
Í BREKKUNNI  Fjöldi fólks nýtti góða veðrið og naut þess að renna sér í brekkum Bláfjalla um helgina. Stöku él slógu ekki á gleðina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTIR

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Mánudagur

14

FASTEIGNIR.IS30. MARS 2015

13. TBL.

Híbýli fasteignasala, Kringlunni, sími 585-8800 kynnir: Glæsilegt einbýlishús í gamla stílnum við Einarsnes í Skerjafirði.

Húsið var flutt úr Skuggahverfinu í Reykjavík í Skerjafjörð árið 2002 og hefur mikið verið endurnýjað. Á aðalhæð eru tvær samliggjandi og rúmgóðar stofur, borðstofa, eld-hús með hvítri innréttingu, gesta-salerni og þvottahús. Á efri hæð er rúmgott hjónaherbergi og tvö svefnherbergi. Snyrtilegt baðher-bergi með þakglugga. Geymsluloft er yfir efri hæðinni. Gengið niður um steyptan stiga utan við hús. Í kjallara eru tvö góð herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús eða geymsla.Bílskúrnum hefur verið breytt í herbergi. Þar eru tvö herbergi og baðherbergi. 
Eigendur hússins eru með rýmið i kjallaranum og útihúsinu í langtímaleigu á veturna og leigu 

til ferðamanna á sumrin. Sjá nánar á palshus.is.
Endurnýjun hússins hefur verið vandlega unnin og reynt að halda sem mest í upprunalega mynd þess.

Nánari upplýsingar um eign-ina gefur Ólafur Már Ólafsson hjá fasteignasölunni Híbýli sími 585 8800.
Opið hús á morgun, 31. mars frá kl 17 til 18.

Einbýli í Skerjafirði

Gamalt hús í Skerjafirði sem var upphaflega í Skuggahverfinu í Reykjavík. 

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook
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Ásdís Írena
Sigurðardóttirskjalagerð 

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson sölufulltrúi

Guðbjörg G. Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  sölufulltrúi  

Karen 
Sævarsdóttir MBA markaðs-fræði

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080WW

Einar Páll Kjærnestedlögg. fasteignasali.einar@fastmos.is

Gerplustræti 27- 270 Mosfellsbær 

Kjarrhólmi 10 - 200 Kópavogur 

 

Bárður Tryggvason
Eigandi

Sölufulltrúi
896 5221 

Ingólfur Geir Gissurarson
EigandiFramkvæmdastjóri Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg Gunnarsdóttir
Viðskipta-fræðingur M.Sc Lögg.fasteignasali 

891 8660

Erlendur Davíðsson Lögg. fasteignasali Forstöðumaður útibús Ólafsvík
897 0199 

Margrét Sigurgeirsdóttir Skrifstofustjórimargret@valholl.is
588 4477

Eiríkur Þór Björnsson 
Sölufulltrúi

846 8487

Pétur SteinarJóhannsson 
Sölufulltrúi 

Snæfellsnes
893 4718

Garðar Kjartansson
Sölufulltrúi

853 9779

Ellert Róbertsson
Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn PálsdóttirVerkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. AndriGuðlaugsson
Lögfræðingur

Sölufulltrúi
662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

20
ára

1995 - 2015

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

630 9000
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SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson veltir því fyrir sér 
hvað felst í nafni. 15

TÍMAMÓT Leikkonan Guðlaug 
M. Bjarnadóttir heldur upp á 
sextugsafmælið í sólinni. 16

LÍFIÐ Þriðji undanúrslita-
þáttur Ísland Got Talent fór 
fram í gær. 30

SPORT Knattspyrnulands-
liðið fór í sigurför til Kas-
akstan um helgina. 26
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Í ÞJÓÐMINJASAFNISýningarnar Íslenskir gullsmiðir – ný verk og 
Skartgripahönnun á frímerkjum standa yfir í Þjóð-
minjasafninu til 7. apríl. Tuttugu gullsmiðir sýna á 
Torginu en í Tunnunni eru sýnd stækkuð frímerki 
með myndum af íslenskri skartgripahönnun.

ALGENGT
Sjö af hverjum tíu konum fá einkenni sveppasýkingar á

Í starfi mínu sem hjúkrunarfræð-ingur hef ég orðið vitni að því hvað síendur teknar sýkingar geta orðið 
þrálátt vandamál hjá konum,“ segir Val-
björg Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur. 
Hún segir sýkla- og sveppalyf í sjálfu 
sér góð og gild en þau geti þó beinlínis 
viðhaldið sýkingum þar sem þau ráðist 
einnig á vinveittar bakteríur sem verja 
svæðið gegn sveppa- og bakteríusýk-
ingu. 

Klínískar rannsóknir sýna að „For Women“ frá OptiBac virkar beint á kyn-
færasvæði og framleiðir góða bakteríu-
flóru sem veitir vörn.

ÞRIÐJUNGUR KVENNA ER MEÐ KRÓNÍSKAR SÝKINGARSjö af hverjum tíu konum fá einkenni 
sveppasýkingar á kynfærasvæði einhvern tímann á ævinni og ein af hverjum tíu finnur fyrir einkennum allt 

að fjórum sinnum á ári. Um helmingur 
kvenna fær þvagfærasýkingu að minnsta kosti einu sinni á ævi sinni og 
30 prósent kvenna eru með króníska 
sýkingu vegna sama vandamáls. Þá fær 
þriðjungur kvenna þrálátar bakteríusýkingar sökum þess að sýkla-lyf virka einungis til skamms tíma.

KONUM Á BLÆÐING-UM

VIRK, ÖRUGG OG NÁTTÚRULEG LAUSN  
BÆÐI SEM FORVÖRN OG MEÐFERÐ● Tekið inn sem hefðbundið fæðubótar-

efni.
● 20 ára vísindalegar sannanir að baki.
● Klínískt prófað á meira en 2.500 konum.
● Örugg, náttúruleg og áhrifarík lausn.
● „For Women“ inniheldur meðal ann-ars lactobacillus rhamnosus GR-1© og 

lactobacillus reuteri RC-14. Það eru einu gerlarnir sem sannað hefur verið að komist lifandi í gegnum meltinguna að kynfærasvæði.● Allar vörur sem innihalda flórubætandi 
bakteríur setjast að í þörmum og er ætlað að vinna þaðan gegn sýkingum á 
kynfærasvæði. OptiBac „For Women“ kemst að kynfærasvæði á þremur til fjórum dögum, sest þar að, fjölgar sér og virkar gegn óæskilegum bakteríum. 

● Til að koma í veg fyrir endurteknar sýk-
ingar eða slá á einkenni getur verið gott 
að taka „For Women“ samhliða sveppa- 
eða sýklalyfjameðferð. ● „For Women“ frá OptiBac Probiotics er til inntöku. Mælt er með að taka tvö hylki á dag, tveimur tímum eftir að sýklalyf er tekið inn sem meðferð. Konur með endurteknar sýkingar eða krónísk einkenni geta tekið it h

HEILBRIGÐ FLÓRARARITET KYNNIR  „For Women“ frá OptiBac hefur öfluga virkni gegn bakteríu-

sýkingum, þvagfærasýkingum og sveppasýkingum á kynfærasvæði kvenna.

FYRIR KONUR Valbjörg Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur mælir með því að konur velji náttúrulegu leiðina til að losna við bakteríu- og sveppasýkingu og viðhalda betri heilsu á kynfærasvæði. 
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Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

Netið hjá Nova
Fyrir heimilið, bústaðinn 
og fólk á ferðinni

4G box 
fyrir heimilið og bústaðinn

1.890 kr. á mánuði í 12 mánuði

12.790 kr. staðgreitt
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán.
greiðslugjald. Nánari upplýsingar á Nova.is.

Bolungarvík -3°  NNA 7
Akureyri -2°  NNA 12
Egilsstaðir -1°  NA 8
Kirkjubæjarkl. -2°  N 10
Reykjavík -1°  NNV 5

BJART SYÐRA    Í dag verða víða 8-15 
m/s en hægari V-til. Snjókoma eða él fyrir 
norðan og austan en bjartviðri S- og SV-til. 
Frost 0-6 stig. 4 SAMFÉLAG „Við hálfvorkenndum 

henni að þurfa að segja okkur 
þetta,“ segir Erna Agnarsdóttir sem 
vísað var frá fyrirtækinu Auðkenni 
er hún hugðist aðstoða 17 ára dóttur 
sína við að fá rafræn skilríki.

Erna og dóttir hennar, Birna 
María Másdóttir, fóru tómhentar frá 
Auðkenni því Erna þótti ekki full-
nægjandi forráðamaður þar sem 
hún er yngra foreldri Birnu.

Að sögn Auðkennis er um að ræða 
galla í kerfinu hjá þeim. „Okkur 
þykir þetta afskaplega leitt og hörm-
um að mæðgurnar hafi þurft að fara 
í fýluferð,“ segir í svari frá Auð-
kenni. - fbj / sjá síðu 6

Einkennilegir skilmálar:

Yngra foreldrið 
ekki tekið gilt

GÁTTAÐAR  Tómhentar frá Auðkenni.

FERÐAÞJÓNUSTA Fjölgun starfs-
manna innan íslenskrar ferðaþjón-
ustu verður ekki mætt með inn-
lendu vinnuafli. Fjöldi sérhæfðs 
starfsfólks er í engu samræmi við 
ferðamannastrauminn til landsins.

„Það er ljóst í mínum huga að ef 
gestum fjölgar áfram eins og spár 
segja til um, sem allt bendir til, þá 
þarf að fara að flytja inn töluvert af 
vinnuafli til að mæta þessu. Eins og 
staðan er í dag búum við ekki yfir 
nægjanlegum fjölda með færni til 
að mæta fjölda gesta og tryggja 
gæði þjónustu,“ segir Edward H. 
Huijbens, prófessor við Háskólann 
á Akureyri og sérfræðingur við 
Rannsóknamiðstöð ferðamála.

Tölur Hagstofunnar sýna að 
samtals fjölgaði starfandi hjá gisti-
stöðum, veitingastöðum, flutning-
um með flugi, ferðaskrifstofum, 
ferðaskipuleggjendum og annarri 
bókunarþjónustu úr 9.200 manns 
árið 2008 upp í 11.000 árið 2012 og 
14.600 árið 2014.

Vísbendingar eru um að vöxtur 
ferðaþjónustunnar sé að baki nær 
allri fjölgun starfandi fólks á síð-
asta ári, og skýri 2.700 af 2.800 
nýjum störfum sem urðu til.

Edward segir enga stefnu fyrir-
liggjandi um menntun og stjórnun 
þjónustugæða í greininni, og úr 
því þurfi að bæta með hraði. Til að 
mæta ferðamannastraumnum með 

innlendu vinnuafli þurfi tilfærslur 
milli greina, og að beina ungu fólki 
í ferðamálaskóla.

  - shá / sjá síðu 4

Ferðaþjónustan þarf  
útlendinga til starfa    
Ferðamannastraumi til Íslands verður ekki mætt öðruvísi en með erlendu vinnu-
afli. Störfum í ferðaþjónustu fjölgaði um 58,7 prósent milli áranna 2008 og 2014.

Ólga í Eyjum
Elliði Vignisson bæjarstjóri segir 
Vestamannaeyjabæ ætla að kanna 
lagalega stöðu sína vegna yfirtöku 
Landsbankans á Sparisjóði Vest-
mannaeyja. 2
Sótt gegn Hútum Arababandalagið 
samþykkti í gær að Sádi-Arabía skyldi 
halda áfram loftárásum sínum í 
Jemen. 4
Ekki krukka í klukkuna  Icelandair 
segir seinkun klukkunnar á Íslandi  
leiða til aukins áhafnakostnaðar og 
gerbreyta flugáætlunum. 6
Borga milljarða en eignast ekkert 
 Hafnarfjarðarbær greiðir milljarða 
króna fyrir Áslandsskóla en eignast 
ekkert í honum. Bæjarstjórinn vill við-
ræður við eiganda bygginganna. 10
Forskot í bleikjunni    Forsvars-
menn Matorku segja fyrirtæki í 
bleikjueldi njóta samkeppnisfor-
skots með því að hafa keypt stöðvar 
á „hrakvirði“ út úr þrotabúum. 

Framkvæmdastjóri 
Íslandsbleikju segir 
fullyrðingarnar ekki 
eiga við rök að 
styðjast. 10

  Eins og 
staðan er í 

dag búum við 
ekki yfir 

nægjanlegum 
fjölda með 
færni til að 

mæta fjölda gesta og 
tryggja gæði þjónustu

Edward H. Huijbens, prófessor við HA
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BÓKMENNTIR Rauða hrafnsfjöðr-
in, verðlaun fyrir forvitnilegustu 
kynlífslýsingu ársins í íslenskum 

skáldverkum, 
féll í skaut Soff-
íu Bjarnadótt-
ur fyrir bókina 
Segul skekkja.

Verðlaun-
in voru veitt 
í níunda sinn 
á aðalfundi 
Lestrarfélagsins 

Krumma á laugardagskvöld.
Alls voru tilnefningarnar sex 

talsins, í fyrra hlaut Sjón verðlaun-
in fyrir bókina Mánastein. - gló

Rauða hrafnsfjöðrin veitt:

Forvitnilegasta 
kynlífslýsingin

SOFFÍA 
BJARNADÓTTIR

MENNING Tæplega fimm metra hár ljósastaur skreytir nú svalir íbúðar 
á sautjándu hæð við Vatnsstíg 18. Ljósastaurinn er hluti af listaverki 
eftir Kristin E. Hrafnsson og er leyfi borgarinnar fyrir því tímabund-
ið fram til 15. september.

Leyfi frá húsfélaginu til bráðabirgða í eitt ár fylgdi umsókn eig-
anda íbúðarinnar, Sigurðar Gísla Pálmasonar. Að ári liðnu á að skoða 
„hvort einhver óæskileg áhrif hafi komið í ljós“. - ibs

Nýtt listaverk gleður eiganda þakíbúðar við Vatnsstíg: 

Ljósastaur á svölunum á 17. hæð

LIST  Stjórn húsfélagsins gaf leyfi fyrir listaverkinu til eins árs.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRETLAND Læknum í London tókst 
með kjarnsýrugreiningu að einangra 
litninga sem valda vöðvavisnun.

DNA-strok var tekið af tilvonandi 
móður með erfðasjúkdóm og gallinn 
í erfðalyklinum fundinn Þá var farið í 
hefðbundna glasafrjóvgunarmeðferð, 
þar sem tekið var lífsýni af fóstur-
vísunum til að komast að því hverjir 
þeirra væru laus við sjúkdóminn.

Sonur konunnar er nú orðinn 
þriggja mánaða og hraustur, laus við 
vöðvavisnun.

 - ie

Bylting í barneignum:

Losa fóstur við 
erfðasjúkdóma

SPURNING DAGSINS

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR

Frábært
verð!

Guðbjörg, gengur illa að berja 
þetta í fólk? 
„Já, það gengur illa að berja fólk, 
það virðist ekki gera sér grein fyrir 
afleiðingunum.“
Guðbjörg Ludvigsdóttir, læknir á endur-
hæfingardeild Grensási, er andvíg því að 
rýmka heimildir til að stunda bardagaíþróttir 
hér á landi. 

STJÓRNMÁL Silja Dögg Gunnars-
dóttir, þingmaður Framsóknar-
flokksins, hefur ásamt fleiri 
þingmönnum lagt fram frumvarp 
til breytinga á atvinnu leysis-
tryggingum. Lagt er til að ef 
fangi hefur stundað nám, vinnu 
eða starfsþjálfun til samræmis 
við lög um fullnustu refsinga, þá 
teljist hann tryggður samkvæmt 
atvinnuleysistryggingalögum.

„Við erum sannfærð um að 
þessi lagabreyting myndi fækka 
endurkomum í fangelsi landsins 
og það hlýtur að vera samfélags-
legt markmið í sjálfu sér,“ segir 
Silja Dögg. - kbg

Frumvarp í þágu fanga:

Fangar vinni 
sér inn bótarétt

REYKJAVÍK Minningarathöfn um Farkhundu, 27 ára 
gamlan kennaranema, sem var myrt á hrottalegan 
hátt af stórum hópi manna í Kabúl 19. mars síðastlið-
inn, var haldin í gær í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Farkhunda var myrt af trúarofstækismönnum fyrir 
rangar sakir. Hefur morðið vakið sterk viðbrögð í 
Afganistan og um allan heim. 

Í Kabúl brugðu konur á það ráð að bera kistu Farkh-
undu til grafar og neita karlmönnum um að snerta 
hana þvert á hefðir Afgana sem leyfa konum að jafn-
aði ekki að taka þátt í jarðarförum. Á þriðjudaginn 
var gengu þúsundir saman í Kabúl til þess að krefjast 
réttlætis fyrir Farkhundu. 

Í Ráðhúsi Reykjavíkur mættu gestir með útprentað-
ar myndir af Farkhundu. Fatima Hussaini las ljóð til 
minningar um Farkhundu og Þórhildur Sunna Ævars-
dóttir hélt stutta tölu. Gestir rituðu nöfn sín á undir-
skriftarlista til þess að hvetja afgönsk stjórnvöld til 
þess að taka harðar á ofbeldi gegn konum í Afganistan 
og tryggja réttlæti fyrir Farkhundu. Í lok athafnar-
innar var kertum fleytt á Reykjavíkurtjörn í minn-
ingu Farkhundu.

Minningarathafnir og kröfugöngur hafa verið 

farnar víða annars staðar í heiminum undir yfir-
skriftinni Réttlæti fyrir Farkhundu. Þá hafa notend-
ur Facebook og Twitter birt greinar og myndir og 
skipulagt viðburði henni til heiðurs undir kassamerk-
inu #JusticeForFarkhunda. - kbg

Ljóðaupplestur og kertafleyting á minningarathöfn um afganska konu: 

Krafan réttlæti fyrir Farkhundu

MINNINGARATHÖFN  Víða um heim hafa verið haldnar minn-
ingarathafnir um Farkhundu og nú í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VESTMANNAEYJAR Elliði Vignisson 
gagnrýnir framgöngu Fjármála-
eftirlitsins en í gær yfirtók Lands-
bankinn allar eignir og skuldbind-
ingar Sparisjóðs Vestmannaeyja, 
þar með talið útlán og innlán við-
skiptavina. 

Sjóðurinn hafði óskað eftir 
fresti til að skila Fjármálaeftir-
litinu endurskoðuðum ársreikn-
ingi fyrir 2014 og upplýsti þá um 
fyrirsjáanlega mikla verðrýrnun 
á útlánasafni sparisjóðsins sem 
gæti leitt til þess að eigið fé hans 
yrði uppurið. 

Fjármálaeftirlitið sendi sjóðn-
um bréf 22. mars og veitti fjögurra 
daga frest til að skila stofnuninni 
endurskoðuðum ársreikningi fyrir 
2014 og einum degi lengur til að 
skila inn ítarlegri greinargerð þar 
sem fram kæmi til hvaða ráðstaf-
ana stjórn sparisjóðsins hygðist 
grípa til að koma eiginfjárgrunni 
sjóðsins í lögbundið horf. 

„Það voru engir þjóðhagslegir 
hagsmunir í húfi. Mér þykir mjög 
margt skrýtið í framgöngu Fjár-
málaeftirlitsins, aðeins örfáir 
dagar voru gefnir í frest en það er 
kveðið á um það í lögum að frest-
urinn geti verið allt að sex mán-
uðir. Þar sem ríkið er einn aðaleig-
andi að sjóðnum hefði átt að gæta 
meðalhófs,“ segir Elliði. 

Bæjarstjórinn segir málefni 
Sparisjóðsins verða rædd á næsta 
bæjarstjórnarfundi á miðvikudag. 
Vestmannaeyjabær á tíu prósenta 
hlut í Sparisjóði Vestmannaeyja og 
Elliði segir fulla ástæðu til þess 
að hann skoði lagalega stöðu sína 
gagnvart gjörningi Fjármálaeftir-
litsins. 

„Ólíkt öðrum eigendum spari-

sjóðsins erum við stjórnvald. 
Okkur ber samkvæmt rannsóknar-
reglu að kynna okkur málið til hlít-
ar og hljótum því að kanna lagalega 
stöðu okkar.“ 

Í ársreikningi sjóðsins sem var 
skilað til Fjármálaeftirlitsins þann 
26. mars 2015 kom fram að eigin-
fjárgrunnur sjóðsins væri nei-
kvæður um 87 milljónir króna og 
eiginfjárhlutfall hans neikvætt um 
1,1 prósent. 

Fram kom í yfirlýsingu stjórnar 
sparisjóðsins og sparisjóðsstjóra og 
áritun endurskoðenda án álits að 
enn væri óvissa um endanlegt virði 
eignasafns sparisjóðsins og veru-
legur vafi um rekstrarhæfi hans. 

Síðustu daga hafa innstæðu-
eigendur í auknum mæli tekið út í 
reiðufé eða fært innlán sín í spari-
sjóðnum til annarra innlánsstofn-
ana. 

Þannig hefur hreint útflæði inn-

stæðna sjóðsins rýrt laust fé hans 
um helming á tímabilinu og sjóðn-
um ekki tekist að tryggja aðgang 
að nægu lausu fé til að mæta 
áframhaldandi útflæði í sama 
mæli.

  kristjanabjorg@frettabladid.is

Bæjarstjóri ósáttur 
með framgöngu FME
Sparisjóður Vestmannaeyja fékk aðeins fjögurra daga frest til þess að skila endur-
skoðuðum ársreikningi. Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vestmannaeyja, furðar sig á 
flýtinum og segir að meðalhófs hafi ekki verið gætt hjá Fjármálaeftirlitinu.

Í EYJUM  Sparisjóður Vestmannaeyja var stofnaður árið 1942.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

  Mér 
þykir mjög 

margt skrýtið 
í framgöngu 

Fjármálaeftir-
litsins, aðeins 

örfáir dagar 
voru gefnir í frest en það 

er kveðið á um það í 
lögum að fresturinn geti 

verið allt að sex mánuðir.
Elliði Vignisson, 

bæjarstjóri Vestmannaeyja.

LANDBÚNAÐUR Í reglubundnu eftir-
liti með salmonellu í kjúklingaslátrun 
liggur fyrir rökstuddur grunur um 
að salmonella hafi greinst í einum 
kjúklingahópi Reykjagarðs. 

Umræddur kjúklingahópur var 
rannsakaður áður en honum var 
slátrað án þess að salmonella hafi 
fundist. Sýnin eru enn í greiningu 
hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum og verða send 
til staðfestingar á sýkladeild Land-
spítalans. Endanleg staðfesting mun 
væntanlega liggja fyrir í næstu viku.

Reykjagarður hefur nú þegar 
hafið innköllun afurða með rekjan-
leikanúmerið 001-15-08-1-01. Neyt-
endur sem hafa keypt kjúklinga 
með þessu rekjanleikanúmeri eru 
beðnir að skila vörunni þangað sem 
hún var keypt eða til Reykjagarðs á 
Fosshálsi 1, 110 Reykjavík.

Tekið skal fram að ef áprentuð-
um leiðbeiningum á umbúðum um 
eldun er fylgt, er ekki talin hætta 
á að fólki smitist af salmonellu ef 
kjarnhiti nær 72°C. 

