
fyrir fimleikana? 

Vill ekki kalla þetta fórnir
„Ég vil ekki kalla það fórnir. Fim-
leikarnir eru að leyfa mér að gera 
svo marga hluti sem aðrir geta 
ekki ímyndað sér að gera. Ég er 
sem dæmi búin að fara til bæði 
Tókýó og Kína og rosalega víða. 
Það eru ekki allir sem eiga kost á 
því,“ segir Thelma Rut.

Það fór vel á með henni að stelp-
unum sem börðust hvað harðast 
við hana um titilinn. „Þetta er 

Á eft ir að eiga metið lengi
Thelma Rut Hermannsdóttir varð um helgina fyrsta konan til að verða sex sinnum Íslandsmeistari kvenna í 
fi mleikum. Hinn átján gamli Valgarð Reinhardsson vann aft ur á móti sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil. 

SKÍÐI Alpagreinafólkið Einar Kristinn Kristgeirsson og María Guðmunds-
dóttir frá Akureyri og skíðagöngukonan Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafs-
firði unnu öll gullverðlaun á Skíðamóti Íslands sem lauk í gær en mótið 
fór fram á Dalvík og Ólafsfirði.

Einar Kristinn og María unnu allar þrjár alpagreinarnar á mótinu en 
þau tryggðu sér sigur í samhliðasvigi í gær en höfðu bæði unnið áður 
gullið í svigi og stórsvigi. Einar Kristinn vann einu gulli fleiri en í fyrra 
þegar hann missti af gullinu í samhliðasviginu. María keppti ekki í fyrra 
vegna meiðsla en hafði unnið tvö gull á mótinu fyrir tveimur árum.

Göngukonan Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafsfirði snéri aftur og vann 
allar þrjár göngugreinar í kvennaflokki. Hún vann 25 Íslandsmeistaratitla 
á árunum 2001 til 2010 en var nú með á nýjan leik á heimavelli. Sævar 
Birgisson vann tvær göngukeppnir hjá körlunum og Brynjar Leó Krist-
insson eina. Brynjar Leó hafði betur en Sævar í síðustu göngunni en þeir 
tveir voru í efstu sætunum í öllum greinum.   - óój

Einar, María og Elsa unnu fl est gull á skíðalandsmótinu

FULLT HÚS  Einar Kristinn Kristgeirsson og 
María Guðmundsdóttir.  MYND/SKÍÐASAMBANDIÐ

Íslandsmeistarar KR eru komnir í 2-0 í einvígi sínu á móti 
Grindavík í átta liða úrslitum Dominos-deildar karla í körfubolta 
en það er allt jafnt hjá Stjörnunni og Njarðvík.

KR-ingar lentu mest 18 stigum undir í þriðja leikhluta 
en unnu samt 81-77 sigur í Grindavík. KR getur þar 
með tryggt sér sæti í undanúrslitum á heimavelli 
á fimmtudaginn. Brynjar Þór Björnsson skoraði sjö 
síðustu stig leiksins og tryggði sínum mönnum þar 
með magnaðan endurkomusigur en KR vann lokaleik-
hlutann 27-10.

Stjörnumenn áttu líka góðan endasprett í 89-86 sigri á 
Njarðvík í Garðabænum en Njarðvíkurliðið hafði unnið 
í framlengingu í fyrsta leiknum. Stjarnan vann lokaleik-
hlutann 29-21. Í kvöld fer fram leikur tvö í seríu Tindastóls 
og Þórs í Þorlákshöfn og leikur tvö í seríu Hauka og 
Keflavíkur í Keflavík. Báðir leikir hefjast klukkan 19.15. 

KR komið í 2-0 en Stjarnan jafnaði

rosaleg samkeppni en við erum 
samt rosalega góðar vinkonur,“ 
segir hún en líkt og áður er það 
Gerplufólk sem stendur uppi sem 
sigurvegarar á Íslandsmótinu. 
„Við hjá Gerplu þekkjumst vel og 
þetta er eins og fjölskylda númer 
tvö. Þetta er fjölskyldan manns 
því við erum eins og systkini,“ 
sagði Thelma Rut að lokum. 

Amma og afi geyma alla bikarana
Valgarð Reinhardsson sigraði með 
yfirburðum hjá körlunum og varð 
Íslandsmeistari í fyrsta sinn. Val-
garð sem er átján ára býr og æfir 
í Kanada en kom til Íslands til að 
taka þátt í mótinu. „Það er stefn-
an að ná langt. Ég er ennþá bara 
átján ára þannig að ég á nokkur 
ár inni,“ sagði Valgarð. Gerpla 

missti karlatitilinn til Ármanns 
í fyrra en endurheimti hann í ár. 

„Ég fann fyrir smá pressu en 
eftir fyrsta áhaldið þá var hún 
bara farin. Eftir fyrsta áhaldið 
sem var örugglega besta gólfæf-
ing sem ég hef gert á ævinni þá 
vissi ég að dagurinn yrði góður,“ 
sagði Valgarð. 

„Það er að reynast mjög vel að 
æfa úti í Kanada. Ég er búinn að 
eiga heima þar í tvö og hálft ár og 
hef bætt mig helling þar. Ég reyni 
allavega að koma einu sinni á ári 
og keppa á móti á Íslandi til að 
sýna það hvað maður er að gera,“ 
sagði Valgarð. Hann kom bara í 
stutta heimsókn til Íslands. 

„Það er verst að maður getur 
ekki tekið bikarinn með til Kan-
ada en hann fer bara til ömmu og 

afa. Þar eru allir bikararnir sem 
ég er búinn að vinna síðustu ár. 
Það er farið að vera frekar fullt 
hjá þeim og ég held að þau þurfi 
jafnvel að fara að stækka við bik-
arherbergið,“ segir Valgarð í létt-
um tón og hann er ekki hættur. 

„Þetta er bara annað árið mitt í 
fullorðinsflokki og það er sagt að 
fimleikamenn toppi 23 ára. Von-
andi á ég eftir góð fimm ár þang-
að til að ég toppa mig. Næstu ár 
verða vonandi mjög skemmtileg,“ 
sagði Valgarð að lokum. 

Valgarð, Norma Dögg Róberts-
dóttir úr Gerplu, Jón Sigurður 
Gunnarsson úr Ármanni og Bjarki 
Ásgeirsson úr Ármanni unnu öll 
gullverðlaun á tveimur áhöldum 
þegar keppt var til úrslita á þeim 
í gær.   ooj@frettabladid.is. 

6 SINNUM ÍSLANDSMEISTARI
THELMA RUT HERMANNSDÓTTIR
(2008, 2010-2013, 2015)

5 SINNUM ÍSLANDSMEISTARI
BERGLIND PÉTURSDÓTTIR (TIL VINSTRI)
(1975, 1977-1980)

5 SINNUM ÍSLANDSMEISTARI
SIF PÁLSDÓTTIR (TIL HÆGRI)
(2000-2003, 2006)

SEX Á ÁTTA ÁRUM  Thelma 
Rut Hermannsdóttir mun 
örugglega eiga metið yfir 
flesta titla næstu árin.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Viltu vinna ferð fyrir tvo á leik
Sevilla og Real Madrid?
Það eina sem þú þarft að gera er að kaupa Santa Maria vöru í Bónus, 

taka mynd af strimlinum og senda ásamt nafni, heimilisfangi og 

símanúmeri á netfangið leikur@adfong.is. 

Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á leik Sevilla og Real Madrid 3. maí. 

Flugmiðar og hótel í fjórar nætur í boði Santa Maria.

a er að kaupa Santa Maria vöru í Bónus,

enda ásamt nafni, heimilisfangi og

r@adfong.is. 

á leik Sevilla og Real Madrid 3. maí. 

ætur í boði Santa Maria.
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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

SKJÁREINN

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

ALLIR SÓFAR Á TAXFREE TILBOÐI* 

CLEVELAND TUNGUSÓFI
Stærð: 231 x 140 H 81 cm.  
Hægri eða vinsti tunga.  
Ljós- eða dökk grátt  
slitsterkt áklæði.  
Höfuðpúði ekki innifalinn 
í verði.

KLINT 3JA SÆTA SÓFI

Litir: Koníaksbrúnt, dökkbrúnt 
og svart. Vandað ekta leður.  
Stærð: 3ja 193 x 80 H: 81 cm.  
2ja sæta 138 x 80 H: 81 cm.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
209.990

3JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
169.990

2JA SÆTA

DENVER 3JA OG 2JA SÆTA SÓFAR

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.990

2JA SÆTA

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
139.990

3JA SÆTA

Brúnt microfiber áklæði.  
Stærðir: 2ja sæta 168 x 98 H 88 cm. 

3ja sæta: 218 x 98 H 88 cm.