 - kbg

Reykjagarður kallar inn kjúklinga úr nýlegri slátrun vegna gruns um smit:

Grunur um salmonellusmit 

SÝNIN ENN Í GREININGU  Sýnin 
eru enn í greiningu hjá Tilraunastöð 
Háskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR



SUBARU FORESTER SUBARU OUTBACK

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur 
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu 
er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

Subaru XV BOXER, bensín, sjálfskiptur 
Verð 5.090.000 kr.
Eyðsla 6,6 l/100 km*

Forester PREMIUM BOXER, dísil, sjálfskiptur
Verð 6.090.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

Outback PREMIUM BOXER, sjálfskiptur
Með öryggismyndavélum
Verð 6.290.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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  Það er 
ljóst í mínum 

huga að ef 
gestum fjölgar 
áfram eins og 

spár segja til 
um, sem allt 

bendir til, þá þarf að fara 
að flytja inn töluvert af 

vinnuafli til að mæta 
þessu.

Edward H. Huijbens, prófessor 
við Háskólann á Akureyri.

FERÐAÞJÓNUSTA Fyrirsjáanlegri 
þörf á fjölgun starfsmanna innan 
íslenskrar ferðaþjónustu verður 
ekki mætt öðruvísi en með því að 
flytja inn erlent vinnuafl. Fjöldi 
sérhæfðs starfsfólks er í engu 
samræmi við ferðamannastraum-
inn til landsins, hvað þá að hann 
uppfylli kröfur ef spár um fjölgun 
ganga eftir. 

„Það er ljóst í mínum huga að ef 
gestum fjölgar áfram eins og spár 
segja til um, sem allt bendir til, 
þá þarf að fara að flytja inn tölu-
vert af vinnuafli til að mæta þessu. 
Eins og staðan er í dag búum við 
ekki yfir nægjanlegum fjölda með 
færni til að mæta fjölda gesta 
og tryggja gæði þjónustu,“ segir 
Edward H. Huijbens, prófessor 
við Háskólann á Akureyri og sér-
fræðingur við Rannsóknamiðstöð 
ferðamála.

Ný greining Landsbankans 
sýnir þróunina svart á hvítu. Þar 
er vitnað til talna Hagstofunn-
ar en samtals fjölgaði starfandi 
hjá gististöðum, veitingastöðum, 
flutningum með flugi, ferðaskrif-
stofum, ferðaskipuleggjendum og 
annarri bókunarþjónustu úr 9.200 
manns árið 2008 upp í 11.000 árið 
2012 og 14.600 árið 2014.

Í greiningu Ólafs Más Sigurðs-
sonar, sérfræðings hjá Hagstofu 
Íslands, sem unnin var að beiðni 
Morgunblaðsins nýlega, kemur 
fram að fólki sem starfar við 
ferðaþjónustu og tengdar greinar 
fjölgaði um 2.700 árið 2014. Í heild 
sinni fjölgaði starfandi fólki um 
2.800 á tímabilinu. Þannig eru vís-
bendingar um að vöxtur ferðaþjón-
ustunnar sé að baki nær allri fjölg-
un starfandi fólks á síðasta ári.

Nánar spurður um sérhæft 
starfsfólk innan ferðaþjónust-
unnar segir Edward enga stefnu 
fyrir liggjandi er varðar menntun 
og stjórnun þjónustugæða í grein-
inni, og úr því þurfi að bæta með 
hraði. Til að mæta ferðamanna-
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Sækja þarf vinnuafl að utan
Íslenskt vinnuafl hrekkur ekki til að manna öll þau störf sem skapast með fyrirsjáanlegri fjölgun ferðamanna. 
Störfum í ferðaþjónustu fjölgaði um 58,7% milli 2008 og 2014. Fjölga þarf sérmenntuðu fólki í greininni. 

Gústaf Steingrímsson, hagfræðingur í hagfræðideild Landsbankans, gerði 
grein fyrir nýrri greiningu um ferðaþjónustuna í landinu á ráðstefnu 
bankans um ferðaþjónustuna í vikunni. Með gestum af farþegaskipum 
losaði fjöldi ferðamanna milljónina árið 2014, en Landsbankinn spáir að 
þeir verði 1.170 þúsund á þessu ári, 1.340 þúsund árið 2016 og 1.450 
þúsund árið 2017.

Forsendur bankans um þróun áranna á eftir gera ráð fyrir að innan sjö 
ára losi ferðamenn hérlendis tvær milljónir.

Helmingi fleiri ferðamenn árið 2021HAFNARFJÖRÐUR Formanni 
hafnar stjórnar Hafnarfjarðar-
kaupstaðar var heimilt að áminna 
starfsmann Hafnarfjarðarhafn-
ar vegna brots í starfi. Yfirmað-
ur starfsmannsins, hafnarstjóri, 
hafði neitað að framkvæma þá 
ákvörðun stjórnar að áminna 
starfsmanninn.

Þetta er mat lögmanns Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, 
Sólveigar Gunnarsdóttur, sem 
kemur fram í minnisblaði hennar 
um heimildir stjórnarformanns 
til athafna í starfsmannamálum 
hafnarinnar. 

Var uppi ágreiningur um hvort 
áminningarferli bæjarins væri í 
anda laga um vinnurétt. - sa

Valdsvið í hafnarstjórn: :

Mátti áminna 
starfsmanninn

SAMFÉLAG 79 þúsund gestir sóttu 
tónleika Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands og Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands á síðasta ári. 

Það jafngildir því að um fjórð-
ungur landsmanna hafi sótt sin-
fóníutónleika í fyrra. Þar af voru 
gestir á tónleika Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands um 76.500 manns 
á móti ríflega 2.600 gestum á tón-
leika Sinfóníuhljómsveitar Norð-
urlands. Hagstofa Íslands telur 
fjölda áheyrenda á innlenda tón-
leika Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
vafalaust skýrast að miklu leyti 
af tilkomu tónlistar- og ráðstefnu-
hússins Hörpu.  - kbg

79 þúsund gestir árið 2014: 

Fjórðungur á 
sinfóníutónleika

4 gráða hækkun gæti 
orðið á hitastigi á jörðinni á 

hundrað árum 
gangi ýtrasta spá Vísindanefndar 
um loftslagsbreytingar eftir. 
Nefndin spáir að hækkunin verði bilinu 
1,8 til 4,0°C.

Heimild: Umhverfisstofnun.

MIKIL FJÖLGUN  Tilkoma Hörpu skilar 
sér í meiri ásókn í tónleika.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR

GESTIR   Hugsa þarf fyrir því hvernig á að manna þúsundir starfa sem fylgja sífelldri fjölgun ferðamanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

straumnum með innlendu vinnu-
afli þurfi tilfærslur milli greina, 
og að beina ungu fólki í ferðamála-
skóla – bæði í starfstengt nám og 
ferðamálafræði. 

Þegar eru erlendir starfsmenn 
algengir innan raða starfsmanna 
íslenskrar ferðaþjónustu. Strax 

árið 2008 sýndi rannsókn sem var 
unnin innan félagsvísindasviðs 
Háskóla Íslands fyrir Vinnumála-
stofnun að tæplega tvö af hverjum 
þremur fyrirtækjum í ferðaþjón-
ustu höfðu þá erlent starfsfólk í 
vinnu.

 svavar@frettabladid.is

ERLENT Arababandalagið samþykkti 
í gær að Sádi-Arabía skyldi halda 
áfram loftárásum sínum í Jemen. 
Sádar og bandamenn þeirra hafa 
undanfarna daga varpað sprengj-
um á höfuðborgina Sanaa, með það 
að markmiði að lama varnir upp-
reisnarhreyfingar Húta.

Hútar, sem eru sjía-músl-
imar, hafa farið með stjórn í 
Jemen síðan forseti landsins, 
Abd Rabbuh Mansour Hadi, 
hrökklaðist frá völdum í janúar. 
Hadi hefur í framhaldinu sakað 

Íran um að standa á bak við upp-
reisnina.

Fjölmörg lönd hafa lokað sendi-
ráðum í Jemen og kallað sendiherra 
sína heim eftir valdarán Húta.
Þá var bandarískt herlið sem hefur 
barist árum saman við Al Kaída í 
landinu kallað heim í þessum mán-
uði.  - ie

Arababandalagið samþykkir framhald lofthernaðar Sádi-Arabíu í Jemen: 

Sádar herða sókn gegn Hútum
HAFNARFJÖRÐUR FH skuldar 
Hafnarfjarðarbæ 18 milljónir 
króna í gatnagerðargjöld frá því 
Risinn, knattspyrnuhús félagsins, 
var byggt. 

Félagið vill að að skuldin verði 
afskrifuð. Þetta kemur fram í 
bréfi Viðars Halldórssonar, for-
manns FH, til Hafnarfjarðar. 
Bréfið var rætt í bæjarráði sem 
vill frekari upplýsingar um 
málið. Forsvarsmenn FH segjast 
hafa fengið loforð um að félagið 
þyrfti ekki að greiða skuldina. - sa

Íþróttafélag vill afskrifa:

Skulda bænum 
átján milljónir

STRENGJABRÚÐUR  Abd Rabbuh 
Mansour Hadi kallaði Húta strengja-

brúður Írans um helgina. 
 MYND/AP

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

DYMBILVIKAN  Norðanátt á landinu fram á skírdag með éljum fyrir norðan og 
bjartviðri syðra. Því næst tekur við austlæg átt með úrkomu um sunnanvert landið en 
sú gula verður líklega mest áberandi fyrir norðan um páskahelgina. 
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Dásamlegur á brauðið og 
hentugur fyrir heimilið 

Engin 
fyrirhöfn 

ms.is

TILBOÐ25
sneiðar

Falleg og vinsæl gjafavöruverslun á Skólavörðustíg
Viltu eignast eina fallegustu gjafavöruverslun miðborgarinnar á besta stað á 
Skólavörðustíg? Eigin innflutningur og góð umboð með vönduðum vörum. 
Töluverður vörulager fylgir og frábær tími framundan Verð 17 m.

Rótgróin hverfissjoppa á frábærum stað í Reykjavík
Sami eigandi í 22 ár. Miklir möguleikar. Verð 12,5 m.

Flottasta kventískuverslun miðborgarinnar
Vandaðar vörur og hagkvæmar í innkaupum. Öflug netverslun fylgir, sem hefur 
vaxið mjög vel. Miklir möguleikar. Verð 25 m.

Fiskbúð í fjölmennu hverfi
Nýlega endurnýjuð fiskbúð sem byggir gömlum grunni. Verð 12 m.

Tælenskur veitingastaður
Frábær matur. Mikil take-away sala. Góður tækjakostur.  Verð 8,5 m.

Leigumiðlun
Þóknunartengd miðlun. Mikilli þróunarvinnu og undirbúningi lokið og miklir 
möguleikar á markaðsráðandi stöðu á sínu sviði.  Verð 9,5 m.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Fyrirtækjasalan
SUÐURVER
1987-2015 | Lækjartorgi 5

516-0000 | fyrirtaeki.is | fyrirtaeki@fyrirtaeki.is
Guðrún Hulda Ólafsdóttir, hdl. og löggiltur fyrirtækjasali

SAMFÉLAG Birna María Másdóttir, 
17 ára nemandi í Verzlunarskólan-
um, og móðir hennar, Erna Agn-
arsdóttir, fóru tómhentar heim 
frá fyrirtækinu Auðkenni þar sem 
móðirin þótti ekki fullnægjandi 
forráðamaður því að hún er yngra 
foreldri Birnu.

Mæðgurnar mættu til að sækja 
um rafræn skilríki fyrir Birnu 
Maríu en var vísað frá þar sem 
hún var ekki í fylgd „eldri forráða-
manns“, það er að segja þess for-
eldris sem eldra er.

„Okkur var vísað frá af því hún 
var ekki í fylgd eldri forráða-
manns,“ segir Erna í samtali við 
Fréttablaðið.

„Ég velti því fyrir mér hvort ég 
væri ekki orðin nógu gömul þó ég 
sé að verða 45 ára þegar mér var 

sagt að eldri forráðamann þyrfti 
til að nálgast þetta fyrir hana,“ 
segir Erna í léttum dúr og bætir 
við að það muni jú heilum mánuði 
á henni og föður Birnu í aldri.

Birna María segir starfsmann 
Auðkennis sem tilkynnti þeim að 
þær myndu ekki fá afgreiðslu án 
eldri forráðamannsins hafa verið 
mjög vandræðalegan.

„Þetta var eiginlega bara fynd-
ið. Við hálf vorkenndum henni að 
þurfa að segja okkur þetta. En ég 
hef aldrei heyrt svona lagað áður. 
Að það væri ekki hægt að taka 
mömmu gilda sem forráðamann 
bara af því hún er mánuði yngri 
en pabbi minn. En nú veit maður 
hver það er sem raunverulega 
ræður á heimilinu,“ segir Birna 
María gamansöm.

Hún segir þær mæðgur þó hafa 
tekið gleði sína á ný þar sem þær 
gátu fengið rafræn skilríki í bank-
anum.

Ekki náðist í Harald Bjarnason, 
framkvæmdastjóra Auðkennis, 
en samkvæmt upplýsingum frá 
starfsmönnum fyrirtækisins sem 
höfðu heyrt af atvikinu er um að 
ræða galla í kerfinu hjá þeim sem 
tengist svokölluðu fjölskyldunúm-
eri í Þjóðskrá.

„Kerfið var því miður forrit-
að svona til að byrja með. Það er 
verið að breyta þessu og verður 
vonandi komið í lag fyrir páska. 
Okkur þykir þetta afskaplega leitt 
og hörmum að mæðgurnar hafi 
þurft að fara í fýluferð,“ segir í 
svari Auðkennis til Fréttablaðs-
ins.  fanney@frettabladid.is

Yngra foreldrið ekki 
fullgilt hjá Auðkenni
Móðir fékk ekki að sækja um rafræn skilríki hjá fyrirtækinu Auðkenni fyrir ólög-
ráða dóttur sína þar sem eldri forráðamann þurfti til. Fyndið og vandræðalegt 
segir dóttirin. Auðkenni harmar atvikið og hyggst leiðrétta villu í kerfi sem veldur.

ÁSAHREPPUR Ekki er eining 
í hreppsefnd Ásahrepps um 
ráðningu sveitarstjóra. Hrepps-
nefnd hefur því frestað ráðningu 
sveitar stjóra til næstu áramóta. 

Nanna Jónsdóttir varaoddviti 
mun áfram sinna störfum sveitar-
stjóra til áramóta með sömu kjör-
um og Björgvin G. Sigurðsson 
hafði. Athygli vekur að Nanna 
samþykkti sjálf tillöguna ásamt 
hinum í meirihluta hreppsnefnd-
ar. Minnihluti hreppsnefndar er 
afar óánægður með málalokin.  - sa

Enn er deilt í Ásahreppi:

Ekki sátt um 
nýja ráðningu

STJÓRNSÝSLA Neyðarlínan fær 
58.980.000 krónur úr jöfnunar-
sjóði alþjónustu fyrir þetta ár, 
samkvæmt ákvörðun Póst- og fjar-
skiptastofnunar (PFS).

Um er að ræða framlag vegna 
talsímaþjónustu á sviði neyðar-
þjónustu og neyðarsímsvörunar 
sem Neyðarlínunni er skylt að veita. 
Að því er segir í ákvörðun PFS má 
ætla samkvæmt mælingum á nýtni 
neyðar borða og öryggisborða 112 
að 22,4 prósent af þjónustu félags-
ins falli undir alþjónustukvöð.  - óká

Póst- og fjarskiptastofnun samþykkir jöfnunarframlag til Neyðarlínunnar:

112 fær tæpar sextíu milljónir

1. Hve mikill var hagnaður Íbúðalána-
sjóðs á síðasta ári?
2. Hver er forseti Nígeríu? 
3. Hver er höfundur leikritsins 
Hystory sem frumsýnt var í Borgar-
leikhúsinu í síðustu viku? 

SVÖR

1. 3,4 milljarðar. 2. Goodluck Jonathan
3. Kristín Eiríksdóttir

SLYSAÆFING 
 Í ákvörðun 
PFS kemur 
fram að 
kostnaður 
vegna 112 
var 263,3 
milljónir 
króna í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/

VILHELM

FÝLUFERÐ 
 Mæðgurnar Erna 
Agnarsdóttir og 
Birna María Más-
dóttir fengu ekki 
að sækja um 
rafræn skilríki 
þar sem Erna er 
yngri en faðir 
Birnu Maríu. 

SAMFÉLAG Sumartími tók gildi í 
Evrópu á laugardagsnótt og nú er 
tímamunurinn á milli Íslands og 
meginlands Evrópu tvær klukku-
stundir og ein klukkustund á milli 
Íslands og Bretlands.

Páll Valur Björnsson, þing-
maður Bjartrar framtíðar, 
hefur ásamt þingmönnum allra 
flokka nema VG lagt fram 
þingsályktunar tillögu um að 
breyta klukkunni á Íslandi – 
að henni verði seinkað um eina 
klukkustund. Þannig verði hægt 
að fækka myrkum morgnum til 
muna.

Páll Valur segist hafar þá til-
finningu að frumvarpið verði 
ekki tekið til efnislegrar umræðu 
á vorþingi.

„Það er mikill áhugi á þessu í 
samfélaginu en fæst ekki rætt á 

þingi,“ segir Páll Valur sem von-
ast eftir efnislegri umræðu.

Nokkrir hafa lagst gegn fyrir-
hugaðri breytingu á klukkunni, 
þeirra á meðal Icelandair. 

Í umsögn flugfélagins um frum-
varpið segir að nái þingsályktunar-
tillagan fram að ganga muni 
afgreiðslutímar á flugleiðum 
félagsins milli Evrópu og Norður-
Ameríku hér á landi líklega færast 
fram um eina klukkustund og þar 
með gerbreyta þeim flugáætlunum 
sem rekstur félagsins hefur snúist 
um síðustu áratugi.

Þetta muni leiða til aukins 
áhafnakostnaðar félagsins og þá 
gæti Icelandair misst rétt sem 
félagið hefur öðlast á sambæri-
legum afgreiðslutímum á erlend-
um flugvöllum. 

 - kbg

Icelandair alfarið á móti frumvarpi um seinkun klukkunnar á Íslandi:

Dýrt og áætlanir myndu riðlast

VILL EFNISLEGA UMRÆÐU  Páll Valur 
Björnsson hefur ekki trú á að frumvarp 
um breytta klukku á Íslandi nái í gegn 
fyrir sumarið. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

VEISTU SVARIÐ?



Við bjóðum tæplega 13.000 
mismunandi vörur og stefnum að 
því að selja allt! Það ætti því að 
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heimkaup.is

 

Augljós kostur við að versla við innlenda 
risavefverslun eins og Heimkaup.is er að 
ekkert mál er að skila eða skipta ef upp 

koma vandamál. 

Hjá okkur býðst þér einnig að 
greiða með peningum eða korti 

við afhendingu vörunnar.  
Öruggara verður það ekki.

Pantanir sem berast fyrir kl. 1700 eru afhentar 
heim að dyrum samdægurs á höfuðborgar-

svæðinu – næsta dag á landsbyggðinni. 

Frí heimsending 
samdægurs

Öryggi - ekkert mál 
að skila eða skipta

Hægt að greiða 
við afhendingu

Heimkaup.is er stærsta netverslun á Íslandi!
Smáratorgi 3  /  201 Kópavogi  /  5502700

Heimkaup.is

Bækur Afþreying Barnið og leikföng Raftæki Tölvur

Heimilið Heilsa og útlit Íþróttir og útivera Föt og fylgihlutir Ritföng
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Páskaegg nr.9
fylgir öllum 
pöntunum 

Aðeins í dag! 
Pantaðu fyrir miðnætti.

Loksins alvöru 
íslensk netverslun!

Að sjálfsögðu er heimsendingin frí!



Netið hj
          

4G box: Verð miðast við 6 mánaða þjónustusamning í áskrift í 50, 100 og 250 GB netpökkum.

4G hneta og pungur: Verð miðast við 6 mánaða þjónustusamning í áskrift í öllum netpökkum.

Netþjónusta Nova er einnig í boði í frelsi en þá er greitt hærra verð fyrir netbúnaðinn, sjá Nova.is.

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Nánari upplýsingar á Nova.is.

4G box 
fyrir heimilið og bústaðinn

1.890 kr. á mánuði í 12 mánuði

12.790 kr. staðgreitt

4G hneta
fyrir bílinn og fólk á ferðinni

9.790 kr. staðgreitt

4G pungur
fyrir tölvuna

6.790 kr. staðgreitt

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

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



já Nova
Fyrir heimilið, bústaðinn og fólk á ferðinni

Net, sími og sjónvarp hjá Nova!

Allur pakkinn hjá Nova er ódýr, einfaldur og hljómar svona: 4G netþjónusta Nova kemur í stað 

ADSL og ljósnets/ljósleiðara. Þú sleppir heimasíma og lætur farsímann duga, ekkert línugjald! 

Sjónvarpið er komið á netið og því er þetta allt sem þú þarft. Hnetan hentar vel í bílinn fyrir 

allt að 10 tæki samtímis. 4G boxið er tilvalið í bústaðinn og hægt er að tengja allt að 30 tæki 

samtímis. Ekki fara samt með boxið í heita pottinn.
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Tilskipun Evrópusambandsins um réttindi sjúklinga varðandi 
heilbrigðis þjónustu yfir landamæri er ætlað að auðvelda aðgang 
að öruggri heilbrigðisþjónustu og efla samstarf milli aðildarríkja 
sambandsins á þessu sviði. En hvernig hefur gengið að innleiða 
þessa tilskipun og hvað áhrif mun hún hafa fyrir Ísland? 

John Rowan

Þórunn Oddný 
Steinsdóttir

Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í samstarfi við Evrópustofu

ÞRIÐJUDAGINN 31. MARS KL. 9.00-10.30 
Í FYRIRLESTRASAL ÞJÓÐMINJASAFNSINS

www.ams.hi.is og www.evropustofa.is

Education and Culture
Lifelong Learning Programme
JEAN MONNET

Heilbrigðisþjónusta yfir 
landamæri í Evrópu: 
Réttindi sjúklinga og áhrif á 
íslenskt heilbrigðiskerfi

Ný tilskipun Evrópus ambands ins: 
Geta sjúklingar nú valið í hvaða landi þeir 
nálgast heilbrigðisþjónustu?
John Rowan er yfirmaður teymis hjá Evrópusambandinu sem vinnur að 
innleiðingu tilskipunarinnar um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri.

Innleiðingin á Íslandi: 
Hvaða áhrif mun tilskipunin hafa á sjúklinga 
og íslenskt heilbrigðiskerfi?
Þórunn Oddný Steinsdóttir er lögfræðingur á skrifstofu 
heilbrigðisþjónustu í velferðarráðuneytinu. 

Fundarstjóri: Gunnar Alexander Ólafsson, heilsuhagfræðingur. 

Fundurinn fer fram á ensku. Allir velkomnir. Boðið verður upp á kaffiveitingar kl. 8:30-9:00.

Laugavegi 170-174 · Sími 590 5000 · hekla.is

BREMSAÐU AF ÖRYGGI

20% 
AFSLÁTTUR
BREMSUVÖRUR OG 
BREMSUVINNA VIÐ  

HEKLUBÍLA

Renndu við hjá HEKLU við Laugaveg og við skiptum um bremsuklossa/bremsudiska  
á meðan þú bíður.

Hjá HEKLU er óþarfi að panta tíma fyrir smærri viðgerðir. Ef þú vilt ekki bíða skilur þú 
bílinn eftir hjá okkur og við skutlum þér þangað sem þú vilt fara – og sækjum þig aftur!

SJÁVARÚTVEGUR Matorka telur 
Samherja hafa fengið forskot á 
samkeppnisaðila með því að hafa 
keypt fiskeldisstöðvar á hrakvirði 
út úr þrotabúum. Þetta kemur 
fram í minnisblaði Matorku sem 
lagt var fyrir Atvinnuveganefnd 
vegna málsins. Samherji vísar 
ásökunum Matorku til föðurhús-
anna. 

„Það er miður að nafn Samherja 
skuli vera dregið inn í umræðuna 
á þann hátt sem forsvarsmenn 
Matorku gera í bréfi sínu til 
Atvinnuveganefndar Alþingis,“ 
segir Jón Kjartan Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Íslandsbleikju, sem 
er í eigu Samherja.

„Það að halda því fram að mark-
aður sem er í dag um 6.000 tonn 
í heiminum geti tekið við þeim 
vexti sem nú er rætt um er ekki 
í neinu samræmi við þann veru-
leika sem við þekkjum,“ segir Jón.

Fram kemur í minnisblaði 
Matorku að flestar ef ekki allar 
landeldisstöðvar laxfiska hafi 
farið í gegn um gjaldþrot og 
sumar oft. Vilja forsvarsmenn 
Matorku meina að afskriftir og 
kaup Samherja á fyrirtækjunum 

á hrakvirði veiti 
framleiðendum 
forskot á þá sem 
byggja fiskeldis-
stöð frá grunni. 

Ívilnunar-
samningur 
M ato rk u  o g 
íslenska ríkisins 
hefur verið tal-
inn samkeppnis-
raskandi af þeim 
aðilum sem fyrir 

eru á markaði. Forsvarsmenn 
Matorku spyrja sig hins vegar 
hvort kaup Samherja á þrotabúum 
„á hrakvirði“ sé ekki samkeppnis-
röskun einnig.

„Við erum ekki að benda á eitt-
hvert eitt fyrirtæki í þessu sam-
hengi,“ segir Árni Páll Einars-
son, framkvæmdastjóri Matorku. 
„Eldisiðnaðurinn á Íslandi er 
byggður upp á gömlum stöðvum 
og keyptur út úr þrotabúum á lágu 
verði og við vekjum máls á mun-
inum á því og að byggja upp stöð 
frá grunni.“ 

Jón Kjartan segir ekki rétt að 
stöðvar hafi verið keyptar á hrak-
virði út úr þrotabúum.

 „Allar stöðvar sem eru í eigu 
félagsins hafa verið keyptar í 
fullum rekstri á markaðsverði af 
einstaklingum sem höfðu verið 
eigendur þeirra frá stofnun eða 
til nokkurra ára,“ segir Jón. 

Forsvarsmenn Matorku ætla 
sér að framleiða um 3.000 tonn 
á ári. „Til að auka sölu á bleikju 
þarf að auka framleiðslugetuna 
á markaðnum, það liggur í hlut-
arins eðli. Það mun skila sér í 
auknum gjaldeyristekjum og 
fleiri störfum á landinu og leið-
ir aðeins gott af sér,“ segir Árni 
Páll.

 sveinn@frettabladid.is

Telja Samherja hafa 
samkeppnisforskot
Forsvarsmenn Matorku telja fyrirtæki í bleikjueldi á Íslandi búa við samkeppnis-
forskot. Rekstraraðilar hafi keypt stöðvar á „hrakvirði“ út úr þrotabúum. Fram-
kvæmdastjóri Íslandsbleikju segir fullyrðingarnar ekki eiga við rök að styðjast.

SVARTSENGI  Matorka mun nýta heitt affallsvatn frá orkuverinu í Svartsengi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRNI PÁLL 
EINARSSON  
 framkvæmdastjóri 
Matorku

 Það að halda því fram 
að markaður sem er í dag 

um 6.000 tonn í heiminum 
geti tekið við þeim vexti 

sem nú er rætt um er ekki 
í neinu samræmi við þann 

veruleika sem við þekkj-
um.

Jón Kjartan Jónsson, 
framkvæmdastjóri Íslandsbleikju.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

FJÁRMÁL Haraldur L. Haraldsson, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, freist-
ar þess nú að endursemja við fyrir-
tækið sem á og rekur Áslandsskóla 
á kostnað bæjarins.

„Eignarhaldsfélagið Fasteign 
og þeir samningar sem þar voru 
gerðir eru mestu mistök sem gerð 
voru hjá sveitarfélögunum,“ segir 
Haraldur.

Áslandsskóli er alfarið í einka-
eign en það fyrirkomulag má 
rekja til samnings frá 16. mars 
2000 milli Hafnarfjarðarbæjar 
og FM húsa ehf. um svokallaða 
einkaframkvæmd. Sjálfstæðis-
flokkurinn og Framsóknarflokk-
urinn fóru með meirihluta í bæjar-
stjórn á þessum tíma. Samkvæmt 
samningnum skyldi FM hús annast 
byggingu og rekstur Áslandsskóla 
í 27 ár.

Þegar upp verður staðið verður 
Hafnarfjarðarbær búinn að greiða 
FM húsum ehf. samtals 6 milljarða 
króna fyrir leigu á húsnæði og 
rekstur skólans á samningstíman-
um. Byggingarkostnaður með hús-
gögnum og búnaði, uppreiknaður 

með hliðsjón af vísitölu neyslu-
verðs, er 2,2 milljarðar króna.

„Á samningstímanum munu 
skattgreiðendur í Hafnarfirði hafa 
greitt upp allan kostnað við bygg-
ingu og rekstur þessarar fasteign-
ar og þar með talinn fjármagns-
kostnað. Án þess að eignast krónu 
í eigninni að samningstíma lokn-
um,“ segir Gunnar Axel Axelsson 
bæjarfulltrúi fyrir Samfylkinguna 
í Hafnarfirði. - þþ

Bæjarstjóri Hafnarfjarðar vill viðræður við FM hús:

Borga stórfé en eiga 
ekkert í Áslandsskóla

HARALDUR L. HARALDSSON  Freistar 
þess að endursemja um Áslandsskóla.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



HAFÐU ÞAÐ GOTT
UM PÁSKANA

HAGKAUP

FYLLT HÁTÍÐALÆRI
MEÐ FRÖNSKUM CAMEMBERT

HAGKAUP
MÆLIR
MEÐ

HAGKAUP

HAMBORGAR-
HRYGGUR

SÉRVALINN ÚR HÁGÆÐA HRÁEFNI

SALT
MINNI

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

Hagkaups Hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr hágæða hráefni.

Fyllt hátíðalæri
Lærin eru úrbeinuð og fást  

með 3 tegundum af fyllingum:   
• Döðlur og gráðaostur 
• Fíkjur, engifer og kanill 
• Franskur Camembert

Salt minni!

Þarf ekki 
að sjóða!

Aðeins 90 mín. 
í ofni!

Valette andabringur
Hágæða franskar andabringur.

Nauta Tornados
Ferskar steikur úr íslenskri nautalund.

NNauttaa TToornnaaddos

2.879
3.599

1.998 

3.998
4.499

7.199
7.999



sveitarfélagi,“ segir Þorgils Torfi 
Jónsson, oddviti D-listans í meiri-
hluta Rangárþings ytra. 

Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri 
Rangárþings ytra, er með fasta 
búsetu á Öldubakka á Hvolsvelli 
í Rangárþingi eystra. Ágúst og 
fjölskylda hans eru hins vegar 
með lögheimili skráð í Kirkjubæ 
í Rangárþingi ytra.

„Þetta hefur tíðkast á þessa 
leið í mörg ár að nokkur börn sem 
lögheimili hafa hjá okkur fari í 
grunnskóla á Hvolsvelli,“ segir 
Þorgils Torfi Jónsson.

Þorgils Torfi segir að í sumum 
tilvikum sé hagræði að því að 
börnin séu í námi á Hvolsvelli 
frekar en á Hellu vegna nálægð-
ar við Grunnskólann á Hvolsvelli. 
Litlu máli skipti hvort um sé að 
ræða börn sveitarstjóra eða önnur 
börn, greitt sé fyrir skólagöngu 
allra barna.

Yngvi Karl Jónsson, odd-
viti minnihluta sveitarstjórnar 
Rangár þings ytra, segir lögheim-
ilisskráningu sveitarstjórans 
hafa verið milli tannanna á íbúum 
sveitarfélagsins í kringum síðustu 
kosningar. Að hans mati sé þekkt 
staðreynd að sveitarstjórinn sé 
búsettur á Hvolsvelli þrátt fyrir að 
hafa lögheimili í sveitarfélaginu.

„Sjálfsagt er þetta einkennileg 
staða. Bent hefur verið á þetta en 
engin leið fyrir okkur að hnekkja 
þessari búsetu. Við teljum okkur 
vera búin að vekja athygli á þessu 
en það hefur ekkert verið leiðrétt 
eða gert í málinu,“ segir Yngvi 
Karl.

Í fyrstu grein laga um lögheim-
ili segir að lögheimili sé sá staður 
þar sem maður hafi fasta búsetu, 
dveljist í að jafnaði í tómstundum 
sínum, hafi heimilismuni sína og 
sé svefnstaður. 

Því segir Yngvi Karl rökrétt að 
lögheimilisskráning sveitarstjóra 
sé röng samkvæmt laganna bók-
staf. Það skjóti skökku við að röng 
skráning leiði til þess að bærinn 
þurfi að greiða fyrir skólagöngu 
barna sveitarstjórans. 

„Auðvitað er þetta einkennileg 
staða en á móti kemur að sveitar-
stjórinn greiðir þá útsvar í okkar 
sveitarfélagi,“ segir Yngvi Karl. 

Ísólfur Gylfi Pálmason, sveit-
arstjóri Rangárþings eystra, 
segir eðlilegt að ef fjölskyldur 
séu með lögheimili á einum stað 
en búi á öðrum að útsvarstekjur 
þeirra skiptist til helminga á milli 
sveitar félaganna.

Ekki náðist í Ágúst Sigurðsson 
við vinnslu fréttarinnar.

 sveinn@frettabladid.is
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MM Pajero 3.2 Instyle
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 46.000 km, sjálfskiptur

Nissan X-Trail LE
Árgerð 2008, dísil 
Ekinn 141.000 km, sjálfskiptur

Skoda Octavia Amb. 1.6 
TDI AT.  Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 22.000 km, sjálfskiptur

Chevrolet Captiva 7manna 
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 73.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 120 GX
Árgerð 2005, dísil 
Ekinn 165.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 7.490.000

Ásett verð: 2.640.000

Ásett verð: 3.850.000

Ásett verð: 4.390.000

Ásett verð: 3.550.000

Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

heklanotadirbilar.is

Komdu og skoðaðu úrvalið!

VW Golf Plus Comf 1,6 TDI AT 
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 37.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 

3.390.000

VW Golf TDI Trendl. 
Árgerð 2011, dísil 
Ekinn 125.000 km, beinskiptur

VW Passat Var Comf Eco-
fuel AT. Árg. 2012, bensín/metan
Ekinn 142.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.990.000Ásett verð: 3.140.000

Mercedes-Benz E200 
CGI. Árgerð 2009, bensín
Ekinn 68.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.980.000

TILBOÐ: 2.640.000

Öflugt gegn
blöðrubólgu

ROSEBERRY

Virkar innan 24 tíma
2-3 töflur fyrir svefn

Fæst í apótekum, heilsubúðum og 
í heilsuhillum stórmarkaðanna

www.gengurvel.is

RANGÁRÞING YTRA Sveitarstjóri 
Rangárþings ytra er með lögheim-
ili í sveitarfélaginu þrátt fyrir að 
föst búseta hans sé í nágranna-
sveitarfélaginu Rangárþingi 
eystra. Rangárþing ytra greiðir 
þar af leiðandi fyrir skólagöngu 
barns hans á Hvolsvelli vegna 
lögheimilisskráningar fjölskyld-
unnar. 

„Það er ekkert athugavert við 
það að við greiðum fyrir skóla-
göngu barns sveitarstjórans í öðru 

Lögheimilisskráning 
klýfur Rangárþing
Sveitarstjóri Rangárþings ytra er með lögheimili í sveitarfélaginu þrátt fyrir að 
vera með búsetu annars staðar. Rangárþing ytra greiðir þar af leiðandi skólagöngu 
barns hans. „Ekkert athugavert við þetta,“ segir oddviti sveitarstjórnar. 

HELLA  Sveitarstjórinn Ágúst Sigurðsson er með lögheimili í Kirkjubæ í Rangárþingi ytra.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÍGERÍA Kjörstaðir verða áfram 
opnir í nokkrum landshlutum Níger-
íu á morgun, sunnudag, vegna tafa 
og árása við kjörstaði í dag. Meira 
en 20 manns voru myrtir af óþekkt-
um árásarmönnum.

Tafir urðu ekki víða, að því er 
fram kemur á vef BBC, en tækni-
legir örðugleikar hægðu á kosning-
unum og meðal annars lenti for-
seti landsins, Goodluck Jonathan, í 
vandræðum.

Kosningarnar eru einar þær mest 
spennandi í landinu frá því lýðveldi 

var stofnað árið 1963. Þeim var 
frestað um sex vikur til að gefa Níg-
eríuher færi á að endurheimta land-
svæði sem liðsmenn hryðjuverka-
samtakanna Boko Haram höfðu 
komist yfir.

Núverandi forseti, Jonathan, er 
í framboði auk Muhammadu Buh-
ari. Jonathan er kristinn maður úr 
suðurhluta landsins, en Buhari mús-
lími  að norðan. Jonathan, sem tók 
við sem forseti 2010, er mikið gagn-
rýndur fyrir að hafa mistekist að 
stöðva framgang Boko Haram. - skh

Árásir setja strik í reikninginn og forsetakosningar dragast á langinn:

Ódæðismenn myrtu kjósendur 

Á VARÐBERGI  Kristnir menn flúðu 
frá Kano í Norður-Nígeríu af ótta við 
ofbeldi í kjölfar forsetakosninganna.
 MYND/AP

ÁGÚST 
SIGURÐSSON

ÍSÓLFUR GYLFI 
PÁLMASON

  Sjálfsagt er þetta 
einkennileg staða. Bent 

hefur verið á þetta en 
engin leið fyrir okkur að 
hnekkja þessari búsetu.

Yngvi Karl Jónsson, oddviti minnihluta 
sveitarstjórnar Rangárþings ytra. 
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TVEIR FRÁBÆRIR KOSTIR

99.990
TILBOÐ TILBOÐ

179.990

Panasonic TX42AS600Y
42" Smart VIERA LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn. 
Vreal Smart Engine. Dual-Core örgjörvi. 100 Hz Back Light 
Blinking. VIERA Connect nettenging. Wi-Fi. Skype. Stafrænn 
DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari. Media spilari. Scart, 2x 
HDMI, CI rauf, RCA, DNLA, Optical út, heyrnar tólstengi o.fl. 
Apple/Android síma- og spjaldtölvuApp.

Panasonic TX55AS640E
55" Smart VIERA Direct LED sjónvarp með 1920x1080p 
upplausn. Vreal Smart Engine. Dual-Core örgjörvi. 1200 Hz 
Back Light Blinking. VIERA Connect nettenging. Bluetooth. 
Wi-Fi. Skype. Stafrænn DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari. 
Media spilari. 3x HDMI, CI rauf, RCA, DNLA, Optical út, 
heyrnar tólstengi o.fl. Apple/Android síma- og spjaldtölvuApp.

VERÐ ÁÐUR 129.990 VERÐ ÁÐUR 199.990
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Nýr tími er runninn upp í samgöngum á 
höfuðborgarsvæðinu. Gatnakerfið ræður 
ekki við bílafjöldann. Langar bílabiðraðir 
myndast þegar fólk fer í og úr vinnu. Slíkt 
er afar óhagkvæmt fyrir samfélag okkar. 
Hvað er til ráða? Svörin eru mörg. Eitt 
þeirra er að innleiða nýja tækni. Inter-
netið og farsími eru ekki gömul fyrir-
bæri. Þó ég sé aðeins 27 ára man ég þá 
tíma að þessi tækni var takmörkuð. Nú 
er internetið og farsíminn hluti af grunn-
þörfum fólks og ljósleiðaravæðing eitt 
af mikilvægustu verkefnum samtímans. 
Þessa tækni er verið að setja í bíla og 
gera ökumenn óþarfa. Bílaframleiðendur 
eins og Mercedes Benz, General Motors, 
Audi og Volvo eru með tilraunabíla sem 
keyra mannlausir í lifandi borgum. Bíl-
arnir skynja götuna, aðra í umferðinni, 
umferðar ljós, gangstéttir og fleira. 

Færri slys
Nær öll slys sem verða í umferðinni eru 
vegna mannlegra mistaka. Gætu sjálf-
keyrandi bílar aukið umferðaröryggi og 
lækkað slysatíðni? Með interneti og far-
símatækni geta bílarnir talað saman. Til 
dæmis ef einn bíll hægir á, þá veit öll bíla-
röðin af því. Það getur skipt sköpum því, 
fyrir hemlun bifreiða er viðbragðstími 

ökumanns 2,5 sek. Það þýðir að á 90 km/
klst. hefur bíllinn farið yfir 60 m áður en 
stigið er á bremsurnar. Við blasir að ef 
viðbragðstíminn er færður niður í nánast 
núll með háhraðatækni, mun það auka 
öryggi. Þessi nýja tækni ætti að minnka 
til muna algengustu slys í umferðinni, 
aftaná keyrslur.

Færri umferðarteppur
Bílar framtíðarinnar verða rafmagns-
knúnir og tala saman. Verði nógu marg-
ir bílar í snjallkerfinu, þurfa fæst okkar 
að eiga bíla lengur. Þetta gæti auðveld-
lega gerst á fjölmennustu stöðum lands-
ins. Með snjallsímanum pantar fólk skutl 
með snjallbílnum og vegna fjölda þeirra 
þarf lítið að bíða og auðvelt verður að 
sameinast í bíla. Þetta kerfi ætti að vera 
ódýrara fyrir einstaklinga ef öll gjöld 
einkabíls eru reiknuð með. Einnig mun 
kerfið geta sparað mikinn ferðatíma með 
því að nota reikniaðferðina „bestun“ til 
að finna fljótlegustu leiðina því áfanga-
staður allra bíla er þekktur. Þannig ættu 
umferðarteppur að heyra sögunni til. 
Við Íslendingar eigum að gera það sem í 
okkar valdi stendur til að ýta á eftir ofan-
greindri tækniþróun. Þar geta stjórnvöld 
lagt hönd á plóg.

Snjallsími á hjólum

Til hvers að flækja hlutina?

365.is
Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 

Í upphafi mánaðar byrja allir viðskiptavinir í 0 mínútum 
og 0 SMS-um. Það fer síðan eftir notkun í hvaða þrepi 
hann endar þann mánuðinn.

0 kr. 2.990 kr.2.990 kr. 4.990 kr.
60–0 365 mín. og SMS Enndalaust

60 mínútur og 60 SMS í GSM 
og heimasíma á Íslandi. 

365 mínútur og 365 SMS 
í GSM og heimasíma á 
Íslandi.

Endalausar mínútur og 
SMS í GSM og heimasíma 
á Íslandi. 

0–60mín. og SMS

UMFERÐ

Haraldur 
Einarsson
þingmaður Fram-
sóknarfl okksins

E
ygló Harðardóttir félagsmálaráðherra hefur boðað 
komu frumvarpa inn í þingið sem snúa að húsnæðis-
markaðnum. Um er að ræða fjögur frumvörp; um stofn-
styrki, breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, 
húsnæðisbætur og breytingu á húsaleigulögum. Frum-

varpanna er beðið með eftirvæntingu á ýmsum vígstöðvum. Þau 
munu að einhverju leyti vera innlegg í kjaraviðræður sem nú 

standa yfir og er þannig að sögn 
ráðherra ætlað að ná sérstaklega 
til ungs fólks og þeirra tekju-
lægri. Þau eru að sögn Eyglóar 
unnin í nánu samstarfi við fjár-
mála- og efnahagsráðherra enda 
nokkuð líklegt að umtalsverðar 
breytingar á þessum málaflokki 
kalli á töluverð fjárútlát.

Reyndar er með ólíkindum hversu lengi hefur staðið á fram-
lagningu þessara frumvarpa en ráðherrann hefur nú eftir að 
hafa setið rúm tvö ár í embætti tvo daga til að ná málunum 
inn fyrir lok þessa þings. Eygló leggur gríðarlega áherslu á að 
frumvörpin verði kláruð á yfirstandandi þingi og í samtali við 
Fréttablaðið á föstudag sagði hún að næðist það ekki yrði að 
halda sumarþing. Hún hefur áður lýst yfir áhyggjum af hækk-
andi húsnæðisverði en verð á íbúðum í fjölbýli hækkaði um 9 
prósent að raunvirði í fyrra og sérbýli um 3,7 prósent og eitthvað 
verði að gera fyrir þann stóra hóp sem ekki nær að tryggja sér 
þak yfir höfuðið í þessu árferði. Þörfin fyrir húsnæði er mikil 
en að einhverju leyti fyrirsjáanleg. Frá miðju ári 2007 til loka 
ársins 2012 var sama og ekkert byggt sem er lengsta stopp í 
byggingum á íbúðarhúsnæði á Íslandi síðustu áratugi. Á sama 
tíma er stór hópur ungs fólks að koma inn á markaðinn. Þessu 
verður að mæta.

Nákvæmar útfærslur frumvarpanna eru enn óljósar. Heyrst 
hefur að til standi að samræma húsaleigu- og vaxtabætur, en 
eins og staðan er í dag hefst tekjuskerðing bóta mun fyrr í til-
viki húsaleigubóta. Það er hið besta mál enda vandséð hvernig 
það er réttlætanlegt að bótakerfið geri upp á milli fólks eftir 
því hvernig það fjármagnar húsnæði sitt. Að sama skapi er af 
sömu ástæðu fyrirkvíðanlegt ef breyta á skattkerfinu mikið til 
að skapa hvata til útleigu, það er að gera upp á milli sparifjár-
eigenda eftir því hvort þeir festa peninga sína í húsnæði eða 
einhverju öðru. Það er ósanngjarnt og flækir kerfið.

Húsnæðiskerfið, bæði á ríkis- og sveitarstjórnarstigi, er flókið 
og regluverkið umfangsmikið. Byggingarreglugerðir þarf að 
einfalda og leiðrétta þannig að ódýrara sé að byggja húsnæði. 
Kröfur um lágmarksstærðir og -útbúnað eru oft og tíðum óhag-
stæðar auk þess sem þeim fylgir kostnaður. Það verður að borga 
sig að byggja smáar einingar til að það sé gert.

Ástandið á húsnæðismarkaði er einfaldlega óþolandi. Ungt 
fólk og þeir tekjulægri eiga í erfiðleikum með að koma sér upp 
þaki yfir höfuðið svo vel sé sem er grundvallaratriði til að það 
geti komið undir sig fótum og tryggt sér og fjölskyldum sínum 
almennileg lífsskilyrði.

Frumvörp Eyglóar geta þannig orðið til mikilla bóta. Það besta 
sem hið opinbera gerir á húsnæðismarkaði er hins vegar að skapa 
einfalt og sanngjarnt regluverk. Regluverk sem gerir mönnum 
kleift að byggja alls konar húsnæði, nú sérstaklega ódýrt, og 
skipuleggja byggingarmagn þar sem fólk vill raunverulega búa. 