AÐEINS 
KRÓNUR

FULLT VERÐ:  
119.990

*TAXFREE TILBOÐIÐ GILDIR BARA Á SÓFUM OG JAFNGILDIR 19,35% AFSLÆTTI. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.  

Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

08:20  European Tour 2015 ( 4:4)
10:25  PGA Tour 2015 ( 4:4)
15:55  Golfing World 2015 ( 17:115) e5
16:45  Inside The PGA Tour 2015 ( 11:44)
17:10  Golfing World 2015 ( 16:115) 
18:00  PGA Tour 2015 ( 4:4)
23:30  PGA Tour Latinoamerica ( 2:9)
23:55 Dagskrárlok.

HRINGBRAUT
11.00 Helgin (e) 11.30 Kvennráð (e) 12.00 
Helgin (e) 12.30 Kvennaráð (e) 13.00 Helgin 
(e) 13.30 Kvennaráð (e) 14.00 Helgin (e) 14.30 
Kvennaráð (e) 17.00 Helgin (e) 17.30 Kvennaráð 
(e) 18.00 Helgin (e) 18.30 Kvennaráð (e) 19.00 
Helgin (e) 19.30 Kvennaráð (e) 20.00 Helgin (e) 
20.30 Kvennaráð (e) 21.00 Lífsstíll (e) 21.30 
Hringtorg (e) 22.00 Lífsstíll (e) 22.30 Hringtorg 
(e) 23.00 Lífsstíll (e) 23.30 Hringtorg (e) 00.00 
Lífsstíll (e) 00.30 Hringtorg (e) 

16.35 Skólaklíkur (10:10)
17.20 Tré Fú Tom (2:13)
17.42 Um hvað snýst þetta allt?
17.47 Loppulúði, hvar ertu? (11:52)
18.00 Undraveröld Gúnda
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Landakort
18.35 Þú ert hér
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Hlýnun jarðar
21.00 Spilaborg (4:13)
21.50 Bækur og staðir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (21:28)
22.45 George Harrison–  þögli 
 Bítillinn
00.40 Kastljós
01.05 Fréttir  Endursýndar Tíufréttir.
01.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk 
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.35 Cheers (16.26) 
15.00 Scorpion (10.22)
15.45 Parenthood (14.22)
16.30 Judging Amy (1.23)
17.10 The Good Wife (12.22)
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk 
20.15 The Real Housewives of Or-
ange County (5.16)
21.00 Hawaii Five-0 (17.25) 
21.45 CSI. Cyber (2.13)
22.30 The Tonight Show
23.15 The Good Wife (13.22) 
00.00 Elementary (16.24). 
00.45 Hawaii Five-0 (17.25) 
01.30 CSI. Cyber (2.13)
02.15 The Tonight Show
03.05 Pepsi MAX tónlist

07.00 Liverpool - Man. Utd.
08.40 Hull - Chelsea
12.40 Southampton - Burnley
14.20 Tottenham - Leicester
16.00 Hull - Chelsea
17.40 Newcastle - Arsenal
19.20 Liverpool - Man. Utd.
21.00 Messan 
22.15 Football League Show 2014/15 
22.45 Aston Villa - Swansea
00.25 Messan 

07.00 Premier League 2014/2015 
08.40 Premier League 2014/2015 
12.40 Premier League 2014/2015 
14.20 Premier League 2014/2015 
16.00 Premier League 2014/2015 
17.40 Premier League 2014/2015 
19.20 Premier League 2014/2015 
21.00 Messan 
22.15 Football League Show 2014/15 
22.45 Premier League 2014/2015 
00.25 Messan 

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panoram 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle (10.24)
08.30 2 Broke Girls (19.24)
08.50 Bad Teacher (11.13)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (53.175)
10.15 Heilsugengið (1.8)
10.40 Gatan mín 
11.00 Mistresses (7.13)
11.45 Falcon Crest (10.22)
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor US (14.26)
13.45 The X-Factor US (15.26)
15.10 ET Weekend (27.53)
16.00 Villingarnir 
16.25 Guys With Kids (8.17)
16.45 Raising Hope (12.22)
17.10 Glæstar Vonir
17.32 Nágrannar 
17.57 Simpson-fjölskyldan (21.25)
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag. 
19.11 Veður 
19.20 Mindy Project (14.22)
19.40 The Goldbergs (3.24)
20.05 The New Girl (6.23)öð þessa 
20:30 Brestir
21.00 Backstrom (2.13)
21.45 Transparent (7.10)
22.15 Vice (3.14)
22.45 Daily Show. Global Edition
23.10 Looking (10.10)
23.50 The Big Bang Theory (18.24)
00.10 White Collar 5 (1.13)
01.00 Last Week Tonight With John 
Oliver (6.35)
01.30 Weeds (11.13)
01.55 Resident Evil. Retribution 
03.30 Damsels in Distress 
05.05 Brestir (1.5)
05.30 Fréttir og Ísland í da.