Ástand á húsnæðismarkaði er óþolandi:

Þak yfir höfuðið

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Fleiri slys, meira glys
Vinnueftirlitið hefur gefið út skýrslu 
um slys í fiskvinnslunni og er óhætt 
að segja að um svarta skýrslu sé að 
ræða. Eftirlitið kannaði slysatíðni í 
fiskvinnslunni fyrir tveimur árum 
og í eftirfylgniathugun núna kom í 
ljós að staðan hafði ekkert batnað., 
slysatíðni hefur þvert á móti aukist. 
Í fréttum RÚV á laugardag kom í ljós 
að fiskvinnslan skilaði 32,6 millj-
örðum króna í arð árið 2013, árið 
sem skýrsla Vinnueftirlitsins var 
gerð. Það eru margir peningar 
og hægt að kaupa mikið glys 
fyrir þá. Bling jafnvel. Það er 
líka hægt að eyða þeim í að 
auka öryggi starfsmanna í 
fiskvinnslunni. Auðvitað 
eiga athugasemdirnar 
ekki við öll fyrirtækin, en 

fyrsta boðorð allra atvinnurekenda á 
að vera að huga að öryggi starfs-
manna sinna, jafnvel þó það skili 
færri krónum í vasa eigenda.

Sumarþing ef með þarf
Eygló Harðardóttir velferðarráðherra 
lýsti því yfir í Fréttablaðinu á 
föstudag að afgreiða þyrfti hús-
næðisfrumvörp hennar á yfirstand-
andi þingi. Það þýddi ekkert 

elsku mamma, ef ekki næðist 
að klára það fyrir sumarfrí 

þyrfti einfaldlega að halda 
sumarþing. Gott og vel, 

með þessu undirstrikar 
Eygló mikilvægi frum-
varpanna, sem eng-

inn þarf að velkjast í 
vafa um.

Innanstjórnarpólitík
Ummæli ráðherra vekja hins vegar 
þá eðlilegu spurningu hvers vegna 
frumvörpin eru ekki löngu komin 
fram. Ef þau eru svo mikilvæg að það 
er nauðsynlegt að ljúka þeim fyrir 
sumarfrí, hefði þá ekki verið ráð að 
leggja þau fyrr fram og tryggja þannig 
að nægur tími væri til að ræða þau og 
afgreiða? Mögulega er skýringarinnar 

að leita innan ríkisstjórnarinnar, 
en þar er fráleitt samstaða um 
jafn kostnaðarsamar aðgerðir 
og frumvörpin gera ráð fyrir. 
Yfirlýsingar Eyglóar má því skilja 
sem áréttingu hennar gagnvart 
samráðherrum sínum á því hve 

mikla áherslu hún leggur á 
málin.
 kolbeinn@frettabladid
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Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

FRÍSKLEGT ÚTLIT.

BMW 2 lína
Active Tourer

www.bmw.is
Hrein

akstursgleði

BMW 2 ACTIVE TOURER ER RÚMGÓÐUR OG NÝSTÁRLEGUR 
FJÖLSKYLDUBÍLL MEÐ FRAMHJÓLADRIFI.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BMW 2 Active Tourer 218d, 

Less emissions. More driving pleasure.

Fyrst hugsar maður: Af hverju 
endar íslensk mannréttindabar-
átta alltaf í einhverju þvargi um að 
fá að nota nafn sem enginn bann-
ar þér að nota? Fyrst Þorgeir með 
þetta óskiljanlega eina s í föður-
nafninu; og núna Jón Gnarr búinn 
að fá viðurkennt með ærinni fyrir-
höfn fyrir bandarískum dómstóli 
að hann heiti Jón Gnarr en ekki 
eitthvað sem enginn kallar hann 
nema Hagstofan og forstöðumaður 
eineltissviðs Sjálfstæðisflokksins.

Málið er samt ekki alveg einfalt. 
Það eru þau aldrei. Það er smá-
vægilegt og þess vegna mikilvægt. 

Spurðu ekki Hagstofuna hvað 
hún geti gert fyrir þig …
Kannski spurningin ætti heldur 
að vera: Af hverju þarf að vera að 
standa í þvargi um það hvað maður 
vill heita gagnvart Keisaranum, 
guði og samfélaginu. Af hverju á 
nefnd valinkunnra einstaklinga 
að fjalla um það hvað þú heitir á 
bréfum Hagstofunnar til þín, og 
samþykkja hugmyndir þínar eða 
synja þeim? Fólk gefur sér ýmis 
nöfn, stundum á svokölluð hliðar-
sjálf og stundum á þá persónu sem 
það telur sig einkum vera og vill 
sýna umheiminum. Fólk gefur 
sér listamannsnöfn án þess að 
mannanafnanefnd sjái ástæðu til 
að hafa afskipti af því: „Nefndin 
hefur fjallað um umsókn þína að 
fá að heita MC Gauti en getur því 
miður ekki fallist á hana vegna 

þess að stafirnir MC samræmast 
ekki íslensku beygingarkerfi …“ 
Hver er í rauninni munurinn? 
Ætti ekki heldur að hafa áhyggjur 
af opinberum nöfnum fólks – þeim 
sem samfélagið þekkir og notar – 
en kennitölunöfnum? Af hverju 
þurfa nöfn á umslögum frá Hag-
stofunni fremur að samræmast 
íslensku beygingarkerfi en nöfn 
sem öllum erum töm? Tungumáli 
verður ekki stjórnað með lögum 
og lagabókstaf. Tungumál er lífið 
sjálft, óstýrilátt og streymandi í 
ótal farvegum.

Og þegar landið er fullt af fólki 
sem kemur með annars konar 
nafnavenjur úr fyrri samfélögum 
hljóta lög sem takmarka rétt fólks 
til ákvarðana um nöfn sín og sinna 
að falla um sjálf sig. Nema við vilj-
um aftur neyða það fólk sem hing-
að flyst til að kalla sig Kára og Jar-
þrúði.

Eða snýst þetta að einhverju 
leyti um þarfir Hagstofunnar? 
Við munum þá tíð þegar Hagstof-
an bannaði of löng nöfn, vegna 
þess að það hentaði ekki þáver-
andi tölvukosti stofunnar, eins og 
þjóðin þyrfti að laga sig að tölv-
unum en ekki öfugt. Sá hugsunar-
háttur minnir dálítið á umræður 
á facebook-vegg Hallgríms Helga-
sonar um daginn þegar hann sýndi 
einn af þessum ólystilegu íslensku 
ostum sem eru svo linir að þeir 
fara í klessu við minnstu snert-
ingu ostaskera; þá urðu ýmsir til 
að segja að hann hafi ekki verið 
með rétta ostaskerann. Þanka-
gangurinn er með öðrum orðum 
sá að manni beri að laga sig að 
hroðanum fremur en að mótmæla 
honum og krefjast mannsæmandi 
varnings.

En það á maður að gera. Maður 
á kröfu á því að fá að borða ætan 
ost á viðunandi verði. Og maður 
á kröfu á því að mega skilgreina 

sjálfan sig eins og maður kýs og 
koma fram fyrir annað fólk eins 
og maður hefur skilgreint sig, svo 
fremi sem almennt samkomulag 
ríki um að manni sé sjálfrátt. 

Vald yfir eigin mannhelgi
Þessi þrá eftir valdi yfir eigin 
mannhelgi – eigin áru – eigin 
merkingu fyrir öðru fólki – braust 
fram í síðustu viku með dæmi-
gerðu alíslensku „æði“ sem geta 
verið svo skemmtileg, þegar þús-
undir kvenna beruðu brjóst sín á 
eigin forsendum og með frelsið að 
gunnfána: frelsi undan markaðs-
væðingu mannslíkamans, frelsi 
undan glápmerkingu karlveldisins.

Sú hugmynd að maður eigi sjálf-
ur að ráða yfir sér – og þar með 
því hvaða nafni maður nefnist 
gagnvart sjálfum sér, öðru fólki 
og samfélaginu í heild – þetta er 
grundvallarhugmynd. Vissulega 
getur nafnið manns verið sam-
vinnuverkefni – stundum heilt 
þorp sem tekur þátt í því – og ekki 
alltaf jafn indæl nöfnin sem fólk 
situr uppi með í viðurnefnalandinu 
Íslandi. Ekki hefur löggjafinn séð 
ástæðu til að láta slíkt til sín taka, 
enda vandséð hvernig því verði við 
komið.  

Aðrar hefðir hafa verið líf-
seigar hér á landi – til dæmis að 
kenna sig við staði og bæi: Bólu-
Hjálmar … Sigríður Einars frá 
Munaðarnesi … Davíð frá Fagra-
skógi. Allt hefur þetta lifað ein-
hvern veginn í þessum hálfgerða 
hrærigraut sem mannleg tilvera 
getur orðið þegar hún verður 
sem indælust og býr við hæfilegt 
afskiptaleysi af hálfu hins opin-
bera. Þar með er ekki sagt að 
samfélagsleg ábyrgð skipti engu 
máli; eða að samfélagið beri ekki 
ábyrgð á velfarnaði einstakra 
þegna. Samfélagið þarf hins 
vegar ekki að hafa vit fyrir ein-

staklingunum nema í undantekn-
ingartilvikum.

Eftir stendur þá einkum tvennt: 
að löggjafinn hafi, af menningar-
legum og sögulegum ástæðum, 
tekið að sér að vernda ævafornt 
mannanafnakerfi Íslendinga, að 
kenna sig við föður eða móður; og 
þetta viðkvæma kerfi sé í hættu 
og geti horfið með öllu á nokkrum 
mannsöldrum. Og svo hitt: Að það 
geti verið börnum erfitt að alast 
upp með nöfnum þar sem þörf for-
eldranna til að tjá sig gengur út í 
öfgar, og þau þurfi að vernda. Hið 
síðarnefnda er fyrst og fremst 
barnaverndarmál og ætti eigin-
lega að vera hluti af ungbarna-
eftirlitinu þegar gætt er að því að 
sómasamlega sé búið að barninu, 
að það fái ekki of skrípaleg nöfn; 
það er í rauninni ekki málfræðileg 
spurning heldur siðferðileg.

Hitt atriðið er erfiðara. En sé 
svo komið að eina vernd tungu-
máls og menningararfs séu laga-
þvingunarúrræði – þá er sú menn-
ing feig. Sjálfur er ég ekki viss um 
að sá góði siður að kenna sig við 
foreldra muni hverfa sjálfkrafa, 
jafnvel þótt Jón fái að heita Gnarr.

Hvað felst í nafni?
Og þegar landið er 
fullt af fólki sem 

kemur með annars konar 
nafnavenjur úr fyrri sam-
félögum hljóta lög sem 
takmarka rétt fólks til 
ákvarðana um nöfn sín 
og sinna að falla um sjálf 
sig. Nema við viljum aftur 
neyða það fólk sem hingað 
flyst til að kalla sig Kára og 
Jarþrúði.

AF NETINU
Alveg kýrskýrt

Þótt menn hafi á ein-
hverjum tímapunkti 
keypt kvóta til nýt-
ingar var seljandinn 
ekki aðili sem hafði 
rétt eða umboð til að 

selja hann til frambúðar.
Auðvitað hljóta kaupendurnir 

að hafa gert sér grein fyrir því. Það 
stendur í lögum um fiskveiðar að 
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu 
sameign þjóðarinnar.

Þetta er alveg kýrskýrt og það 
eru engar líkur á að þessu verði 
breytt. Mikill meirihluti þjóðar-
innar er þessarar skoðunar–  stjórn-
málamenn sem reyna að einka-
væða fiskistofnana til frambúðar 
munu ekki hafa erindi sem erfiði. 
Í kosningu um tillögur stjórnlaga-
ráðs greiddu 74 prósent atkvæði 
með því að náttúruauðlindir sem 
eru ekki í einkaeigu verði lýstar 
þjóðareign. Skoðanakannanir hafa 
sýnt svipaðar niðurstöður.

Egill Helgason á eyjan.is

Einn maður í 
feðraveldinu

Það hefur ekki frá því 
að ég man eftir mér 
verið amast við því að 
konur stunduðu sólböð 
berbrjósta ef þær vilja 
í sundlaugum á Íslandi. 

Það er ekki bannað og þykir ekki 
ósiðlegt að gefa börnum brjóst á 
almannafæri á Íslandi. Ég man eftir 
einni frétt um það að konu hafi verið 
bannað að gefa brjóst á veitingastað 
hér á landi. Einn stjörnugalinn 
veitingamaður. Það var nú allt 
„feðraveldið“, hið íslenska Kabúl, sem 
nýfemínistar leita að með logandi 
ljósi. Það er ekkert stigma í kringum 
ber brjóst kvenna á Íslandi.

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir á 
kvennabladid.is
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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

Kæra systir okkar og frænka,

ÞÓRA JÓHANNSDÓTTIR
frá Garðsá,

sem lést miðvikudaginn 18. mars, verður 
jarðsungin frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 
1. apríl kl. 13.30.

Hrafnhildur, Margrét og systkinabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

BRYNJA BORGÞÓRSDÓTTIR 
til heimilis að Sólvangi, Hafnarfirði,

áður Álfaskeiði 64d,

sem lést á Sólvangi fimmtudaginn 19. mars, 
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
1. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á hjúkrunarheimilið Sólvang í Hafnarfirði.

Gunnar Þór Júlíusson Ingveldur Jóna Gunnarsdóttir
Guðrún Júlíusdóttir Jón Vídalín Hinriksson
Helgi Guðbjörn Júlíusson Stefanía Guðjónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1492 Ferdinand og Ísabella gáfu út tilskipun um að allir 
gyðingar sem ekki tækju rómversk-kaþólska trú skyldu yfir-
gefa Spán.
1533 Thomas Cranmer varð erkibiskup af Kantaraborg.

1802 Bólusetn-
ing við kúabólu 
var lögboðin á 
Íslandi og var 
það með fyrstu 
löndum til slíkr-
ar lagasetning-
ar.
1816 Hið 
íslenska bók-
menntafélag 
var stofnað. Það 
gefur út Skírni, 
sem er elsta 
tímarit á Norð-
urlöndum.
1841 Þjóðar-
banki Grikk-
lands stofnaður 
í Aþenu.
1853 Fæðing-
ardagur hol-
lenska listmál-
arans Vincents 
van Gogh. 
1858 Hymen 

Lipman fékk skráð einkaleyfi á blýanti með áföstu strok-
leðri.
1867 Bandaríkin keyptu Alaska af Rússum fyrir 7,2 milljón-
ir dollara.
1934 Eldgos hófst í Grímsvötnum í Vatnajökli og olli hlaupi 
í Skeiðará.
1945 Síðari heimsstyrjöldin: Sovétmenn réðust inn í Aust-
urríki og hertóku Vínarborg.
1949 Alþingi Íslendinga samþykkti aðild landsins að NATO, 
en við það brutust út óeirðir á Austurvelli.
1981 Ronald Reagan Bandaríkjaforseti skotinn og særður 
af John Hinckley rétt við Hvíta húsið.
1985 Mótefni gegn eyðniveiru fundust í fyrsta sinn í blóði 
Íslendings.
2006 Mýraeldar komu upp í Hraunhreppi í Mýrasýslu og 
brunnu í yfir tvo sólarhringa. Þetta voru mestu sinueldar 
sem um er vitað á Íslandi og brunnu um 67 km2 lands.
2010 Þrjátíu og átta láta lífið og sextíu særðust í sjálfs-
morðssprengingum í hraðlestarstöð í Moskvu. 

Þann 30. mars árið 1949 kom 
saman margmenni á Austur-
velli og mótmælti harðlega 
hugmyndum stjórnvalda um að 
gerast stofnaðilar að Atlants-
hafsbandalaginu. Andstæðingar 
NATÓ sem og almennir borgarar 
flykktust á Austurvöll. Mótmæl-
endur létu hátt þennan dag og 
köstuðu eggjum og grjóti að 
alþingishúsinu.

Voru óeirðirnar slíkar á 
þessum degi að lögreglan þurfti 
að nota áður óþekkt meðöl á 
þeim tíma gegn pólitísku upp-
þoti. Þurftu laganna verðir að 
nota táragas til þess að skakka 
leikinn og reyna að stilla til 
friðar. 

Ríkisstjórn Stefáns Jóhanns 
Stefánssonar náði sínu fram 
þennan dag. Ríkisstjórnin var 
samsteypustjórn Alþýðuflokks, 
Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks. 

Rétt eins og í búsáhaldabylt-
ingunni veturinn 2008-2009 
hrökklaðist ríkisstjórn Stefáns 
Jóhanns frá völdum síðla árs 
1949.  - sa

ÞETTA GERÐIST: 30. MARS 1949

Mótmæli brutust út

„Ég er hér í blíðskaparveðri og 
algerri slökun með fjölskyldunni,“ 
segir Guðlaug María Bjarnadótt-
ir leikkona þegar hún er ónáðuð á 
Tenerife í tilefni sextugsafmælisins 
sem er í dag. „Svo vill svo skemmti-
lega til að margir vinir mínir hafa 
verið hér líka, sumir eru reyndar 
farnir heim og aðrir eru á förum. 
Ég hef farið út að borða með þeim 
í hollum í tilefni afmælisins, þann-
ig að afmælisdagurinn sjálfur er 
þriðji í afmæli hjá mér. Svo verður 
fjórði í afmæli þegar yngsta dóttir 
mín kemur, hún er í leiklistarnámi í 
Bratislava þessa önn en kemur hing-
að innan fárra daga.“ 

Guðlaug María kveðst hafa alist 
upp á Akureyri og á góðar minning-
ar þaðan. Þegar minnst er á Sjall-
ann, viðurkennir hún að hafa dulbú-
ið sig með mikilli fyrirhöfn til að 
komast þar inn áður en hún hafði 
aldur til. Sama gilti um leiklistar-
námskeiðið sem hún fór á hjá Arnari 
Jónssyni, Þórhildi Þorleifsdóttur og 
Sigmundi Erni Arngrímssyni. „Það 
var sextán ára aldurstakmark en ég 
komst inn áður en ég náði því tak-

marki. Það var ágætur skóli. Þaðan 
lá leiðin í Leiklistarskóla Íslands 
og svo fór ég að leika.“ Af eftir-
minnilegum sýningum nefnir hún 
Amadeus í Þjóðleikhúsinu, Reykja-
víkursögur Ástu í Hlaðvarpanum, 
Bílaverkstæði Badda og Gaura-
gang. Auk þess var hún í Pæld’íðí-
hópnum sem hafði það hlutverk að 
sýna fræðandi og uppbyggileg verk 
fyrir börn og unglinga. „Við byrjuð-
um á mjög hneykslanlegu verki um 
kynfræðslu sem hét Pæld’íðí og var 
bannað sums staðar. Fengum alveg 
ótrúlega góða auglýsingu því um það 
var náttúrlega fjallað í blöðunum,“ 
rifjar hún upp glaðlega. 

„Svo er gaman að segja frá því 
að um daginn var ég í fornbóka-
búð að leita að ljóðabók sem ég gaf 
út á mínum yngri árum. Þá sagði 
afgreiðslumaðurinn: „Já, eftir Guð-
laugu Maríu Bjarnadóttur? Ég sá 
eina leiksýningu með henni, það 
var Hvað gerðist í gær? Hún er 
ógleymanleg.“ Hann fattaði ekkert 
við hverja hann var að tala. Hvað 
gerðist í gær? fjallaði um fangabúð-
ir gyðinga og ég var ein á sviðinu 

í tvo og hálfan tíma. Ég þurfti sko 
ekki að fara í megrun því ég breytt-
ist í Belsen-fanga, æfingarnar voru 
svo erfiðar. En mér þótti vænt um 
ummæli afgreiðsumannsins.“

Nú er Guðlaug María kennari við 
Borgarholtsskóla. „Ég ákvað að fara 
í háskólann þegar ég var um fertugt, 
fannst ég aldrei hafa lært alveg nóg 
og fór í uppeldis- og kennslufræði 
og svo menntunarfræði. Eftir það 
fannst mér svo gott að hafa frí á 
kvöldin að ég svissaði yfir í kennsl-
una. Það er aldrei að vita nema ég 
byrji að leika aftur þegar ég verð 
orðin gömul, það vantar alltaf kerl-
ingar með fullu viti í einhver hlut-
verk.“ gun@frettabladid.is

Þriðji í afmæli í dag
Guðlaug María Bjarnadóttir, leikkona og kennari, er sextug í dag og fagnar því með 
margra daga hátíðahöldum í góðra vina hópi suður á hinni sólríku eyju Tenerife.

 Við byrjuðum á mjög 
hneykslanlegu verki um 

kynfræðslu sem hét Pæld’íðí 
og var bannað sums staðar. 

Fengum alveg ótrúlega góða 
auglýsingu því um það var 

náttúrlega fjallað í blöðunum.

Í SÓLINNI Á 
TENE  „Ég er hér 
í blíð skaparveðri 
og algerri slökun 
með fjölskyldunni,“ 
segir Guðlaug 
María.
MYND/FREYR ÓLAFSSON



Í ÞJÓÐMINJASAFNI
Sýningarnar Íslenskir gullsmiðir – ný verk og 
Skartgripahönnun á frímerkjum standa yfir í Þjóð-
minjasafninu til 7. apríl. Tuttugu gullsmiðir sýna á 
Torginu en í Tunnunni eru sýnd stækkuð frímerki 
með myndum af íslenskri skartgripahönnun.

ALGENGT
Sjö af hverjum tíu 
konum fá einkenni 
sveppasýkingar á 
kynfærasvæði 
einhvern tímann 
á ævinni og ein af 
hverjum tíu finn-
ur fyrir einkennum 
allt að fjórum 
sinnum á ári. 

Í starfi mínu sem hjúkrunarfræð-
ingur hef ég orðið vitni að því hvað 
síendur teknar sýkingar geta orðið 

þrálátt vandamál hjá konum,“ segir Val-
björg Þórðardóttir hjúkrunarfræðingur. 
Hún segir sýkla- og sveppalyf í sjálfu 
sér góð og gild en þau geti þó beinlínis 
viðhaldið sýkingum þar sem þau ráðist 
einnig á vinveittar bakteríur sem verja 
svæðið gegn sveppa- og bakteríusýk-
ingu. 

Klínískar rannsóknir sýna að „For 
Women“ frá OptiBac virkar beint á kyn-
færasvæði og framleiðir góða bakteríu-
flóru sem veitir vörn.

ÞRIÐJUNGUR KVENNA ER MEÐ 
KRÓNÍSKAR SÝKINGAR
Sjö af hverjum tíu konum fá einkenni 
sveppasýkingar á kynfærasvæði 
einhvern tímann á ævinni og ein af 
hverjum tíu finnur fyrir einkennum allt 
að fjórum sinnum á ári. Um helmingur 
kvenna fær þvagfærasýkingu að 
minnsta kosti einu sinni á ævi sinni og 
30 prósent kvenna eru með króníska 
sýkingu vegna sama vandamáls. Þá fær 
þriðjungur kvenna þrálátar 
bakteríusýkingar 
sökum þess að sýkla-
lyf virka einungis til 
skamms tíma.

KONUM Á BLÆÐING-
UM HÆTTARA VIÐ 
SÝKINGUM
„Bakteríusýkingar 
á kynfærasvæði 
kvenna eiga upp-
tök sín í leggöng-
um, meðal annars 
vegna ójafnvægis í 
bakteríu flóru. Leið-
rétta má bakteríu-
flóruna með inntöku 
Probiotic-gerla. Þá 
eru konur á blæð-
ingum líklegri til að 
þjást af þvagfæra-
sýkingu vegna lágs 
hlutfalls estrogens  en 
estrogen bætir bakteríu-
flóruna,“ segir Valbjörg. 

VIRK, ÖRUGG OG NÁTTÚRULEG LAUSN  
BÆÐI SEM FORVÖRN OG MEÐFERÐ
● Tekið inn sem hefðbundið fæðubótar-

efni.
● 20 ára vísindalegar sannanir að baki.
● Klínískt prófað á meira en 2.500 konum.
● Örugg, náttúruleg og áhrifarík lausn.
● „For Women“ inniheldur meðal ann-

ars lactobacillus rhamnosus GR-1© og 
lactobacillus reuteri RC-14. Það eru 
einu gerlarnir sem sannað hefur verið 
að komist lifandi í gegnum meltinguna 
að kynfærasvæði.

● Allar vörur sem innihalda flórubætandi 
bakteríur setjast að í þörmum og er 
ætlað að vinna þaðan gegn sýkingum á 
kynfærasvæði. OptiBac „For Women“ 
kemst að kynfærasvæði á þremur til 
fjórum dögum, sest þar að, fjölgar sér 
og virkar gegn óæskilegum bakteríum. 

● Til að koma í veg fyrir endurteknar sýk-
ingar eða slá á einkenni getur verið gott 
að taka „For Women“ samhliða sveppa- 
eða sýklalyfjameðferð. 

● „For Women“ frá OptiBac Probiotics 
er til inntöku. Mælt er með að taka 
tvö hylki á dag, tveimur tímum eftir 

að sýklalyf er tekið inn sem 
meðferð. Konur með 

endurteknar sýkingar 
eða krónísk einkenni 
geta tekið eitt hylki á 
dag sem forvörn. 
● „For Women“ er 
örugg, náttúruleg 
og virk lausn. Engar 
aukaverkanir eru 
þekktar við lyf né 
önnur bætiefni. Má 
taka inn samhliða 
hefðbundnum bæti-
bakteríum (probio-
tics) fyrir þarma- og 
meltingarveg. 

Nánari upplýsing-
ar á www.raritet.is 
og  www.facebook.
com/ optibaciceland. 
OptiBac fæst í öllum 
apótekum og heilsu-
verslunum um land 
allt.

HEILBRIGÐ FLÓRA
RARITET KYNNIR  „For Women“ frá OptiBac hefur öfluga virkni gegn bakteríu-
sýkingum, þvagfærasýkingum og sveppasýkingum á kynfærasvæði kvenna.

GÓÐIR GERLAR
„For Women“ frá Opti-
Bac er örugg, náttúruleg 
og virk lausn gegn 
þrálátum sýkingum á 
kynfærasvæði kvenna.

FYRIR KONUR 
Valbjörg Þórðardóttir 
hjúkrunarfræðingur 
mælir með því að konur 
velji náttúrulegu leiðina 
til að losna við bakteríu- 
og sveppasýkingu og 
viðhalda betri heilsu á 
kynfærasvæði. 



FÓLK|HEIMILI

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 

STÓLL 
OG BORÐ
„The Lazy Butler 
er ætlað að vera 
persónulegt rými á 
sama hátt og kist-
illinn var áður. Það 
má nota bæði sem 
stól og borð, hægt 
er að hengja föt á 
það sem og geyma 
í því persónulega 
muni. Ljósastaur-
inn er mín tenging 
við þá framþróun 
sem fylgdi iðnbylt-
ingunni.“

Það gekk ótrúlega vel á Mars-
inum, ég var því miður ekki 
sjálfur viðstaddur en var með 

trygga bakhjarla sem stóðu sýn-
inguna fyrir mig. Epal tók húsgagnið 
í framhaldinu í sölu sem er mikill 
heiður, þetta er háklassa búð,“ segir 
Hjalti Axelsson vöruhönnuður en 
hann kynnti hirsluna Lazy Butler, eða 
lata brytann á HönnunarMars á dög-
unum.

Lazy Butler er smíðaður hér á landi 
úr sérvöldum viði og sækir Hjalti inn-
blásturinn til kistla og kofforta fyrri 
alda.

„Kistillinn er merkilegt fyrirbæri,“ 
segir Hjalti. „Þegar fólk flutti úr 

sveitunum til 
borgarinnar á 
tímum iðnbylt-
ingarinnar á 
árunum 1760 
til 1870 tók að 
fjölga í borg-
unum og þær 
stækkuðu 
óðum. Mér 
fannst áhuga-
vert að skoða 
hvaða hluti 
fólkið tók með 
sér og hvernig 
breytingin 
frá bónda í 
borgara breytti 
þörfum og 
lifnaðarháttum 
einstaklings-
ins. Kistillinn 
er persónu-

legasti hluturinn sem fólkið úr sveit-
unum hafði með sér og var ein verð-
mætasta eign þeirra og gegndi líka 
hlutverki borðs og sætis á löngum 
ferðalögum eða inni á heimilinu. Koff-
ort eru mörg hver til enn þann dag í 
dag og það segir mikið um mikilvægi 
hlutarins, hversu mikið var lagt í 
gæði við smíði þessara gripa.

The Lazy Butler, er ætlað að vera 
persónulegt rými á sama hátt og 
kistillinn var áður. Það má nota bæði 
sem stól og borð, hægt er að hengja 
föt á það sem og geyma í því pers-
ónulega muni. Ljósastaurinn er mín 
tenging við þá framþróun sem fylgdi 
iðnbyltingunni þegar götur borg-

anna urðu upplýstar sem og tenging 
við heimkomuna að kveikja ljós og 
hengja af sér. Bakkinn í húsgagninu er 
ætlaður fyrir það sem við erum með í 
vösunum til dæmis símann, peninga-
veskið og smáaura. Stærra hólfið gæti 
til dæmis geymt höfuðföt og hanska.“

Hjalti hefur verið búsettur í borg-
inni Vín í Austurríki með nokkrum 
hléum síðustu fimm ár. Þar hefur 
hann fengist við grafísk verk fyrir 
bókagerð en skráði sig nýlega sem 
sjálfstæðan hönnuð og vinnur að 
eigin verkefnum.

„Undanfarið hef ég verið að vinna 
að stól og sé fyrir mér að kynna hann 
heima á Íslandi þegar hann verður 
tilbúinn. Annars er þetta frekar 
mikið bóhemlíf hér úti, hönnuðir eru 
lepjandi kaffi á kaffihúsum og hafa 
lítið að gera, það er offramboð á 
hönnuðum en mörg framleiðslufyrir-
tæki í Evrópu eru hætt. Það þarf að 
vera svolítið þrjóskur til að standa í 
þessu, skapa sér sín eigin tækifæri, 
rétt eins og á Íslandi.“

 ■ heida@365.is

LATI BRYTINN 
ÍSLENSK HÖNNUN  Hjalti Axelsson starfar sem sjálfstæður vöruhönnuður í 
Vín í Austurríki. Hann tók þátt í HönnunarMars á dögunum og kynnti húsgagn 
sem hann byggir á kistlum og koffortum fyrri alda.

BÓHEMLÍF Í VÍN Hjalti 
Axelsson vöruhönnuður 
segir offramboð á hönn-
uðum í Vín sem þambi 
því kaffi á kaffihúsum 
borgarinnar. „Það þarf að 
vera svolítið þrjóskur til að 
standa í þessu, skapa sér 
sín eigin tækifæri, rétt eins 
og á Íslandi.“
 MYND/HJALTI AXELSSON

NÝTT HÚSGAGN Lati 
brytinn fékk góðar við-
tökur á HönnunarMars-
inum og er nú til sölu í 
versluninni Epal.

UNDIR SMÁHLUTINA Undir lokinu er hólfaður bakki sem Hjalti segir henta undir smáhlutina.

● Forsíðumynd Brúðkaups-
blaðsins sem fylgdi Frétta-
blaðinu á fimmtudag var 
tekin af Ruth Ásgeirsdóttur hjá 
Ljósmyndir og list. Hún er af 
Eyrúnu Birnu Jónsdóttur.
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið 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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

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

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



PÁSKAR Kynningarblað 
MÁNUDAGUR  30. MARS 2015

Dekkað upp með gulu
Nú er tími til að klæða heimilið í 
sólgulan búning og undirbúa komu 
vorsins.  SÍÐA 2

Árlegt og ókeypis
Hátíðin Aldrei fór ég suður á Ísafi rði 
hefur  verið haldin árlega frá 2004. Í ár 
verður hún með breyttu sniði.  SÍÐA 4

Þriggja rétta veisla
Grafi ð hreindýr, lax með hnetukurli og og 
hunangs- og möndluís í páskaveisluna.
 SÍÐA 6
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Páskaliljurnar standa alltaf fyrir sínu.

Oft þarf ekki mikið til að gera heimilið páskalegt. Gulur uppþvotta-
lögur og gult leirtau og af hverju ekki gula uppþvottagrind líka? 

Vel má gera páskalegt inni á baði með fylgihlutum í gulum lit.  

Dekkið upp með gulum diskum og hellið gulu í glös. 

Yngstu fjölskyldumeðlimirnir hafa gaman af því að baka og skreyta páskakanínu-
kökur. 

Blásið úr nokkrum eggjum, málið í og hengið upp í blómstrandi 
páskagreinar.

Gerum klárt fyrir páskana
Sólargulur er sá litur sem okkur er farið að lengja hvað mest eftir enda veturinn orðinn heldur langur í annan endann. Gulur er líka 
litur páskanna og því akkúrat rétti tíminn til að skreyta heimilið hátt og lágt með gulu. 

Fæst í apótekum og heilsubúðum

P
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@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Valbjörg Þórðardóttir 
hjúkrunarfræðingur

Ég mæli með því að konur 
velji náttúrulegu leiðina 
gegn þrálátum sýkingum 

og sem forvörn
 

Gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu



Páskaævintýri á Akureyri
Komdu á skíði!
Opið alla páskana í Hlíðarfjalli. Skíðaskóli og skíðaleiga. Hreinræktað skíðaævintýri.
Kíktu á www.hlidarfjall.is

Komdu í leikhús!
Lísa í Undralandi í Samkomuhúsinu hjá Leikfélagi Akureyrar.
Fiðlarinn á þakinu í Freyvangsleikhúsinu.

Komdu á tónleika!
Menningarhúsið Hof: Jesus Christ Superstar, Óskar Pétursson og gestir,
stórtónleikar Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands.
Græni hatturinn: Mammút, Helgi Björns og Reiðmenn vindanna, Amabadama, Pétur Jóhann og Killer Queen.
Hótel KEA: Stebbi og Eyfi.

Komdu á safn!
Listasafnið á Akureyri, Minjasafnið, Leikfangasýningin í Friðbjarnarhúsi, Flugsafnið, Mótorhjólasafnið
og Iðnaðarsafnið verða opin yfir páskana.

Bærinn iðar af lífi um páskana: Myndlistarsýningar, úrval veitingahúsa, fjöldi kaffihúsa, kvikmyndahús, 
keilusalur, Skautahöllin, fjölbreyttar verslanir, vatnaparadísin í Sundlaug Akureyrar,
góða veðrið og góða skapið í sannkölluðu Páskaævintýri á Akureyri. Komdu norður!

Allt um viðburði í bænum á www.visitakureyri.is
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Tsoureki er klassískt brauð sem Grikkir baka á páskum. Eggin 
sem sett eru ofan á brauðið eruð iðulega rauð í Grikklandi en auð-
vitað má leika sér með það. Oft er notað krydd sem heitir Mahlab 
en erfitt getur reynst að nálgast það á Íslandi. Hér er því uppskrift 
af Foodnetwork að Tsoureki þar sem kryddinu er sleppt.

½ bolli volgt vatn
2 ¼ tsk. þurrger
5 ½ bolli hveiti
½ bolli sykur
1 ½ bolli mjólk
5 msk. ósaltað smjör
1 tsk. fínt salt
2 stór egg léttþeytt (og 
aukaegg til að pensla 
brauðið)
2 tsk. möluð fennelfræ
¼ tsk. möndludropar
3 harðsoðin egg (lituð)
jurtaolía

Blandið gerinu saman við 
vatnið í hrærivélarskál. Þeyt-
ið létt samanvið 1 msk. af 
hveitinu og 1 msk. af sykri. 
Hyljið með viskustykki og 
látið bíða í fimm til tíu mín-
útur þar til blandan freyðir. 

Hitið mjólkina í potti yfir lágum hita í um sex mínútur, takið af hellunni og hrær-
ið smjör, afganginn af sykrinum og saltið saman við. Látið kólna í fimm mínútur.

Blandið mjólkurblöndunni saman við gerblönduna. Hrærið saman við tvö þeytt 
egg og bætið smám saman við hveiti, fennel og möndludropum. Aukið hrað-
ann á hrærivélinni þar til deigið verður að blautum bolta.

Setjið deigið á hveitistráðan flöt. Hnoðið og bætið við hveiti eftir þörfum.

Smyrjið skál og setjið deigið ofan í. Hyljið og látið hefast í einn og hálfan tíma á 
hlýjum stað. Sláið deigið niður og látið hefast á ný í um klukkutíma.

Skiptið nú deiginu í þrennt. Rúllið hverjum hlut varlega í 40 cm langa lengju. 
Setjið á bökunarplötu og fléttið lengjurnar saman og látið þær mynda hring. 

Lituðu harðsoðnu eggin skal nudda með olíu og þurrka með eldhúspappír. 
Þrýstið þeim ofan í deigið með jöfnu millibili. Hyljið og látið hefast í klukkustund.

Hitið ofninn í 180 gráður, penslið brauðið með eggi og bakið þar til brauðið er 
gullinbrúnt eða í um 45 mínútur. Látið kólna í hálftíma áður en skorið er í það. 

Lituðu eggin eru aðeins til skrauts en ekki átu.

Grískt páskabrauð

Tónlistarhátíðin Aldrei fór 
ég suður er órjúfanleg-
ur hluti páskahátíðarinn-

ar á Ísafirði og í nágrenni. Hátíð-
in hefur verið haldin á hverju ári 
síðan 2004 og hefur alltaf verið 
ókeypis inn á hana auk þess sem 
öll vinna kringum hana er unnin 
í sjálfboðavinnu. Stemningin er 
fyrir vikið sérstök og skemmtileg 
enda allir að skemmta sér á jafn-
ingjagrundvelli, hvort sem það 
eru listamennirnir sjálfir, heima-
menn eða gestir segir Birna Jón-
asdóttir, rokkstjóri hátíðarinn-
ar. „Hér skemmta sér allir saman 
enda er Aldrei fór ég suður hátíð 
fólksins. Þar sem ekkert kost-
ar inn fer fólk og kemur þegar 
því hentar andrúmsloftið er ró-
legt og heimilislegt. Ef ekki væri 
fyrir óbilandi kraft sjálfboðaliða, 
dyggan stuðning styrktaraðila og 
vilja tónlistarfólks þá væri hátíð-
in ekki söm.“ 

Flestar vinsælustu hljóm-
sveitir og listamenn þjóðar-
innar hafa komið fram á hátíð-
inni undanfarin ár, meðal ann-
ars Páll Óskar, Retro Stefson, 
Hjaltalín, Hjálmar, Kaleo, Bubbi 
Morthens, Nýdönsk auk heima-
mannsins Mugi sons. Auk vin-
sælla listamanna hefur fjöldi 
ungra og efnilegra sveita komið 

þar fram í bland við listamenn 
frá Vestfjörðum og þar kennir 
sannarlega ýmissa grasa. 

Tónlistarmaðurinn Mugison 
og faðir hans, Papamug, eru upp-
hafsmenn hátíðarinnar en hug-
mynd kviknaði yfir bjórglösum í 
útlöndum sumarið 2003. Næstu 
páska var fyrsta hátíðin haldin 
og síðan hefur hún ekki stopp-
að. „Það er góð blanda af heima-
mönnum, brottfluttum Vestfirð-
ingum og fólki sem á engar ættir 
að rekja hingað vestur sem sækir 
hátíðina. Fjölbreytt tónlistaratriði 
verða til þess að fólk á öllum aldri 
sækir hana, amma og barnabarn 
standa hlið við hlið, dilla sér og 
njóta tónlistarinnar.“  

Eftir að hafa starfað svo lengi að 
skipulagi hátíðarinnar eru margar 

góðar minningar sem standa upp 
úr að sögn Birnu. „Oft eru það at-
riðin sem maður þekkir lítið til 
sem grípa mann algjörlega eða 
stjörnur frá æsku sem koma og 
rifja upp fyrir manni hvers vegna 
þær voru töff og eru það enn. Það 
sem situr kannski einna mest eftir 
í minningunni er að sitja um há-
nótt á gólfinu í stofunni minni 
í Japan og fylgjast með hátíð-
inni í gegnum tölvuna árið 2005. 
Ég hef sjaldan fengið jafn mikla 
heimþrá!“

Hátíðin í ár verður með breyttu 
sniði en nú hefst hún á fimmtu-
degi og teygir sig fram á sunnudag. 
„Upphitunartónleikar verða víðs-
vegar um bæinn á fimmtudegi en 
hátíðin sjálf er sett á föstudaginn 
með tónleikum í kirkjunni ásamt 
fleiri viðburðum. Á laugardegin-
um er sem dæmi heimkomuhá-
tíð, súputónleikar og að sjálfsögðu 
skemmutónleikarnir okkar. Hátíð-
inni lýkur svo á sunnudaginn með 
fjölbreyttum tónleikum. Í heildina 
leitumst við eftir þéttari hátíð með 
meiri rólegheitum baksviðs, aukn-
um samfélagskrafti og meira lífi í 
bænum. Með þessum breytingum 
vonumst við til þess að enn fleiri 
finni eitthvað sem kitlar áhuga-
svið þeirra og dregur fólk út að 
hlusta á góða tónlist.“

Allir skemmta sér vel saman
Það er jafnan mikið fjör um páskana á Ísafirði en þá fer meðal annars fram tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður. Hátíðin hefur verið 
haldin árlega frá 2004 og hana sækir fólk á öllum aldri. Ókeypis er inn og mjög fjölbreyttur hópur listamanna stígur jafnan á svið.

Birna Jónasdóttir er rokkstjóri tónlistarhá-
tíðarinnar Aldrei fór ég suður.

MYND/HELGA LIND MAR

Diskókóngurinn Páll Óskar heldur uppi frábærri stemningu hvert sem hann fer.

Stemn-
ingin 
er alltaf 
frábær á 
hátíðinni 
og 
aðsóknin 
er góð. 

Nýdönsk spilaði við góðar undirtektir árið 2011. MYNDI/ALDREI FÓR ÉG SUÐUR



PÁSKAKRIMMI
Kynningarblað

MÁNUDAGUR  30. MARS 2015

Vaxandi 
krimmahefð
Páskakrimmahefðin á rætur að 
rekja til Noregs en hefur verið 
að ryðja sér til rúms annars 
staðar á Norðurlöndum líka. 
 SÍÐA 2

Krimmum 
hefur fjölgað
Áður en norræna glæpasagna-
bylgjan reis var úrval krimma  
á íslenskum bóka söfnum lítið. 
Það hefur mikið breyst.
 SÍÐA 6
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmaður auglýsinga: Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is, s. 512-5446 Ábyrgð-
armaður: Svanur Valgeirsson.

Páskakrimmahefðin er rakin 
til Noregs en hún hefur þó 
verið að búa um sig annars 

staðar á Norðurlöndum líka. Í Nor-
egi er hún rakin aftur til páskanna 
árið 1923 en þá kom glæpasagan 
Bergenstoget plyndret i natt eftir 
þá Nordahl Grieg og Nils Lie út. 
Hún fjallaði um lest sem var rænt á 
Bergensbanan. Ránið átti sér stað 
um páska. Bókaforlagið Gylden-
dal auglýsti bókina með áberandi 
hætti á páskadag og varð hún 
fljótt metsölubók. Eftir það hefur 
Norðmönnum þótt tilheyra að lesa 
glæpasögur um páska. 

Rithöfundar og bókaútgef-
endur í Noregi hafa lagst á eitt og 
kemur fjöldinn allur af glæpa-

sögum út fyrir páska. Hin síðari 
ár hafa bókaútgefendur víðar á 
Norðurlöndum tekið hefðina upp 
og hefur sala glæpasagna í kring-
um páska aukist jafnt og þétt. 
Það þykir enda tilvalið að hvetja 
til lestrar um páskana enda eru 
þeir alla jafna róleg hátíð. Fríið 
er nokkuð langt og margir fara í 
sumarbústað. Tími til lestrar er 
því jafnan meiri en aðra daga.

Margir tengja páskareyfarahefð-
ina líka við krossfestingu Krists á 
föstudaginn langa en sá atburður 
var auðvitað blóðugt drama. Í Nor-
egi eru menn þó ekki á eitt sáttir 
um hvort hefðin tengist því.

Hvað sem því líður er hefðin þar 
í landi rótgróin og hefur verið út-

færð enn frekar. Þar er til dæmis  
boðið upp á ríkulegt úrval saka-
málaþátta og glæpamynda á fjöl-
mörgum sjónvarpsstöðvum alla 
páskana. Þá birta dagblöðin glæpa-
smásögur þar sem lesendur eiga að 
giska á hver sé morðinginn. Meira 
að segja mjólkurframleið-
endur prenta glæpasög-
ur á fernurnar svo fólk 
hafi nú örugglega 
skuggalegt lesefni 
með morgun-
kaffinu.

Vaxandi hefð fyrir 
páskakrimmum
Páskakrimmar eiga sér langa sögu í Noregi en hafa verið að ryðja sér til rúms 
annars staðar á Norðurlöndum hin síðustu ár. Í Noregi er hefðin rakin aftur til 
ársins 1923 en þar í landi eru glæpasögur meira að segja prentaðar á 
mjólkur fernur um þetta leyti árs. Eins eru birtar glæpasmásögur í dagblöðum.

Það er tilvalið að nota páskafríið til að sökkva sér ofan í spennandi krimma. NORDICPHOTOS/GETTY

Eins og margir vita 
hefur J.K. Rowling, 
höfundur Harry Pott-
er-bókanna, skrifað 
bækur undir dulnefn-
inu Robert Gal braith. 
Þegar upp komst um 
höfundinn spurðu 
margir sig hvers vegna 
hún skrifaði undir dul-
nefni og sköpuðust 
miklar umræður um 
það í bókmenntaheim-
inum af hverju rithöf-
undar noti yfirhöfuð 
dulnöfn.

Rowling er langt í frá 
sú eina sem notað hefur 
dulnefni en til dæmis 
hafa þau Stephen King 
(du l nef n i: R icha rd 
Bachman), Eric Arthur 
Blair (dulnefni: George 
Orwell), Agatha Christie (dulnefni: Mary Westmacott) og C.S. Lewis 
(dulnefni: N.W. Clerk) öll notað önnur nöfn en sín eigin á einhverjar 
bóka sinna. Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að höfundar kjósa 
að gera þetta. Sumir nota önnur nöfn þegar þeir gefa út bækur af 
annarri tegund en þeir eru þekktir fyrir. Þannig halda þeir mögu-
legum lesendahópi og aðdáendum sínum aðskildum. Önnur ástæða 
er þegar höfundar skrifa fyrir annan lesendahóp en þeir gera venju-
lega. Einnig gætu þeir gert það til þess að losna við ákveðna pressu 
eins og ástæðan var í tilfelli Rowling. 

Skrifað undir dulnefni

J. K. Rowling er ein þeirra sem notað hefur dulnefni 
til að gefa út bækur sínar.  NORDIC PHOTO/GETTY

Bók sem
hefur slegið
í gegn um

allan heim!

www.bjortutgafa.is 

Á hverjum morgni bíður Melanie í klefanum sínum

eftir að komast í tíma. Það skemmtilegasta sem hún veit

er að læra um heiminn fyrir utan skólastofuna.

Melanie er sérstök stúlka sem býr yfir óvanalegum 

hæfileikum. Guðirnir voru örlátir daginn sem henni

var úthlutað náðargjöfunum.