17.00 Wipeout 
18.10 One Born Every Minute UK
19.00 The Amazing Race (8.12)
20.10 Saving Grace (10.19)
21.00 The Finder (4.13)
21.45 Vampire Diaries (14.22)
22.25 Pretty little liars (17.25)
23.15 Southland (9.10)
23.55 The Amazing Race (8.12)
01.05 Saving Grace (10.19)
01.50 The Finder (4.13)
02.30 Vampire Diaries (14.22)
03.15 Pretty little liars (17.25)
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravo

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.30  Fimmta þátta-
röðin af þessum sprenghlægilegu og 
sívinsælu gamanþáttum sem hlotið hafa 
einróma lof gagnrýnenda víða um heim. 
Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með 
eru óborganlegar sem og aðstæðurnar 
sem þær lenda í hverju sinni.

18.20 Friends
18.45 New Girl
19.10 Modern Family 
19.35 Two and a Half Men
19.55 Sjálfstætt fólk 
20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel 
21.05 Sisters
22.00 Game of Thrones 
22.50 Grimm
23.35 Sjálfstætt fólk 
00.05 Eldsnöggt með Jóa Fel 
00.40 Sisters
01.25 Game of Thrones
02.20 Grimm
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Stöð 2 kl. 20.30
Brestir
Önnur syrpa þessa vandaða 
fréttaskýringaþáttar þar sem 
rýnt er í bresti samfélagsins. 
Forvitnir þáttarstjórnendur 
gægjast undir yfi rborðið og 
fylgjast með því sem fram 
fer fyrir luktum dyrum. 
Umsjónarmenn eru Lóa 
Pind Aldísardóttir, Kjartan 
Hreinn Njálsson, Þórhildur 
Þorkelsdóttir og Þorbjörn 
Þórðarson.

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Kalli á 
þakinu 07.47 Ævintýraferðin 08.00 Stumparnir 
 08.25 Lukku láki  08.47 Tommi og Jenni  08.53 
Leyndarmál vísindanna  09.00 Dóra könnuður 
09.45 Doddi litli og Eyrnastór  09.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveins  10.45 Latibær 10.55 
UKI  11.00 Ofurhundurinn Krypto  11.22 Kalli á 
þakinu 11.47 Ævintýraferðin 12.00 Stumparnir 
12.25 Lukku láki 12.47 Tommi og Jenni  12.53 
Leyndarmál vísindanna  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 Sveins 
 14.45 Latibær 14.55 UKI  15.00 Ofurhundurinn 
Krypto  15.22 Kalli á þakinu 15.47 Ævintýraferðin 
16.00 Stumparnir  16.25 Lukku láki  16.47 Tommi 
og Jenni  16.53 Leyndarmál vísindanna  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 Sveins  18.45 Latibær 18.55 UKI 
 19.00 Happy Feet  20.45 Sögur fyrir svefninn

11.05 Cinderella Story. Once Upon 
a Song
12.35 The Bodyguard 
14.45 Night at the Museum 
16.30 Cinderella Story. Once Upon 
a Song 
18.00 The Bodyguard 
20.10 Night at the Museum 
22.00 The Infidel 
23.45 Red 2 
01.40 Taken 2 
03.10 The Infidel

Bylgjan kl. 10.00
Ívar
Guðmundsson
Ívar Guðmundsson er 
með þér á mánu-
degi á Bylgjunni.

DAGSKRÁ
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Í KVÖLD

The Mindy Project
STÖÐ 2 KL. 19.20 Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástalífi nu. Mindy er ungur 
læknir á uppleið en rómantíkin fl ækist 
fyrir henni og samskiptin við hitt kynið 
eru fl óknari en hún hafði ímyndað sér.