„Einlæg, vægðarlaus og átakanlega mannleg

… jafnfersk og hún er hræðileg. Perla.“ -Josh Whedon

„Frumleg, æsispennandi og mögnuð.“  - The Guardian

„Meistaraverk“ - The Sun



 ÞESSAR KALLA EKKI

ALLT ÖMMU SÍNA 

„... þetta er slungin saga þar sem höfundur fléttar 
atburðarásinni vel saman við einkalíf persóna.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

 
„Alveg súper glæpasaga! Alveg dúndur.“
Egill Helgason / Kiljan

„Alls ekki byrja að lesa þessa bók ef þú átt að  
mæta í vinnuna daginn eftir. Það er ekki hægt  
að loka henni.“ 
Friðrika Benónýsdóttir / Kiljan

„Svona á að gera þetta! ... miklar og óvæntar  
vendingar nokkrum sinnum ...“ 
Þorgeir Tryggvason / Kiljan

Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

 
„Rauk beint í fyrsta sæti á metsölulistum  
– ég er ekki hissa á því ... Snillingur á sínu sviði.“
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

„Drulluspennandi ... rænir þig svefni.“
Egill Helgason / Kiljan

„Talandi um spennu, ég tók síðustu 2–300  
blaðsíðurnar í einum rykk.“
Sigurður Valgeirsson / Kiljan

„Þetta er frábær bók, eins og við mátti búast ...  
 hrikalega spennandi og óvænt.“
Guðríður Haraldsdóttir / Vikan

1. SÆTI
 Í 6 VIKUR
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Oddný G. Harðardóttir þingkona
„Ég hef því miður ekki haft mikinn tíma 
til að sökkva mér í góðan krimma nýlega 
en ég hef alltaf verið frekar höll undir 
norrænu krimmahefðina. Ég er hrifin 
af sænskum krimmum, fyrst Sjöwall og 
Wahlöö og svo Henning Mankell, Cam-
illu Läckberg og Lisu Marklund. Arnald-
ur okkar Indriðason er einnig góður og 
ég á eftir að lesa Kamp Knox eftir hann 
sem ég fékk um jólin. Þótt Náðarstund 
eftir Hönnu Kent sé ekki dæmigerður 
krimmi þá myndi ég vilja taka hana með 
um páskana. Sagan af Agnesi hefur alltaf 
heillað mig. Svo væri ég til í að lesa Dans-
að við björninn eftir Roslund og Thun-
berg, aðallega vegna þess að ég heyrði 
viðtal við höfundana í Kiljunni og bókin 
virðist áhugaverð og ógnvekjandi. Ætli 
fjórða bókin yrði ekki eitthvað eftir Ian 
Rankin. Maðurinn minn er mikill Skot-
landsvinur og talar stundum eins og 
hann þekki Rebus lögreglumann pers-
ónulega. Ég reyni að gera honum til geðs 
og kynnast þeim sem honum líkar við.“

Egill Helgason fjölmiðlamaður
„Áhugi minn á spennusögum er mjög þröngur 
og nánast eingöngu bundinn við sögur sem fjalla 
um njósnir og launráð á tímum nasista og komm-
únista í Evrópu. Það er til nokkur hópur höfunda 
sem skrifar um þennan heim, þeirra frægastur 
er John Le Carré, en ég nefni líka höfunda eins 
og Alan Furst og Philip Kerr. Ég er einmitt að bíða 
eftir nýjustu bók Kerrs sem nefnist The Lady from 
Zagreb. Hún er í flokki bóka sem hann skrifar um 
Bernie Gunther, þýskan lögreglumann, sem er 
fyrst kynntur til sögunnar á tíma Weimarlýð-
veldisins en fer víða í heimsstyrjöldinni og á tíma 
kalda stríðsins. Spennubækur sem gerast í Rúss-
landi, helst í Sovétríkjunum, les ég líka, eins og 
bækur Martins Cruz Smith um lögreglumann-
inn Arkady Renko. William Ryan er annar sem 
skrifar um þennan tíma og er ansi góður. Ekki 
má gleyma bókum Boris Akunins um Erast Fan-
dorin, rússneskan leyniþjónustumann á tíma 
keisaranna sem líkist James Bond ansi mikið. 
Við skandinavísku spennusöguna hef ég aldrei 
náð að tengja, nema við frumkvöðlana Sjövall og 
Wahlöö.  Þá vil ég frekar hinn franska Simenon, en 
ein aðferðin sem ég notaði til að læra frönsku var 
að lesa nær allar bækur hans um Maigret. 

Guðfinnur Sigurvinsson upplýsinga-
fulltrúi og teymisstjóri hjá 
Umhverfisstofnun. 
„Ef ég ætti að velja mér krimma til að 
lesa í páskafríinu þá veldi ég DNA eftir 
Yrsu Sigurðardóttur. Ég hef heyrt margt 
lofsamlegt um þá bók og söguþráðurinn 
á kápu lofar vægast sagt góðu. Annars er 
ég að lesa Náðarstund eftir Hönnuh Kent 
í framúrskarandi þýðingu Jóns St. Krist-
jánssonar og ég er alveg límdur við þá 
bók. Kannski ég klári hana um páskana? 
Þótt hún sé ekki eiginlegur krimmi þá 
er þarna auðvitað fjallað um morð og 
aftöku en undirtónninn er þó frekar 
harmrænn en drungalegur eins og ein-
kennandi er fyrir dæmigerða glæpa-
sögu. Svo er bara að sjá hvað páskafrí-
ið gefur. Sennilega fer mestur tími, eins 
og svo oft áður, í að þeytast á milli staða 
til að hitta fólk og gera eitthvað markvert 
til að sýna öðrum á Facebook, maður er 
jú alltaf að drífa sig í frí.“

Berglind Guðmundsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur og matarbloggari
„Ég veit fátt betra en að eiga rólegar 
stundir með góðri bók. Ég hef reynd-
ar ekki lesið mikið af glæpasögum en 
það eru þó nokkrar í þessum f lokki sem 
virkilega kalla á mig. Þar má nefna nýút-
komna bók Sólveigar Pálsdóttur, Flekk-
laus, en hún er að fá góða dóma enda 
f lottur höfundur hér á ferð. Ég er mjög 
spennt fyrir Dansað við björninn eftir 
Roslund og Thunberg sem er byggð á 
sönnum atburðum. Hér er víst á ferðinni 
bók sem enginn áhugamaður glæpa-
sagna eða góðra bóka má láta fram hjá 
sér fara og ég mun klárlega ekki gera það. 
Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki enn 
lesið bók eftir Jo Nesbo en mig hefur 
lengi langað til að lesa fyrstu bók hans, 
Rauðbrysting. Hún er víst nokkuð þung 
í byrjun þar sem margar sögupersónur 
eru kynntar til leiks en ef maður kemst í 
gegnum fyrstu 30 blaðsíðurnar er fram-
haldið víst alveg magnað.“

Góðir krimmar í páskafríinu 
Páskarnir eru frábær tími til að líta í góðan krimma enda flestir landsmenn í nokkurra daga fríi og eiga góðan tíma aflögu fyrir 
lestur bóka. Fréttablaðið spurði fjóra einstaklinga hvaða krimma þeir væru til í að lesa í páskafríinu og voru svörin af ólíkum toga.

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

ÍVAR GUÐMUNDS 
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 10:00 - 13:00ALLA VIRKA DAGA
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Híbýli fasteignasala, 
Kringlunni, sími 585-8800 
kynnir: Glæsilegt einbýlishús í 
gamla stílnum við Einarsnes í 
Skerjafirði.

Húsið var flutt úr Skuggahverfinu 
í Reykjavík í Skerjafjörð árið 2002 
og hefur mikið verið endurnýjað. 
Á aðalhæð eru tvær samliggjandi 
og rúmgóðar stofur, borðstofa, eld-
hús með hvítri innréttingu, gesta-
salerni og þvottahús. Á efri hæð 
er rúmgott hjónaherbergi og tvö 
svefnherbergi. Snyrtilegt baðher-
bergi með þakglugga. Geymsluloft 
er yfir efri hæðinni. 

Gengið niður um steyptan stiga 
utan við hús. Í kjallara eru tvö góð 
herbergi, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús eða geymsla.

Bílskúrnum hefur verið breytt í 
herbergi. Þar eru tvö herbergi og 
baðherbergi. 

Eigendur hússins eru með 
rýmið i kjallaranum og útihúsinu 
í langtímaleigu á veturna og leigu 

til ferðamanna á sumrin. Sjá nánar 
á palshus.is.

Endurnýjun hússins hefur verið 
vandlega unnin og reynt að halda 
sem mest í upprunalega mynd 
þess.

Nánari upplýsingar um eign-
ina gefur Ólafur Már Ólafsson hjá 
fasteignasölunni Híbýli sími 585 
8800.
Opið hús á morgun, 31. mars frá 
kl 17 til 18.

Einbýli í Skerjafirði

Gamalt hús í Skerjafirði sem var upphaflega í Skuggahverfinu í Reykjavík. 

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur  

á Facebook

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

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðs-
fræði

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 16:30 til 17:00

94,2 m2 4ra herbergja íbúð á 2.hæð 
með sérinngangi í litlu fjórbýli 
við Skeljatanga 17 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, geymslu, 
eldhús og stofu. Vinsæll staður rétt 
við skóla, leikskóla, sundlaug og 
líkamsrækt. V. 28,9 m.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:15 til 17:45 

Falleg og vel skipulögð 96,3 m2, 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýlishúsi, ásamt 22,3 m2 bílskúr. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofuhol, baðherbergi, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla í kjallara.  
V. 31,9 m.

Skeljatangi 17 - 270 Mosfellsbær

Urðarholt 1 - 270 Mosfellsbær

Ný og glæsileg 144,8 m2, 4-5 herbergja endaíbúð á efstu hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara.  
Vönduð tæki. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. V. 41,9 m.

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

Falleg 107,8 fm, 4-5 herbergja 
endaíbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýli með miklu útsýni. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, hol, 
þvottahús, baðherbergi, stofu, 
borðstofu og eldhús. Búið er að 
stúka af 4 svefnherbergið úr hluta 
stofunnar. V. 32,9 m.

Þrastarhöfði 2 - 270 Mosfellsbær 

Gerplustræti 27- 270 Mosfellsbær Kjarrhólmi 10 - 200 Kópavogur 

 
Björt og vel skipulögð 89,5 m2, 4ra herbergja 
íbúð með fallegu útsýni á efstu hæð í 4ra 
hæða fjölbýlishúsi. V. 27,9 m.

Þorláksgeisli 11 - 113 Reykjavík 

 
Falleg 122,5 m2, 4ra herbergja íbúð ásamt 
bílastæði í bílakjallara við Þorláksgeisla 11 í 
Reykjavík. V. 33,7 m.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær 

 
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.

Kvíslartunga 47 - 270 Mos. 

 
181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúin til  
innréttinga, við Kvíslartungu 47 í Mos-
fellsbæ. Birt stærð er 181,5 m2, þar af er 
íbúð 140,7 m2 og sambyggður bílskúr 40,8 
m2. Eignin afhendist tilbúin til innréttinga, 
þann 15.05.2015. V. 42,9 m.

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

Uglugata 54 - 270 Mosfellsbær 

Falleg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í 
lyftuhúsi. Gott skipulag. Fallegar inn-
réttingar 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 þriðjudaginn 31. Mars  
frá kl. 17:30 til 18:00

65,8 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í litlu fjölbýli. Gott skipulag, geymsla 
innan íbúðar sem hægt er að nota sem leikher-
bergi eða vinnuherbergi. Góð staðsetning, stutt í 
skóla, leikskóla, sund og World Class. V. 22,5 m.

Hulduhlíð 11 - 270 Mosfellsbær 

Laus strax

Laus strax

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus straxGlæsilegt útsýni

 

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskipta-
fræðingur M.Sc 

Lögg.fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
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AKURHVARF

Akurhvarf – Kópavogi
Afar glæsilegt og vel skipulagt 208,7 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á góðum stað í Kópavogi.  Stórar
bjartar stofur með útsýni að Bláfjöllum. Rúmgott sjónvarpshol. Húsið er allt innréttað í ljósum litum. Gólfhiti er í öllu húsinu.  Lóðin
er með hellulagðri innkeyrslu og stéttum. Skjólgóð verönd til suðurs ofan við hús og á baklóð stór viðarverönd.
Verð 58,5 millj.

Kleifarsel - Frábær staðsetning.
Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað neðst í botnlanga. Stofa/borstofa með fal-
legum 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. Verð 54,8 millj.

KLEIFARSEL

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

154,3 fm. glæsileg íbúð á 3. hæð (efstu) í 
glæsilegu fjöleignarhúsi “Breiðabliki”  miðsvæðis í 
Reykjavík.

Samliggjandi stórar stofur með útgengi á svalir til
suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt
bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sam-
eign.  Á hverri hæð hússins eru setustofur, lagðar
náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er
búsettur í húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug,
heitum pottum o.fl.

Verð 55,0 millj.VV

Efstaleiti „ Breiðablik“ – 4ra herbergja útsýnisíbúð
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúð-
irnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 109,9 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 og 4 – Kópavogi. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfi í Kópavogi

Glæsileg 221,4 fm. 5 herbergja efri sérhæð að
meðtöldum 33,8 fm. bílskúr á þessum frábæra
stað við Sólheima.

Tvennar svalir eru á íbúðinni í suður og vestur.
Stofa með arni og mikilli lofthæð. Þrjú herbergi.
Sjónvarpshol með mikilli lofthæð. Einstaklega falleg
gluggasetning í stofum og holi sem gefa fallega
birtu. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu og skóla. Eignin hefur fengið mjög gott
viðhald í gegnum tíðina og lítur mjög vel út.

Verð 63,9 millj.VV

Sólheimar – Efri sérhæð ásamt bílskúr 
Glæsileg 216,2 fm.  efri sérhæð og ris í mjög
fallegu, virðulegu og nýviðgerðu steinhúsi á
frábærum stað við opna svæðið á Ægisíðu með
glæsilegu sjávarútsýni og fernum svölum.

Glæsilegar samliggjandi stofur með bókaherbergi
innaf, stórt eldhús, 5 svefnherbergi, tvö nýleg
baðherbergi, gestasalerni o.fl. Fallegir gifslistar og
rósettur í loftum í stofum og í bókaherbergi. 

Bílskúrsréttur fylgir eigninni auk góðra bílastæða
á lóð. 

Ægisíða – Glæsileg eign

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 smekk-
legan 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.VV

Vatnsstígur – Glæsileg 2ja herbergja íbúð
Mikið endurnýjuð 52,4 fm. 2ja herbergja íbúð í 
kjallara í góðu steinhúsi við Egilsgötu með sam-
eiginlegri baklóð.

Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum,
m.a. gólfefni, innrétting og tæki í eldhúsi, baðher-
bergi og gler og gluggar.

Verð tilboð.VV

Egilsgata – 2ja herbergja

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

SELTJARNARNES

250-300 FERMETRA EINBÝLISHÚS 
ÓSKAST Á SUNNANVERÐU 
SELTJARNARNESI FYRIR 
TRAUSTAN KAUPANDA. 

AFHENDING SAMKOMULAG. 

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI



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 barnah.. Hjónah. með arni og baðher-
bergi innaf. Lóðin er endurnýjuð með stórri verönd á baklóð.

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.

HEGRANES – ARNARNESI, GARÐABÆ.
Mjög gott 233,9 fm. einlyft einbýlishús á 1.288,0 fm. eignarlóð á Arnarnesinu að
meðtöldum 55,7 fm. bílskúr. Tvær rúmgóðar stofur eru í húsinu og fjögur góð
svefnherbergi. Stofan er með góðri lofthæð og arinn er í garðstofu. Opið eldhús
með fallegri innréttingu úr kirsuberjaviði. Afgirt timburverönd með heitum potti og
skjólveggjum sem umlykur húsið á tvo vegu í suður og suðaustur.

KÁRSNESKK BRAUT - KÓPAVOGI. ENDARAÐHÚS. 
Glæsilegt og þó nokkuð endurnýjað endaraðhús á tveimur hæðum 169,5 fm. að
stærð að meðtöldum 22,8 fm. bílskúr. Eldhús var endurnýjað fyrir tveimur árum og
sett upp falleg hvít háglans innrétting. Rúmgóð stofa með útgangi á stóra suður
verönd. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Hús sem hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina.

ARNARÁS 4 – GARÐABÆ. 4RA HERB. Á EFRI HÆÐ.
Eignin verður til sýnis  frá kl. 17.15 – 17.45
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og svölum til suðvesturs í 
vönduðu litlu fjölbýlishús..  Stórt  hol með sjónvarpsaðstöðu, þrjú rúmgóð herbergi, 
stofa sem rúmar vel borðstofu og eldhús með góðri borðaðstöðu. Mjög fallegt
útsýni er frá íbúðinni að Esju, Snæfellsjökli, yfir borgina og sjóinn

NÚPABAKKI.
Afar glæsilegt og vel skipulagt 211,2 fm. raðhús á pöllum með innbyggðum 22,0
fm.  bílskúr. Stórar svalir eru til suðvesturs útaf stofum  og afgirt og skjólsæl viðar-
verönd. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum, m.a. bæði baðherbergin,
eldhúsinnrétting, gólfefni að hluta og allt gler. Alrými sem í eru rúmgóðar og bjartar
stofur með mikilli lofthæð og  eldhús. Sjónvarpstofa og 4 herbergi.

VESTURBRÚN. FRÁBÆR STAÐSETNING.
Stórglæsilegt 273,2 fm. (skráð 259,2 fm) einstakt einbýlishús á tveimur hæðum á
frábærum stað við opna svæðið í Vesturbrún. Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni 
að innan sem utan og er einstakt að allri gerð, frábærlega skipulagt og með miklum
og vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Setustofa með arni og útbyggðum
glugga til suðurs. Koníaksstofa með mikilli lofthæð.

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 Fossvogsdalinn.

MIÐHOLT - HAFNARFIRÐI. FRÁBÆR ÚTSÝNI.
Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnis-
stað neðan við götu í Miðholti í Hafnarfirði. Samliggjandi stofur með kamínu og
mikilli lofthæð að hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegnheilt
olíuborið parket og granítflísar. Eignin stendur á 952,9 fm. lóð, sem er að mestu leyti
villt og þarfnast ekki vinnu við, einnig er stór verönd til suðurs.

MÁNATÚN. 5-6 HERBERGJA Á EFSTU HÆÐ. 
Glæsileg 204,0 fm. endaíbúð til suðurs á 6. hæð (efstu) auk tveggja sér bílastæða
í bílahúsi. Rúmgóðar svalir til vesturs. Íbúðin er innréttuð á mjög vandaðan og
smekklegan máta með sérsmíðuðum innréttingum. Aukin hljóðeinangrun er á milli
hæða. Lofthæð er um 2,8 metrar og ná allar innihurðir uppí loft. Hjónasvíta með
herb., fatah. og baðh.. Rúmgóðar og bjartar stofur. Húsvörður.

NÝHÖFN 2 - 4, SJÁLANDI GARÐABÆ. 4RA HERB.
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða nýju fjölbýli í Sjálandinu við smábátahöfnina.
Sjávarútsýni er frá stofum og eldhúsum í öllum íbúðum. 
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvotta-
húsum.  Íbúðirnar eru til afhendingar við kaupsamning. Byggingaraðili: Bygg-
ingarfélag Gylfa og Gunnars

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.

37,9 millj.

52,9 millj. 

53,9 milllj.

67,9 millj.

84,9 millj.

45,0 millj.

69,9 millj.

49,9 millj.

95,0 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA - 6 HERBERGJA

LAUST

STRAX

Stórglæsilegt einbýlishús við „ Lækinn“ á Flötunum í Garðabæ.
Höfum fengið til sölumeðferðar algjörlega endurbyggt um 300 fermetra einbýlishús, teiknað af Sigvalda Thordarson að utan
og innan. Húsið er fallega staðsett á kyrrlátum stað við opið svæði og „Lækinn“ á Flötunum í Garðabæ og í göngufæri við
skóla, íþróttasvæði og verslanir. Húsið skiptist m.a. í þrjú stór barnaherbergi, hjónasvítu með sérbaðherbergi og fataherbergi,
glæsilegar stofur, eldhús, fjölskyldurými, fjögur baðherbergi og bílskúr.  Eignin var öll endurbyggð að innan sem utan árin 2007
og 2008 og var leitast við að halda henni í upprunalegum stíl undir handleiðslu Studio Granda. Lóðin er um 1.000 fermetrar og
var hún öll endurnýjuð á sama tíma og húsið á mjög vandaðan og smekklegan hátt.

Garðatorg 7 - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.  
Eignin verður til sýnis  frá kl. 17.15 – 17.45
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara. Íbúðin er með sérinngangi af svölum og
skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir til
suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt fyrir framan húsið með hitalögnum undir. 
Verð 43,9 millj. Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ Garðabæjar þaðan sem mjög stutt er í alla þjónustu. 
Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.

GARÐATORG 7 SMÁRAFLÖT
OPIÐ HÚS
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 LAUGARÁSVEGUR 58 104 RVK.  

Fallegt og reisulegt ca 429,5 fm hús við Laugarásveg með innbyggðum bílskúr
og tveimur góðum aukaíbúðum. Húsið er staðsett neðan við götu með fallegu
útsýni yfir Laugardalinn. Árið 2014 var eignin múrviðgerð og máluð að utan.

g g g g

Eignin verður sýnd mánudaginn 30.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 99 m.
8596

 MJÓAHLÍÐ 10 105 RVK. 
2. HÆÐ 

Falleg 103 fm 4ra herbergja efri hæð á frábærum stað. Hæðin skiptist í gang,
þrjú herbergi, stofu og samliggjandi eldhús og borðstofu.
Eignin verður sýnd mánudaginn 30.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V.  39,4 m. 8666

 MARÍUBAKKI 16 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

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

j gj g

snyrtileg sameign. Íbúðin er ný máluð. Laus strax, sölumenn sýna. 
j ý g g g

Eignin 
verður sýnd mánudaginn 30. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 23,7 m. 8607

ÁSVALLAGATA 40   
ÍBÚÐ MERKT -01.01. 

3ja herbergja 60,8 fm falleg íbúð sem skiptist í n.k. forstofu, stofu, eldhús, 2
svefnherbergi og baðherbergi.  Sérmerkt bílastæði er á lóðinn (næst húsi)
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31. mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  
V. 28,5 m. 8620

FREYJUBRUNNUR 25-27 113 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01. 

Íbúð 0201 er 4-5 herb. 154,9 fm endaíbúð á 2.hæð ásamt stæði í bílageymslu 
í nýju glæsilegu 8 íbúða lyftuhúsi á góðum útsýnisstað. Íbúðin afhendist í 

g y

núverandi ástandi sem er rúmlega tilbúið til innréttinga. Sameign fullfrá-
gengin. Sölumenn sýna. Eignin er seld í núverandi ástandi og á núverandi
byggingar og matsstigi (4) Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.mars milli kl. 
17:15 og kl. 17:45. V. 39,5 m. 4298

 LANGALÍNA 2 210 GBÆ  
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Mjög glæsileg og björt 107 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi í bryg-
gjuhverfinu í Garðabæ. Rúmgóð svefnh. og stór stofa með gólfsíðum gluggum
og útgangi út á ca 22 fm svalir til suðurs og vesturs. Einnig svalir út frá hjóna-
herbergi. Stæði í bílageymslu fylgir. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.mars 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  38,5 m. 8663

 ESPIGERÐI 2 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 08-01. 