New Girl
STÖÐ 2 KL. 20.05  Fjórða þáttaröðin um 
Jess og sambýlinga hennar. Jess er söm 
við sig, en sambýlingar hennar og vinir 
eru smám saman að átta sig á þessari 
undarlegu stúlku, sem hefur nú unnið 
vináttu þeirra allra. Með aðalhlutverk 
fer Zooey Deschanel, Jake Johnson og 
Damon Wayans Jr.
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Lífsstílsblogg hafa notið sívax-
andi vinsælda að undanförnu. 
Fátt er slíkum bloggurum óvið-
komandi og oft eru til umfjöll-
unar vörur af ýmsum gerðum. 
Skilin milli umfjöllunar og aug-
lýsingar eru oft afar óskýr. Regl-
urnar eru hins vegar einfaldar, 
fái bloggari greitt fyrir færslu á 
síðu sinni þá ber honum að taka 
það fram. 

Nágrannaþjóðir okkar hafa 
magrar hverjar gefið út reglur 
og leiðbeiningar um það hvernig 
auglýsingum á slíkum bloggum 
skuli háttað en því er ekki til að 
dreifa hér á landi. 

„Í prinsippinu er það alveg 
skýrt að við höfum lög um mark-
aðssetningu og viðskiptahætti 
sem taka fyrir duldar auglýs-
ingar,“ segir Tryggvi Axelsson, 
forstjóri Neytendastofu. „Í sjöttu 
grein þeirra laga er kveðið skýrt 
á um að auglýsingar séu þannig 
úr garði gerðar að ekki leiki vafi 
á að um auglýsingu sé að ræða.“

Norðurlandaþjóðirnar hafa 
gefið út sameiginlegar yfirlýs-
ingar og reglur um hvernig þess-
um málum skuli háttað en það er 
síðan hverri þjóð í sjálfsvald sett 
hvort hún taki málin skrefinu 
lengra. 

„Ísland hefur yfirleitt verið 
aðili að slíkum yfirlýsingum en 
hingað til höfum við ekki þýtt 
eða gefið neitt út umfram það,“ 
segir Tryggvi. Ástæðan fyrir 
því er fjárskortur.

Norðmenn eru sú þjóð sem 
gengið hefur hvað harðast fram í 
þessum málum. Í fyrra voru þar 
í landi gefnar út leiðbeiningar 
um hvernig auglýsingum skuli 
háttað. Þar í landi var skorin upp 
herör gegn duldum auglýsing-
um á stærstu lífsstílsbloggunum 
með góðum árangri. 

Dæmi eru einnig um að kvart-
að hafi verið út af umfjöllun á 
bloggum. Í Danmörku má finna 
dæmi þess að umboðsmenn hafi 
tekið til athugunar færslur þar 
sem fjallað var um vöru og settur 
inn tengill á hvar væri hægt að 
kaupa hana. Ekki var tekið fram 
að um auglýsingu væri að ræða. 

„Þetta er eitthvað sem við 
mættum gefa meiri gaum,“ segir 
Tryggvi. Það komi vel til greina 
að skoða að búa til leiðbeining-
ar eða setja skýrari reglur um 
hvernig auglýsingum á slíkum 
síðum skuli háttað. 

„Stofnunin hefur í mörg horn 
að líta og eins og staðan er núna 
þá höfum við hvorki nægilega 
margt starfsfólk né fjármagn 
til að leggjast í slík verkefni. 
Kannski er tilefni til þess að 
leggjast í einhverjar frumkvæð-
isrannsóknir en það strandar 
líka á sama skeri. Við endur-
skoðum forgangsröðun okkar 
reglulega og það er aldrei að vita 
nema við lítum á þetta á næst-
unni,“ segir Tryggvi að lokum.
 johannoli@frettabladid.is

 Stofnunin hefur í mörg horn að líta og eins og 
staðan er núna þá höfum við hvorki nægilega margt 
starfsfólk né fjármagn til að leggjast í slík verkefni. 

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu

Viðreisn

www.vidreisnin.is

Kostir og gallar við aðild að
Evrópusambandinu

Fundarstjóri: 

Fundurinn er opinn öllum

Ásgeir Jónsson, dósent í hagfræði við 
Háskóla Íslands:
Evran, peningastefnan og afnám hafta

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir

Frummælendur:
Vilhjálmur Egilsson, rektor Háskólans á 
Bifröst:
Fullveldisafsal, samstarf eða sameining?