Þriggja herbergja 80,5 fm falleg íbúðá 8. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með stórglæsilegu útsýni og svölum eru fyrir allir íbúðinni til suðurs

ggj gj g g y

og austurs. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 31.mars milli kl. 17:15 og kl. 
17:45. V. 32 m. 8557

SÓLVALLAGATA 9 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01. 

Mjög glæsileg og mikið endurnýjuð fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) á
frábærum stað við Sólvallagötu. Endurbætur eru hannaðar af Rut Káradóttur
arkitekt. Íbúðin er björt, með fallegu útsýni, stórri stofu, þremur herbergjum,

g

baðherbergi með glugga og eldhúsi með svölum. Eignin verður sýnd þriðjud-
aginn 31.mars milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 49 m. 8672

 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

g g g g g g þg

endurnýjuð og húsið er vel við haldið. Sér íbúð er í kjallara með möguleika á
útleigu. V. 67,9 m. 8651
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þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

þriðjudag
OPIÐ HÚS 

þriðjudag

OPIÐ HÚS 

mánudag
OPIÐ HÚS 

mánudag

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

Ein 2ja herbergja 66,5 fm íbúð á 2. hæð og 4ra herbergja íbúðir á 3., 4. og
5. hæð ásamt stæðum í bílageymslu í nýju glæsilegu lyftuhúsi við Rey-
kjavíkurhöfn. Íbúðirnar er afhentar við kaupsamning. Bókið tíma í skoðun hjá

g y ýj g g y y

sölumönnum. V. frá 31,5 m. 1479

  VESTURGATA 18-20  220 HAFNARFIRÐI

Til sýnis og sölu nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í tveimur húsum á einstak-
lega góðum stað ofan við Norðurbakka hafnarinnar í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru

ý g ýj j g gj

til afhendingar strax annað hvort fullfrágengnar með glæsilegum innréttingum
og öllum gólfefnum eða fullbúnar án gólfefna.  V. frá 35,7 m. 8321

 ÞORRASALIR 17 201 KÓP. 

Tilbúnar fjölskylduíbúðir - frá 322 þús. kr. á fermetra
Íbúðir með sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er undir

j y þ

húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum íbúðum, vandaðar innrétt-
g g g g g y g j

ingar. Skemmtilegt leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. Stutt er í 
alla þjónustu, með Salaskóla, verslun, heilsugæslu, sundlaug, íþróttahús og
líkamsrækt í göngufæri. Náttúran teygir sig inn í hverfið með tivistarparadísi-
na Heiðmörk og Golfvöll GKG í túnfætinum. Verð frá 31,9 m. 3727



 EINBÝLI

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

Þrastanes 24 210 Garðabæ
Mikið endurnýjað 348 fm einbýlishús á tveimur hæðum
innst í botnlanga við Þrastanes 22 á Arnarnesi. Auka íbúð
er á neðri hæð og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 1882 fm
eignarlóð. Laus strax. Sölumenn sýna. V. 79 m. 4442

 HÆÐIR 

Grenimelur 40 107 Rvk.
Falleg og vel skipulögð109 fm 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð við Grenimel 40 í Reykjavík. Gott útsýni er frá
hæðinni.   Mögulegt er að hafa þriðja svefnherbergið.
Íbúðinni fylgja tvær geymslur, ein fyrir framan íbúðina

g g þ j g

og önnur í kjallara. Í kjallara er einnig sameiginlegt þvot
y gj g y y

-
tahús. V. 40 m. 8665

 4RA-6 HERBERGJA

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

Álfkonuhvarf íbúð 0206 
Íbúð 0206 er falleg frábærlega vel skipulögð 104 fm 4ra
herbergja endaíbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. 3 svefnherb. Vandaðar eikarinnréttingar. 
Góðar útsýnissvalir. Stæði í bílageymslu. V. 34,9 m. 8670

4RA-6 HERBERGJA

Þórðarsveigur 4 113 Rvk. íbúð merkt 04-01. 
Falleg, vel skipulögð og vel staðsett 4ra herbergja 102,9
fm íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi sem staðsett er á mjög góðum
útsýnisstað. Sérinngangur af svölum. Góðar svalir. V.
30,9 m. 8378

 2JA HERBERGJA

Gautland 3 108 Rvk.
Falleg og opin 57,3 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með beinu útgengi út í suður garð með sérafnotarétti.
Snyrtileg sameign. Mjög góð eign á einstaklega góðum
stað. V. 23,9 m. 8652

 LÓÐIR

Akrabraut 1 210 Garðabæ
Byggingarlóð sem skilgreind fyrir verslunar- og þjónus-
tuhús við Akrabraut 1.  í Garðabæ. Lóðin er eignarlóð, 
4.820,8 m2 að stærð fyrir verslunar og þjónustuhús á
einni hæð. V.  Tilboð 8654

 TIL LEIGU

Stórhöfði 27 110 Rvík, Til leigu
Til leigu glæsileg 204,2 fm skrifstofuhæð á efstuhæð í 
nýlegu og góðu húsi við Stórhöfða. Glæsilegar innrét-
tingar og góð móttaka. Lyfta. Glæsilegt útsýni. Laus 1. júní 
n.k. Tilboð 8649

Stakkholt 2-4  
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

Aðkoma frá 
Mjölnisholti

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65 til 142 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðumStæði í bílageymslu með flestum íbúðum

• Frábært útsýni til sjávar og/eða
til suðurs og vesturs yfir borgina

• Allar innréttingar og fataskáparAllar innréttingar og fataskápar 
verða af vandaðri gerð

• Verð frá 31,8 m.

• Íbúðirnar eru tilbúnar til
afhendingar

• www.stakkholt.is Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is 
og hjá sölumönnum.

SÖLUSÝNING

Glæsilegt 326,9 fm einbýlishús sem skiptist í 222,5 fm íbúð og innbyggðan 45,9 fm bílskúr. Í húsinu er mikil lofthæð, gólfhiti, mjög vandaðar sérsmíðaðar innréttingar og innfelldar
lýsingar.  Húsið er vel staðsett neðan götu með ótakmörkuðu útsýni yfir Elliðavatn og til fjalla. V. 134 m.

Fákahvarf við Elliðavatn - Glæsileg eign



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

Nýlega standsett 60,4 fm 2ja herbergí íbúð 

Íbúðin er tilvalin til útleigu 

Allur húsbúnaður getur fylgt með

Njálsgata

Verð : 23,5 millj.Nánar: Svan 697 9300

Glæsileg 2-3ja herbergja 93,8 fm íbúð 

á jarðhæð Íbúðin er fyrir 55 ár og eldri. 

Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi. 

Stór sólpallur í suður. 

Björt og skemmtileg íbúð.

Boðaþing

Verð : 30,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

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

2-3ja herbergja íbúð á 4. hæð

Snyrtileg íbúð, nýleg gólfefni

Yfirbyggðar svalir

Kötlufell

Verð: 19,5 millj.Nánar: Jason 775 1515

Bogahlíð 2

Verð : 51,9 millj.

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

136 fm íbúð á 1. hæð til vinstri

Endaíbúð, björt og falleg

2-3 svefnherbergi

Stæði í lokaðri bílageymslu

Gott geymslupláss og snyrtileg sameign
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Lækkað verð

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

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

t

Stúdíóíbúð og verslun

Atvinnuhúsnæði við Miklabraut en 

Lönguhlíðarmegin 

Eignin er 110,1 fm á 2 fastanúmerum 

1. hæð er verslun og í kjallara stúdíóíbúð 

Miklabraut

Verð : 28,0 millj.Nánar: Svan 697 9300

t

126 fm, stærð íbúðar 

3-4 svefnherbergi 

Endaíbúð á 2. hæð 

Góð staðsetning

Fellsmúli

Verð : 32,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

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

267 fm einbýlishús á Selfossi

5 svefnherbergi, stórar stofur

Stór bílskúr

Vallarland - Selfoss

Verð : 39,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsileg 135,2 fm efri sérhæð og ris við 

Hagamel 107 Rvk. Um er að ræða tvær íbúðir.

2 stórar stofur 6 herbergi 

2 baðherbergi. Möguleiki á séríbúð í risi. 

Góð staðsetning. Stutt í alla helstu þjónustu.

Hagamelur

Verð : 62,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Góðar leigutekjur

Einbýlishús stærð 262,7 fm  Nokkuð upprunalegt 

Tvöfaldur bílskúr   Eignarlóð  Sjávarútsýni     

Vel skipulagt og mikið endurnýjað 180 fermetra 

einbýlishús á einni hæð.

63,0 millj.

59,9 millj.

Verð :

Verð :

Blikanes Hábær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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



Baldursgata 22

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.mars kl. 17:30-18:00

Fallegt og vel skipulegt tvílyft raðhús við 

Baldursgötu 4 herbergja 95 fm

Mikið endurnýjað 

Timburverönd Heitur pottur 

Góð staðsetning Nánari upplýsingar veitir: 

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

Þorláksgeisli 11

Verð : 33,7 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 30.mars kl. 18:15-18:45 

Mjög vel skipulögð 122,5 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 2 hæð (jarðhæð) frá stofu ásamt 

stæði í lokaðri bílageymslu. 

Afgirt verönd. Sérinngangur. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Sóleyjarrimi 17

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 30.mars kl. 17:15-18:00

Afar glæsileg 111,8fm 4ra herbergja 

enda íbúð á 3 hæð í fallegu lyftuhúsi ásamt 

stæði í bílageymslu. 

Stórar suð/vestur svalir með einstöku útsýni. 

Eignin er laus strax.

Hraunbær 114

Verð : 27,9 millj.

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

Falleg 107,7 fm endaíbúð 

Endurnýjað eldhús og bað 

Þrjú svefnherberfi og fataherbergi 

Eign sem er vel um gengin 

Tvennar svalir

Arnarás 3

Verð : 37,9 millj.

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

Vel skipulögð íbúð við Arnarás í Garðabæ 

3 herbergja 113,1 fm 

Góð staðsetning 

Einstakt útsýni 

Hús í góðu ástandi

Skólavörðustígur 18 

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.mars kl. 17:00-17:30

3ja herbergja - EINSTÖK EIGN. - Fyrstu hæð. 

Húsið í góðu viðhaldi/ íbúðin ný máluð 

Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina 

Frábær staðsetning

Ársalir 5

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.mars kl. 17:15-17:45

Mjög falleg og vel skipulögð 86,4fm 

3 herbergja endaíbúð á 4 hæð í mjög vinsælu 

lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. 

Fallegt útsýni. 

Yfirbyggðar svalir.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Kambasel 26

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
Miðvikudaginn 1.apríl kl.12:00-12:30

80 fm íbúð á jarðhæð

Sérinngangur. 

Stór afgirtur garður. 

2-3 svefnherbergi. 

Merkt stæði.

Útgengi út í garð í íbúð

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

Hrísateigur 43 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.mars kl. 17:45-18:15

Skemmtileg og björt 4 herbergja 

119,3 fm efri sérhæð 

Endurnýjað baðherbergi og endurbætt eldhús 

Múr, þak og lóð endurnýjuð fyrir nokkrum árumNánari upplýsingar veitir: 

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

Þórðarsveigur 20

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 31.mars kl. 18:30-19:00

Falleg íbúð 123 fm á 3.hæð þrjú svefnherbergi 

auk sjónvarpshols

 Íbúðin afhendist ný máluð 

Stæði í bílakjallara / Barnvænt hverfi 

Möguleiki á yfirtaka lán 

að upphæð 29 milljónir 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Laus strax



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 31. mars kl. 18:00-18:30

Sigurhæð 7    210 Garðabær 64.900.000

Einstaklega fallegt og vel skipulagt einbýlishús með bílskúr við botnlanga í 
hæðunum í Garðabæ.  Húsið er skráð 182,4 m2 að stærð, þar af er 36 m2 bílskúr. 
Eignin er vel viðhaldið nýlega búið að mála húsið allt að innan sem utan.  Staðset-
ning hússins er afar góð í rólegri og fallegri götu. Sjón er sögu ríkari.
Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 4     Stærð: 182,4 m2

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

Álfaberg 20   221 Hafnarfjörður 62.900.000

Afar glæsilegt og vel búið parhús á rólegum og fallegum stað í Setberginu í 
Hafnarfirði. Húsið er í mjög góðu ástandi, vel viðhaldið og hefur verið mikið 
endurnýjað.  Fallegt útsýni er til suðurs og vesturs og stór ræktaður skjólsæll 
garður, sem hlotið hefur sérstaka viðurkenningu. Húsið er með innbyggðum 59,8 
m2 bílskúr.Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Herbergi: 7     Stærð: 289,3 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. mars kl.17.30-18.00

Markarvegur 3  108 Reykjavík 79.900.000

Frábært fjölskylduhús á besta stað í Fossvoginum alveg neðst niðri við Skórækti-
na. 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 mánudaginn 30. mars kl. 18.30-19.00

Laugarnesvegur  105 Reykjavík 31.500.000 

Mjög rúmgóð, björt og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (gengið upp 
eina hæð). Íbúðin er í góðu litlu fjölbýlishúsi sem byggt var 1985. Suð-vestusvalir 
eru út frá stofu. Hvíttað eikarðparket er á gólfum og baðherbergið var endurnýjað 
fyrir nokkrum árum.  Þvottaherbergi/geymsla eru inn af eldhúis. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 87,3 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. mars kl. 17.30-18.00

Þorrasalir 17  201 Kóp Verð frá: 31.9 – 39.9m

TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR
Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi  í 
glæsilegu og einnkar vönduðu fjölbýlishúsi. Íbúðirnar eru 
fullbúnar án gólfefna nema á votrýmum. Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar frá Axis og flísar eru vandaðar frá Álfaborgum. 
Stæði í opninni bílageymslur fylgir öllum íbúðunum nema 
þeim minnstu. 

Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 87,6 – 124,1 m2       Bílageymsla

Naustavör   200 Kópavogur      SJÁVARÚTSÝNI

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 baðherbergjum og þvottahúsum. Frábær 
staðsetning þar sem stutt er í góðar gönguleiðir, hjólreiðastíga, sundlaug og falleg útivistarsvæði. Upplýsingar veitir Sigríður Fasteignasali í gsm: 699 4610

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN 

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

OPIÐ HÚS Mánud. 30.mars kl. 17:30-18:00

URRIÐAHOLTI  - 10 ÍBÚÐIR EFTIR ÓSELDAR

Holtsvegur 23-25  210 Garðabæ 

Fasteignasalan TORG kynnir nýtt 19 íbúða fjölbýlishús 
með lyftu á Holtsvegi 23-25 í Urriðaholti í Garðabæ. 
Íbúðirnar eru 3ja til 5 herbergja, 75 til 181,8fm og er 
sú stærsta glæsileg penthouse útsýnisíbúð. Íbúðirnar 
skilast fullbúnar án gólfefna og er geymsla og 
hjólageymsla í sameign og stæði í bílakjallara. Um er 
að ræða glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir á einum besta 
og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti 
í Garðabæ.

– Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar –

Allar nánari upplýsingar og bókun skoðunar hjá:
Bjarna sölufulltrúa í síma 895 9120

Herbergi: 3-4     Stærð: 75,2-141,1 m2

Dæmi um íbúð
Íbúð 403 - Kr. 33,9 m

Herbergi: 3 - Stærð: 82,3 m2

Verð frá 31.5m

OPIÐ HÚS mánudag 30. mars kl. 18:30-19:00

Birkiás    210 Garðabær 64.900.000

Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Óhindrað útsýni 
til norðurs. Nýleg hellulög með hita í stétt og bílaplani ásamt 40 fm timburverönd 
til suður.Efri hæð: Tvö svefnherb., stofa, borðstofa, eldhús, þvottahús og baðherb. 
Neðri hæð: Tvö herb., sjónvarpshol, baðherb. Útgengi út í garð frá neðri hæð. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6      Stærð: 215,9 m2

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

Hrísmóar 6   210 Garðabæ 35.000.000

Björt 4ra herb. íbúð á 3.hæð með bílskúr. Forstofa með fatahengi, tvö herbergi af 
gangi og eitt herbergi innaf eldhúsi með útgengi út á svalir. Eldhús með upprunal. 
innréttingu, nýlegt keramikhelluborð og ofn, tengi fyrir uppþvottavél. Borðkrókur 
við glugga. Innaf eldhúsi er þvottahús með glugga. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4      Stærð: 118,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. mars kl. 17:30-18:00

Rjúpufell 35   111 Reykjavík 25.900.000

Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 4.hæð með yfirbyggðar svalir með hitalögn 
í gólfi, útgengi frá stofu. Eldhús er opið við stofu með fallegri eikarinnréttingu, 
stálofn og stálháfur, tengi fyrir uppþvottavél. Nýjar innihurðir og fataskápar á holi 
og barnaherbergjum. Baðherbergi endurnýjað. Nýlegt parket á gólfi í stofu og 
eldhúsi. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4      Stærð: 97,0 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

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 mánudaginn 30. mars kl.17:30 – 18:00

Strandvegur 23  210 Garðabær 39.500.000

Vel skipulögð og falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu í 
4ra hæða fjölbýlishúsi við Standveg í Garðabæ. Íbúðin er alls 99,5 fm að stærð. 
Glæsilegt útsýni til sjávar sem og yfir ylströnd sem er í göngufæri frá íbúð. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106.

Herbergi: 4     Stærð: 99,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. mars kl 17.30-18.00

Vesturvör 13 E   200 Kópavogur 49.900.000

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni til norðurs og stórum 
garðsvölum til suðurs. Innréttingar frá Fríform og spanhelluborð og ofn frá Elec-
trolux. Þrjú svefnherbergi og gott vinnuherbergi, rúmgóð stofa. Frábær eign fyrir 
þá sem vilja vera í sérbýli án garðs. Laus í september.  
Upplýsingar veitir Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Raðhús      Stærð: 173 m2 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222  

Lyngholt 3     225 Garðabær 84.900.000

EIGN Í SÉRFLOKKI! Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 50 fm bílskúr. 
Húsið er einstaklega vandað með sérsmíðuðum innréttingum og efnisval allt í 
hæsta gæðaflokki. Innanhúshönnuður er Telma B. Friðriks. Glæsilegur arinn er í 
stofu, Instabus kerfi og aukin lofthæð í öllu húsinu.  Aðkoma er glæsileg, bílaplan 
stimplað og heitur pottur. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 298,5  m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Asparlundur 3      210 Garðabær 69.900.000

 Mjög gott og fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt 53fm bílskúr á þessum eft-
irsótta stað í Lundunum.   5 Svefnherbergi.  Húsið hefur fengið gott viðhald, m.a 
er búið að endurnýja þak og rafmagn hefur verið endurnýjað að hluta. Bílaplan er 
steypt með hitaílögnum.  Stór garður með  verönd, skjólveggjum og heitum potti.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 7     Stærð: 249,2 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222 

Langalína 10     210 Garðabær 46.500.000

Stórglæsileg íbúð með verönd og sérafnotarétti í garði  í fallegu lyftuhúsi. Eignin 
nýtur einstaks útsýnis. Húsið stendur við hafflötinn og er því í nánum tengslum við 
sjóinn, fuglalíf og náttúru. Allar innréttingar og gólfefni eru vönduð og samræmd í 
íbúðinni.  Nýr grunnskóli og leikskóli og sérgerð ylströnd eru í hverfinu. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 3     Stærð: 120,9 m2

Þorrasalir 13–15  201 Kópavogur

Verð: 36,9 - 48,2 M

Nýjar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað fyrir ofan gólfvöllinn við Vífilsstaði. 
Íbúðirnar eru rúmgóðar 3ja - 4ra herbergja, góðar svalir og glæsilegt útsýni. 
Vandaðar innréttingar og tæki. 

Nú er hægt að panta skoðun og fá skilalýsingu verktaka hjá Þóru fasteigna-  
sala í síma 822 2225 og/eða netfang: thora@fasttorg.is og Óskari sölufulltrúa 
í síma 893 2499 og oskar@fasttorg.is 

Íbúðunum fylgir sérmerkt stæði í bílageymslu - afhending í sumar 2015.”

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 822 2225/893 2499

Fjölbýlishús     Herbergi: 4     Stærð: 102-126 m2

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 31. mars kl. 17.30-18.00 

Jónsgeisli 5    113 Reykjavík 56.900.000

Glæsilegt, fullbúið raðhús með innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað. Mjög 
stór og góð afgirt verönd umlykur húsið. Heitur pottur. Bílaplan er hellulagt. 
Svefnherbergin eru 4, fallegur arinn er í stofu og vandaðar innréttingar. Fata-
herbergi er innaf hjónaherbergi. Frábært fjölskylduhús þar sem örstutt er út í 
náttúruna. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 215,3 m2

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

Egilsgata 12    101 Reykjavík 36.500.000

Rúmgóð og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á fyrstu hæð, skráð 121,2fm, þar af 
er 28.4fm bílskúr. Íbúðin er í litlu fjölbýli í miðborginni, og skiptist í forstofuhol, 
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi, tvennar stofur og forstofuherbergi ásamt 
geymslu í kjallara og sameiginlegu þvottaherbergi. Parket er á flestum gólfum.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 121,2 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

Hraunás 6    210 Garðabær 117.000.000

Stórglæsilegt og vandað einbýlishús með möguleika á aukaíbúð. Húsið er steypt, 
staðsett neðan götu og óhindrað glæsilegt útsýni er ma. að Bessastöðum og að 
Snæfellsjökli. Garðurinn er verðlaunagarður með fallegum veröndum úr harðvið 
og heitum potti. Innréttingar og efnisval er allt samræmt og glæsilegur arinn er í 
húsinu. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 302,9 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 30. mars kl. 17.30-18.00

Grænatún 12     200 Kópavogur 43.900.000

Sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús ásamt bílskúr og stórum, grónum 
garði miðsvæðis í Kópavogi. Um er að ræða 130,8 fm einbýlishús ásamt 40fm 
sérstæðum bílskúr . Svefnherbergin eru  þrjú og tvær rúmgóðar stofur.  Húsið var 
málað að utan fyrir ca 3 árum, bílaplan er hellulagt með hita og nýlega var sett 
dren við húsið. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 170,8 m2

           Húsgerð            Herb.      Stærð            Verð
101     Fjölbýlishús       4            125.8m2        43.000.000
102     Fjölbýlishús       4            106.8m2        36.900.000
201     Fjölbýlishús       4            126.4m2        44.900.000
202     Fjölbýlishús       4            106.5m2        37.900.000
203     Fjölbýlishús       4            103.2m2        36.900.000
204     Fjölbýlishús       4            125,4m2        44.900.000
301     Fjölbýlishús       4            126.4m2        45.900.000
302     Fjölbýlishús       4            103.3m2        37.900.000
303     Fjölbýlishús       4            102.9m2        37.800.000
304     Fjölbýlishús       4            125.1m2        45.500.000
305     Fjölbýlishús       3            93.3m2          SELD
306     Fjölbýlishús       3            92.3m2          SELD
307     Fjölbýlishús       4            116.2m2        39.900.000
401     Fjölbýlishús       4            125.2m2        SELD
402     Fjölbýlishús       4            103.0m2        38.400.000
403     Fjölbýlishús       4            103.7m2        38.500.000
404     Fjölbýlishús       4            125.4m2        45.900.000
405     Fjölbýlishús       3            93.1m2          SELD
406     Fjölbýlishús       3            91.0m2          SELD
407     Fjölbýlishús       4            114.2m2        40.900.000
501     Fjölbýlishús       4            125.2m2        46.900.000
502     Fjölbýlishús       4            104.1m2        39.200.000
503     Fjölbýlishús       4            104.3m2        39.100.000
504     Fjölbýlishús       4            125.4m2        SELD
505     Fjölbýlishús       3            93.3m2          SELD
506     Fjölbýlishús       3            92.3m2          SELD
507     Fjölbýlishús       4            114.8m2        41.600.000
601     Fjölbýlishús       4            124.9m2        SELD
602     Fjölbýlishús       4            102.7m2        SELD
603     Fjölbýlishús       4            102.3m2        39.300.000
604     Fjölbýlishús       4            125.4m2        SELD
605     Fjölbýlishús       3            93.0m2          SELD
606     Fjölbýlishús       4            114.9m2        SELD
701     Fjölbýlishús       4            125.7m2        48.200.000
702     Fjölbýlishús       4            103.5m2        SELD
703     Fjölbýlishús       4            103.1m2        SELD
704     Fjölbýlishús       4            125.4m2        SELD



Við seljum

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf. 
auglýsir til sölu atvinnu- og skrif-
stofuhúsnæði sitt við Sjávargötu í 
Reykjanesbæ. Hugmynd að gistihúsi, 
Slipp-Hostel. Fyrir liggja samþykktar 
grunnteikningar af húsnæðinu þar sem er gert ráð fyrir viðbyggingu, einni 
hæð ofan á húsið og notkuninni verði breytt í gistiheimili eða hostel með
u.þ.b. 150 rúmum. 
Skipasmíðastöðin mun halda áfram starfssemi sinni og bjóða upp á sjó-
narspil þar sem stór skip eru dregin upp og þau færð til og frá. Núverandi 
stærð húsnæðisins er 1.125 fm. Ásett verð er 75.000.000 milljónir.