Viðreisn heldur opinn fund um Evrópumál mánudaginn
23. mars klukkan 17:00 - 18:30

Fundurinn verður haldinn á Hótel Hilton Nordica
við  Suðurlandsbraut                

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

 /Kokulist

MÁNUDAGSLAGIÐ
„Mánudagslagið mitt er 
klárlega Pusher lover girl 
með Justin Timberlake. 
Vegna þess að J.T. er 
sennilega einn nett-
asti maður á jarðríki, 
og hann var 
nokkrum núner-
um of svalur 
þegar hann 
byrjaði tón-
leikana sína 
í Kórnum á 
þessu lagi.“ 
Ólafur Ás-
geir Jónsson, 
útvarpsmað-
ur á FM957.

„Listræn vinna í undirbúningi 
þessa alls er í fullum gangi og 
verið að skipa í hlutverk,“ segir 
Jakob Frímann Magnússon um 
tónleika Stuðmanna í Eldborgar-
sal Hörpunnar undir yfirskrift-
inni Sumar á Sýrlandi.

„Þó Sumar á Sýrlandi sé þunga-
miðjan í þessu þá verður fjöl-
þreifni í stílbrögðum og lagavali 
og ekkert gefið eftir. Það á að 
spegla ákveðið skeið í menningar-
sögu Íslands sem platan fangaði 
með sínum þrettán lögum og við 

bætum öðru eins við bæði úr eigin 
brunni og annarra,“ segir Jakob.
Sumar á Sýrlandi, fyrsta breið-
skífa Stuðmanna, kom út árið 
1975 og á henni eru klassísk lög 
á borð við Strax í dag og Í bláum 
skugga.

Litrík og skemmtileg mynd 
sem prýðir auglýsingu fyrir tón-
leikana vekur athygli en hún 
kemur úr smiðju Guðmundar Þórs 
Kárasonar í samstarfi við auglýs-
ingastofuna Brandenburg. Mynd-
ina segir Jakob margþætta og á 

mörkum hins raunverulega og 
óraunverulega, líkt og yrkisefnið 
bjóði upp á. „Það eru léttar skyn-
villur í þessari mynd þegar vel er 
að gáð. Kokteilarnir að fljóta upp 
úr lóðréttum glösum og menn, 
konur og dýr í herlegum gleð-
skap.“ Brandenburg gerði einnig 
auglýsingar fyrir Stuðmannatón-
leikana Tívolí. Sú herferð lukk-
aðist vel og uppskáru Stuðmenn 
og Brandenburg verðlaun FÍT og 
ÍMARK fyrir plakötin sem gerð 
voru fyrir tónleikana. - gló

Ekkert gefi ð eft ir í stílbrögðum og lagavali
Öllu verður til tjaldað á tónleikum Stuðmanna, Sumar á Sýrlandi, sem fara fram í Eldborgarsal Hörpu.

Hugtakið auglýsing er túlkað eins vítt og hægt er. Með auglýsingu er átt við eitt-
hvað sem getur hjálpað við að stuðla að sölu á vöru eða þjónustu og bloggarinn 
fær greiðslu fyrir í einhverju formi, s.s. fríar vörur, fría klippingu eða föt.

Auglýsing skal vera skilmerkilega merkt. Í bloggi skal merkingin vera á toppi 
færslunnar og hið sama gildir um Instagram-færslur.

Reglurnar taka ekki til hvers sem er heldur aðeins þeirra sem hafa það sem 
hlutastarf eða fullt starf að halda úti hvers konar bloggi.

Sé auglýsing birt gegnum Instagram nægir að merkja hana með kassa-
merkinu #reklame.

Við ítrekuðum og alvarlegum brotum á reglunum liggja sektir. 

Norsku leiðbeiningarnar

Til skoðunar að gefa 
lífsstílsbloggum gaum
Oft  liggur ekki ljóst fyrir hvaða færslur lífsstílsblogga eru auglýsingar og hverjar 
ekki. Lög segja að skýrt skuli tekið fram hvort um auglýsingu sé að ræða eður ei.

FORSTJÓRI  Tryggvi Axelsson segir að Neytendastofu skorti fjármagn til að skoða 
lífsstílsblogg sérstaklega. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SUMAR Á SÝRLANDI  Stuðmenn halda 
tónleika í Eldborgarsal Hörpunnar þann 
5. júní næstkomandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÖRÐUNAR-
VÖRUR 
 Meðal þess 
sem fjallað er 
um eru alls 
kyns sniðugar 
lausnir þegar 
kemur að 
förðun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

NORDIC PHOTOS

Þórunn Ívarsdóttir heldur úti lífsstílsbloggi á slóðinni thor-
unnivars.is. Þar bloggar hún um allt milli himins og jarðar. 

„Þegar ég fæ sýnishorn af vöru eða fæ hana að gjöf 
þá tek ég það fram að um sýnishorn sé að ræða,“ segir 
Þórunn. „Ef um kostaða færslu er að ræða, það er að ég fái 
greitt fyrir hana, þá nefni ég það líka sérstaklega neðst í 
greininni.“

Haldi hún að einhver vafi geti leikið á hvort færsla sé 
kostuð eður ei tekur hún sérstaklega fram að hún sé ekki 

kostuð af neinu fyrirtæki.
„Einnig, ef ég er með gjafaleiki, þá tek ég það fram hverjir gefa vörurnar 

og ef ég kaupi vöruna sjálf þá tek ég það einnig fram.“
Þegar hún byrjaði með síðuna lét hún það nægja að tilgreina í text-

anum að eitthvað hefði verið gjöf eða hún hefði keypt það en eftir því 
sem lesendahópurinn stækkaði þá staðlaði hún framsetninguna.

„Það kom mér á óvart þegar ég gerði það hve lítið var kostað. Ég hélt 
það hefði verið mun meira. Ég verð greinilega að taka mig aðeins á,“ segir 
hún að lokum.

SEGIR ALLTAF FRÁ UPPRUNA VÖRUNNAR 



Nánari upplýsingar og skráning: sími 525 4444    endurmenntun.is

Agile verkefnastjórnun 
Snemmskráning til og með 29. mars

Building More Effective Teams 
Snemmskráning til og með 31. mars

Grunnatriði stjórnarsetu - hagnýtt námskeið fyrir nýja 
og verðandi stjórnarmenn fyrirtækja
Snemmskráning til og með 3. apríl

CAF sjálfsmatslíkanið: Stjórnun stöðugra umbóta 
fyrir stofnanir og sveitarfélög
Snemmskráning til og með 3. apríl

Hvatning og starfsánægja – áhrif stjórnenda
Snemmskráning til og með 6. apríl

Stjórnun fyrir nýja stjórnendur
Snemmskráning til og með 24. apríl

SKRÁNINGARFRESTUR ER AÐ ÖLLU JÖFNU VIKU ÁÐUR EN NÁMSKEIÐ HEFST

Stríð í mynd
Snemmskráning til og með 28. mars

Málverkið í samtímanum - Nýmálað 1 og 2
Snemmskráning til og með 28. mars

París - líf og lystisemdir
Snemmskráning til og með 29. mars

Níu heimspekikenningar sem vert er að þekkja
Snemmskráning til og með 30. mars

Rómaborg í sögu og samtíð
Snemmskráning til og með 3. apríl

Reykjavík sem ekki varð
Snemmskráning til og með 10. apríl

MENNING  

Innkaup og birgðastýring   
Snemmskráning til og með 29. mars

WordPress - Framhaldsnámskeið
Snemmskráning til og með 30. mars

Áhrif húmors á starfsumhverfi 
- Vinnustofa í húmor, gleði og hamingju
Snemmskráning til og með 3. apríl

Orkustjórnun: Leið til að hámarka afköst þín og árangur
Snemmskráning til og með 4. apríl

Google Analytics fyrir byrjendur
Snemmskráning til og með 5. apríl

Hlutverk hópstjórans/vaktstjórans
Snemmskráning til og með 10. apríl

Verkefnastjórnun - verkefnisáætlun
Snemmskráning til og með 17. apríl

Mastering the Complex Sale. 
Skills and Disciplines for Winning High-Stakes 
Sales in a Complex and Evolving Market   
Hefst 6. maí

STARFSTENGD HÆFNI

Nýjungar í greiningu og meðferð bakverkja
Snemmskráning til og með 1. apríl

Áhrif náttúruefna og náttúrulyfja á lyf
Snemmskráning til og með 19. apríl

A Health Coaching Framework as a Tool 
for Transforming Healthcare Practice
Snemmskráning til og með 1. maí

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar
Snemmskráning til og með 4. apríl

Leggðu rækt við hugann og hamingjuna
Snemmskráning til og með 4. apríl

Að verða betri en ég er – að ná hámarksárangri í lífi og starfi
Snemmskráning til og með 6. apríl

Að gefa út þína eigin bók
Snemmskráning til og með 10. apríl

Fjármál við starfslok
Snemmskráning til og með 10. apríl

PERSÓNULEG HÆFNI

Að leggja grunninn - Hagnýtar og gagnreyndar 
aðferðir í beitingu snemmtækrar íhlutunar í málörvun
Snemmskráning til og með 31. mars

UPPELDI OG KENNSLA

Kostnaðargreining á líftíma bygginga 
- LCC reiknilíkan í Excel
Snemmskráning til og með 30. mars

Skilvirk ferlarit með BPMN - grunnþekking
Snemmskráning til og með 10. apríl

VERKFRÆÐI OG TÆKNIFRÆÐI

Hagnýt norska fyrir heilbrigðisstarfsfólk
Snemmskráning til 3. apríl
 
Practical English
Snemmskráning til 10. apríl

TUNGUMÁL

Arðsemismat verkefna - reiknilíkön í Excel  
Snemmskráning til og með 29. mars

Hagfræði fasteignamarkaða  
Snemmskráning til og með 30. mars

Excel fyrir bókara
Snemmskráning til og með 3. apríl

Gerð rekstraráætlana – Kostnaðaráætlun
Snemmskráning til og með 12. apríl

Valuation and Financial Modeling
Haldið 6. maí
 
Behavioral Finance:  The Role of Greed and Fear
in Financial Markets
Haldið 7. maí

FJÁRMÁL OG REKSTUR

STJÓRNUN OG FORYSTA

FJÖLBREYTT NÁMSKEIÐ Á NÆSTUNNI
ENN FLEIRI NÁMSKEIÐ Á ENDURMENNTUN.IS

STYRKTU
STÖÐU ÞÍNA



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Sigríður Ingibjörg íhugar að hætta
2 Ólík viðbrögð fyrrum formanna: Fram-

boð Sigríðar gegn Árna sagt misráðið
3 Í beinni: Liverpool - Man United 0-1 | 

Sjáið markið hans Mata
4 Vill að stjórnarandstaðan geri með sér 

kosningabandalag
5 Skátar þurfa ekki lengur að sverja Guði 

hollustu

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

ÖLL ÖNNUR RÚM
Í QUEEN SIZE (153X203 cm)
MEÐ 20% AFSLÆTTI

 ROYAL CORINNA

ROYAL AVIANA

  Verð áður 163.620 kr. 

VERÐ NÚ 98.173 kr.
Á 40% AFSLÆTTI

Verð áður 196.867 kr. 

VERÐ NÚ 118.120 kr.
Á 40% AFSLÆTTI

(Queen Size 153x203 cm)

(Queen Size 153x203 cm)
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Nú fer Drottningadögum Rekkjunnar að ljúka.
Þessar tvær „Drottningar“ verða á tilboði til 29. mars.

MIDASALA
HEFST 25.  MARS

Stal senunni á Danska
Trúbadorinn á Danska barnum var 
ekki öfundsverður síðastliðið föstu-
dagskvöld þegar Stefán Jakobsson, 
söngvari Dimmu, mætti á staðinn og 

stal senunni. Stefán 
sem var gestur á 
staðnum hertók 
sviðið og söng 
Chandelier með 
Sia og Living on 
a Prayer með Bon 
Jovi við mikinn 
fögnuð gesta. 

Trúbadorinn slapp 
þó fyrir horn með 

því að skella í Ég 
er kominn heim 

sem næsta lag. 
 - jóe

Draumur rættist með Ara 
M ikið fjör var á 20 ára afmælis-
skemmtun Neistans, styrktarfélags 
hjartveikra barna, sem haldin var 
í Rúgbrauðsgerðinni á laugardag. 
Öss ur Skarphéðinsson var veislustjóri 
og meðal þeirra sem komu fram 
á kvöldinu var uppistandarinn Ari 
Eldjárn. „Ari er óendanlega fyndinn, 
fallegur og gáfaður. –  Í öllu falli, þá er 
ég loksins kominn í starfið sem mig 
hefur alltaf dreymt og er orðinn upp-
hitari fyrir Ara Eldjárn. Er það ekki 
að vera mini-celeb?“ skrifaði Össur 
á Facebook-síðu sína og upplýsti 
að hann hefði tárast 
af hlátri og misst 
andann þegar Ari 
velti því fyrir sér 
í uppistandinu 
hvort slita-
stjórnir bank-
anna héldu líka 
árshátíðir og 
hvort það væri 
ekki svipað og ef 
dánarbú 
byði í 
partí. 
 - vh

Mest lesið
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