Um er að ræða 165,6 fm atvinnu- og verslunarhúsnæði á jarðhæð og 115 
fm íbúða á efri hæð hússins. Það er sér stigahús upp í íbúðina en þó er 
hægt að ganga inn í atvinnu-húsnæðið úr stigagangi. Jarðhæð hússins 
er laus fljótlega. Um er að ræða góða eign á góðum stað, gott tækifæri. 
Geymslur í kjallara hússins.

Sjávargata – Reykjanesbæ

Víkurbraut - Grindavík
Atvinnuhúsnæði og íbúð

Hafnargata 27 • 230 Keflavík Símar 421 1420 / 421 4288 

asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Ski íð töð Nj ð ík hf

g

Sportbar - 250 manns í sæti

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi
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Nýtt
 í sölu

Arðsamur rekstur sem hefur verið 
rekinn á sömu kennitölu og af sömu 
fjöl  skyldu í ára raðir. Úttekt hefur verið 
gerð á rekstri sem hægt er að sann-
reyna. Engar íbúðir í næsta nágrenni. 
Unnt að hafa opið til kl. 6 á morgn anna. 
Sport bar, poolborð, 14 spila kassar sem 
gera meira en standa undir leigu, sem 
þýð ir tekjur af fyrsta bjór. Eld hús, þar 

sem hægt er að útbúa pizzur og hamborgara. Sæti fyrir allt að 250 manns. Ónýttir 
mögu  leikar liggja meðal annars í lengri opnunartíma um helgar og meiri matsölu.

Verð tilboð. Unnt er að setja sölulegar eignir upp í. Sérstaklega strandveiðibát.
Allar nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi

Símar 659 2555 og 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

Nú er tækifærið!

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Heil húseign með leigusamningum 
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

leitar að ...

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

5 herbergja íbúð í Norðlingaholti 
til kaups fyrir aðila sem hafa selt
sína eign.

Norðlingaholt

Sölufulltrúi fasteigna
Meðalstór fasteignasala óskar eftir löggiltum 

fasteignasala eða sölufulltrúa.

Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall. 

Áhugasamnir sendi póst á ilgur@simnet.is.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús
Opið hús þriðjudaginn 31.mars milli kl. 17.30 -18.
Fallegt endaraðhús á þremur hæðum 182,3 fm. auk 24 fm. stæði 
í bílahúsi samtals 206,3 fm. Góður sérgarður og hellulögð verönd. 
Mjög flottur sameiginlegur garður. Gott stæði í bílastæðahúsi. 
Mjög snyrtileg sameign. Hús nýlega tekið í gegn að utan og járn 
á þaki. 

 
Tómasarhagi  12 – Reykjavík – Sérhæð
Opið hús í dag milli kl. 17.30 -18.
Hraunhamar kynnir í einkasölu fallega ca. 120 fm. efri hæð og 
ris í glæsilegu virðulegu tvíbýli. Steinhús. Samliggjandi stofur. 3 
svefnherbergi ofl. Sérinngangur. Stór og fallegur garður. Frábær 
staðsetning.Verð 45,6 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

 
Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar kynnir glæsilegt hús á frábærum stað, 5 rúmgóð 
svefnherbergi. Aðgengi að húsinu er frá Langeyrarvegi og Kros-
seyrarvegi.Húsið er úr timbri, hæð og ris, en á steyptum kjallara, 
alls 194,7 fm. Róleg og góð staðsetning í Vesturbæ Hafnarfjarðar. 
Hraunlóð. Útsýni m.a. út á sjó. Verð 55,9 millj.

 
Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning
Einstök húseign og staðsetning.Höfum fengið í einkasölu glæsilegt 
og virðulega húseign á þremum hæðum með innbyggðum bílskúr 
samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús 
bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við 
lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.Myndir á netinu. Verðtilboð.

 
Furuás 36 - Hafnarfjörður - Einbýli 
Sérlega fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta útsýnisstað í 
Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Húsið er 311 fm. með bílskúr sem er 
51,8 fm. Á jarðhæð er búið að útbúa fallega tveggja herberb íbúð 
með sérinngangi. Á efri hæð eru 3 svefnherb. björt stofa og eldhus 
og fl.Allt frágengið að innan. Nánari upplýsingar veitir Hlynur 
Halldórsson sölumaður í síma 698-2603

 
Furuás 23 - 27 - Hafnarfjörður - Raðhús
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 59 millj. 
Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

 
Hlíðarás 47 - Einbýli - Hafnarfjörður 
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
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
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 

 
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 
rúmgóð og björt. Góð sameign.
Verð 34 millj. 

 
Skógarás - Einbýli - Hafnarfjörður
Í einkasölu glæsilegt vandað tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr 
samtals 301,6 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Halegon lýs-
ing, hiti í gólfum. Róleg og einstök staðsetning í Áslandshverfinu. 
Útsýni. 
Verð 79,6 millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

60 ára og eldri
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Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð

Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í 
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir.

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma
er að skrifstofuhæðinni bakatil.

Aðalfundur
Aðalfundur Þorbjarnar hf vegna ársins 2014 verður  
haldinn þriðjudaginn 14. apríl nk. kl 10 á skrifstofu 
félagsins í Grindavík.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. grein 
    samþykkta félagsins.
2. Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur og reikningar félagsins munu 
liggja frammin á skrifstofu félagsins munu liggja frammi á 
skrifstofu hluthöfum til sýnis, viku fyrir aðalfund.

Stjórn Þorbjarnar hf.

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið 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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um  
vöru eða þjónustu beint inn á heimilin. 

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

 
 



      Samanlögð þyngd seldra bóka er á við

 778 fíla

                            Frægðin á sér margar hliðar.  
        Til er vesputegund sem nefnd er  

Sphaeropthalma arnalduri Pitts

                             Lestrarmaraþon:  
            Hvað ertu marga daga að lesa  
                 allar bækur Arnaldar?

            3 daga 10 klst. 8 mín.

                                 (samfelldur lestur)

                                                              Fjarlægasti bóksali Arnaldar  
                                                                            er á Cook-eyjum                         

14.329 km
                     frá Íslandi

                                                                                         Fjöldi bóka  
            sem hafa selst

10.000.000

                     Bækur Arnaldar hafa komið út á

    41  
          tungumáli:

amharan

arabíska

armenska

baskneska

búlgarska

danska

eistneska

enska  

(bresk/bandarísk)

finnska

franska

færeyska

gríska

hebreska

hollenska

íslenska

ítalska

japanska

katalónska

kínverska  

(2 tegundir)

kóreska

króatíska

lettneska

litháíska

makedónska

norska

portúgalska

pólska

rúmenska

rússneska

serbneska

slóvenska

spænska

sænska

tékkneska

tyrkneska

tælenska

ungverska

víetnamska

þýska

                                         Þær 10 milljónir Arnaldarbóka  
          sem selst hafa um víða veröld  
   myndu þekja

                                     

 43      fótboltavelli

Arnaldar-              
tölfræði            
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Við finnum oft einhverja 
aukningu á útlánum fyrir 
frí, þá kemur fólk við á 

bókasafninu og tekur með sér les-
efni,“ segir Ingvi Þór Kormáksson 
verkefnastjóri hjá Borgarbóka-
safni Reykjavíkur, Grófarsafni. 
Þetta eigi sérstaklega við á sumrin 
þegar fólk fái lánaðar bæði skáld-
sögur en þó ekki síður ferðabæk-
ur. „Minna fer af ferðabókum fyrir 
páskafríið enda viðrar ekki alltaf 
til útiveru á þeim tíma en í stað-
inn er líklegra að fólk grípi með 
sér þægilega bók að lesa í páska-
hretinu.“

Ingvi segir talsvert af nýjum 
bókum koma út nú rétt fyrir páska. 
„Flestar eru þetta kiljur og líklega 
telja bókaútgefendur að þetta sé 
góður tími fyrir slíkar bækur,“ 
segir Ingvi og bætir við að lán-
þegar á bókasöfnum taki nýjum 
bókum alltaf fagnandi. „Þær lán-
ast strax út flestar hverjar þó þær 
verði misjafnlega vinsælar til 
lengdar.“

Fjölbreytt glæpasagnaflóra
„Áður en norræna glæpasagna-
bylgjan fór í gang, sem Íslending-
ar tóku síðar þátt í með Arnaldi og 
f leirum, var úrval krimma sem 
gefnir voru út á Íslandi afar fátæk-

legt,“ segir Ingvi og að sama skapi 
var úrval glæpasagna á bóka-
söfnum ekki upp á marga fiska. 
„Þetta hefur verið mjög jákvæð 
þróun, bæði þessi norræna bylgja 
en einnig hefur úrvalið af bókum 
eftir breska höfunda aukist mjög. 
Evrópumennirnir hafa þannig 
alveg tekið yfir á þessu sviði og eru 
mun vinsælli en bandarísku höf-
undarnir. Líklega finnst okkur Ís-
lendingum bækur Bandaríkja-
mannanna dálítið fjarlægar, öfga-
kenndar og ótrúverðugar.“

Konur í meirihluta safngesta
Útlánafjöldi bóka hefur haldist 
svipaður hin síðustu ár að sögn 
Ingva, þó megi greina einhvern 
mun á milli ára. „Það eru vissir 
toppar og lægðir. Eftir hrunið árið 
2009 kom toppur þó aukningin 
hafi ekki verið mjög mikil. Síðan 
hefur verið aðeins minna um 
útlán upp á síðkastið,“ segir Ingvi. 
Vissa mánuði ársins er meira að 
gera á bókasafninu. „Til dæmis 
er mikið lánað út af bókum í júlí,“ 
segir Ingvi og telur líklegt að fólk 
sé þá að fá sér bók fyrir fríið. „Á 
vissum árstímum er lítið í sumum 
hillunum. Þannig eru ferðabækur 
mjög vinsælar á sumrin en skóla-
bækur á veturna.“

Inntur eftir kynjahlutfalli svar-
ar Ingi að konur séu í meirihluta 
þeirra sem fái lánaðar bækur á 
safninu. „Konur eru tveir þriðju 
hlutar þeirra sem fá lánað á safn-
inu og þannig hefur það alltaf 
verið. Hins vegar taka þær kannski 
bækur fyrir alla fjölskylduna, 
börnin og jafnvel eiginmanninn,“ 

segir Ingvi og getur þess að vissa 
aldurshópa vanti á bókasöfnin. 
„Karlmenn á vissum aldursskeið-
um, á unglingsaldri og milli þrí-
tugs og fertugs, virðast detta út.“

Gestafjöldi eykst
Þó útlánin hafi haldist svipuð 
hefur gestafjöldi safnanna, sér 

í lagi Grófarsafns, aukist veru-
lega. „Það er svo margt annað um 
að vera á bókasöfnunum. Börn-
in koma til okkar skríðandi á for-
eldramorgnum, haldnir eru fyrir-
lestrar, bingó, leikhúskaffi og Cafe 
Lingua og allt þar á milli,“ segir 
Ingvi og bætir við að oft sé mikið 
líf og fjör á bókasafninu. 

Vinsælt að grípa bók með í fríið
Fáir staðir bjóða jafn mikið úrval lesefnis og bókasöfnin enda má þar fá allt frá glæpasögum upp í þungar fræðibækur. Nokkuð er 
um að fólk fái lánaðar bækur fyrir frí enda fátt notalegra en að kúra sig niður með góða bók þegar páskahretið bylur á gluggum.

Ingvi Þór í sínu náttúrulega umhverfi, umkringdur bókum. MYND/VILHELM

Í 30 ár hefur Ásútgáfan fært Íslend-
ingum eldheitar ástar- og örlaga-
sögur úr Rauðu seríunni við góðar 

viðtökur landsmanna. Rauða serí-
an samanstóð fyrst af ástarsögun 
en seinna meir bættust sjúkrasög-
ur og örlagasögur í hópinn að sögn 
Rósu Guðmundsdóttir, eiganda Ás-
útgáfunnar. „Strax fyrsta árið kom 
þó út fyrsta spennusagan, Ást og af-
brot. Viðtökurnar voru strax góðar 
og landsmenn tóku Rauðu seríunni 
fagnandi. Undanfarin ár höfum við 
svo boðið landsmönnum upp á enn 
meiri spennu en þá höfum við gefið út 
sögur um ástir og afbrot, ástir og und-
irferli og ástir og óvissu. Þessar bækur 
hafa ekki síður notið mikilla vinsælda 
en hreinræktaðu ástarsögurnar.“

Á síðasta ári bættust við tveir nýir 
flokkar í Rauðu seríuna en Tímarit 
mánaðarins datt út. „Fyrir páskana í 
fyrra kom svarta blaðið fyrst út, Ást og 
undirferli, en það er hörkukrimmi og 
geysilega vinsælt. Það fjallar um und-
irheimana en þar koma eiturlyf, glæp-
ir og auðvitað ástin við sögu. Á eftir 
því kom svo hvíta blaðið, Ást og óvissa 
en það eru kúrekakrimmar og gerast í 
villta vestrinu. Svo er klassíski flokk-
urinn Ást og afbrot sem fjallar alltaf 
um morðgátur og ráðningu þeirra. 
Örlagasögurnar fjalla svo mikið um 
lögreglurannsóknir, eins og manns-
hvörf eða barnsrán.“ Í dag koma út 
tvær ástar sögur og fjórar spennusög-
ur á mánuði og einnig sex rafbækur.

Rósa gerði á sínum tíma útgáfu-
samning við kanadísku alheimsút-
gáfuna Harlequin Enterprises  sem 
sendir til hennar sextíu bókar titla í 
hverjum mánuði. „Ég les allar bæk-
urnar og vel úr aðeins þær bestu. 
Stundum þarf að geyma bókartitla 

í eitt til tvö ár svo hægt sé að ná úr 
þeim góðri seríu enda vilja Íslending-
ar fylgjast með afkomendum og af-
drifum söguhetjanna.“

Rósa setti á fót rafbókabúðina as-
utgafan.is árið 2010 en þar er hægt að 
kaupa rafbækur sama dag og þeim er 
dreift í verslanir. „Í rafbókabúðinni 
er hægt að kaupa ódýra netpakkann 
með 10% afslætti, þ.e. allar 6 rafbæk-
urnar, en þær hafa slegið í gegn enda 
ódýrari kostur en bækurnar út úr búð. 
Í dag eru rúmlega 300 rafbækur í raf-
bókabúðinni og hægt er að eignast 
eldri og nú fágætari bækur seríunn-
ar. Einnig er þar 21 hljóðbók.“

Í hverjum mánuði gefur Ásútgáf-
an út sex prentaðar bækur og sex raf-

bækur í Rauðu seríunni. „Markmiðið 
er að gefa út ódýrar og góðar bækur 
sem koma alltaf út fyrsta dag mánað-
arins. Lesendur geta þá treyst því að 
fá vel þýdda og góða lesningu í hendur 
því góð þýðing er gulls ígildi.“ 

Lesendur Rauðu seríunnar eru 
á öllum aldri. „Unglingarnir byrja í 
bókahillunum hjá ömmu og lesa svo 
áfram í rafbókaformi. Þá sendum við 
rafbækur í tölvupósti til eldri borgara 
sem ekki kunna að hlaða niður raf-
bókum en geta bjargað sér með tölvu-
póst og Íslendingar í útlöndum kaupa 
sér frekar rafbækur því það er dýrt að 
senda innbundnar bækur.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.asutgafan.is.

Ástir og glæpir
Íslendingar þekkja Rauðu seríuna vel enda verið gefin út í 30 ár. Fjölmargar bækur 
seríunnar innihalda einnig hörku spennu, glæpi og undirferli í bland við sanna ást. 

„Lesendur geta þá treyst því að fá vel þýdda og góða lesningu í hendur því góð þýðing 
er gulls ígildi,“ segir Rósa Guðmundsdóttir hjá Ásútgáfunni. MYND/PJETUR

Vinsælustu skáldsögurnar 
á Grófarsafni 2014*
(4) Skuggasund / Arnaldur Indriðason. (2013)
(7) Marco-áhrifin / Jussi Adler-Olsen (2014)
(8) Maður sem heitir Ove / Fredrik Backman (2013)
(9) Leðurblakan / Jo Nesbø (2013)
(10) Fórnargjöf Móloks / Åsa Larsson (2013)
(11) Ólæsinginn sem kunni að reikna / Jonas Jonasson (2013)
(12) Sandmaðurinn: sakamálasaga / Lars Kepler (2013)
(16) Veiðihundarnir / Jørn Lier Horst (2013)
(18) Ég skal gera þig svo hamingjusaman / Anne Birkefeldt Ragde (2013)
(19) Höndin / Henning Mankell (2013)
(24) Fiskarnir hafa enga fætur: ættarsaga / [Jón Kalman Stefánsson]. (2013)
(26) Hljóðin í nóttinni: minningasaga / Björg Guðrún Gísladóttir. (2014)
(28) Lygi / Yrsa Sigurðardóttir. (2013)
(29) Sæmd / Guðmundur Andri Thorsson. (2013)
(30) Dísusaga: konan með gulu töskuna / Vigdís Grímsdóttir. (2013)

(*Bækur sem vantar á listann eru Mangateiknimyndasögur og barnabækur)



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími afsláttar er frá 30. mars, til og með 7. apríl. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

GRUNSAMLEGA  GÓÐAR!

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Faxastíg 36
TRS, Selfossi - Eyrarvegi 37
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Zack
Vildarverð: 3.199.-
Verð:  3.499.-

Skuggasund kilja
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.422.-

Kamp Knox kilja
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Haugbúi
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

DNA kilja
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Mýrin kilja
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.422.-

Dauðarósir kilja 
Vildarverð: 2.499.-
Verð: 2.800.-

Syndlaus
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Dansað við björninn
Vildarverð: 3.599.-
Verð: 3.899.-

Hellisbúinn
Vildarverð: 3.199.-
Verð: 3.499.-

Gleymdu stúlkurnar
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699.-

Arfleifð kilja
Vildarverð: 3.299.-
Verð: 3.699 .-
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BÓKAORMUR Í STOFUNA
Það væri ekki amalegt að vera 
umvafinn þessum fallega bóka-
ormi um páskana með fullt af 
reyfurum að grípa í. Þessi óvenju-
lega og fallega bókahilla er þýsk 
hönnun frá Atelier 010 og heitir 
Bókaormur. Í honum miðjum er 
sæti fyrir lestrarhestinn. Sætið 
er sagt þægilegt og óvenjuleg 
hillan setur skemmtilegan svip 
á stofuna. Hægt er að bæta við 
púðum í sætið og gera virkilega 
kósí í kringum sig. Bókaormurinn 
þykir vel hannað listaverk. Maður 
setur bara góðar bækur í svona 
fallega hillu.  

HVERNIG SKRIFA Á GLÆPASÖGU
Myrðið einhvern strax. Sagan segir að allar bestu glæpasögurnar byrji á glæpnum 
og að lesendur verði fyrir vonbrigðum ef blóði drifið lík birtist ekki á fyrstu síðum.
Djúsí persónusköpun: Glæpurinn húkkar lesandann en áhugaverðar sögupers-
ónur eru það sem heldur honum við lesturinn og leit þeirra að sannleikanum.
Staðsetning: Morð sem stingur í stúf við umhverfi sitt vekur frekar áhuga en ef 
líkið finnst í skuggalegu sundi, það fara allir á taugum ef vinalegur bæjarstóri finnst 
myrtur en kippa sér síður upp við að foringi glæpagengis falli í valinn.
Ekki stóla um of á óvæntan viðsnúning í sögunni. Góð glæpasaga gengur frekar 
út að að vefa áhugaverðar persónur inn í spennu upp á líf og dauða en að koma 
lesandanum stöðugt á óvart.
Rannsóknarvinna: Þú þarft ekki að vera sérfræðingur í glæpum eða starfsreglum 
lögreglunnar en þarft þó að vita nóg til að geta „feikað“ þig skammlaust í gegn.

GLÆPASÖGUR EKKI 
MINNA MERKILEGAR
Innan bókmenntaheimsins 
hefur oft og tíðum ekki verið litið 
jafn stórt á glæpasagnaskrif og 
önnur verk. Til dæmis hefur eng-
inn glæpasagnahöfundur unnið 
Man Booker-verðlaunin þekktu. 
Þrátt fyrir það eru glæpasögur á 
meðal verka merkustu rithöfunda 
heims,The Heart of Midlothian 
sem Sir Walter Scott skrifaði er 
glæpasaga. Sömuleiðis Oliver 
Twist eftir Charles Dickens. 
Dickens var heillaður af glæpum 
og huga glæpamanna eins og 
bæði Balzac og Dostojevskí. 
Í dag eru sumir á þeirri skoðun 
að glæpasagnahöfundar hafi 
þann kost fram yfir aðra höfunda 
að geta fjallað um samfélagið 
frá öllum hliðum enda brjóta 
glæpir niður skil á milli stétta. 
Þessi skil setja öðrum höfundum 
mörk þannig að þeir takmarka 
umfjöllunarefni sitt við efri stéttir 
samfélagsins þar sem fólk lifir 
einsleitu lífi. Glæpir síast inn alls 
staðar í þjóðfélaginu og tengja 
alls kyns fólk saman.

Sagan um Oliver Twist er glæpasaga. 



Það er fátt sem jafnast á við íslenskt lambalæri á 
veisluborðið og SS býður upp á ljúffengt úrval af 
kryddlegnum, hálfúrbeinuðum lærum.

BETRI VARA FYRIR ÞIG OG ÞÍNA

M
EIRA KJÖT OG MIN

N
A

 B
EI

N

GÆÐAVARA

Nú býður SS upp á bragðgóða 
nýjung. Hálfúrbeinað læri, aðeins 

með leggbeini og er því mun 
auðveldara að sneiða.

Meira kjöt og minna bein
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Grafið hreindýr er frábær 
forréttur á veisluborði um 
páskana. Það tekur tvo 

daga að gera réttinn svo best er að 
byrja strax. Rétt er að taka fram að 
það er ekki erfitt að gera þennan 
rétt. Ef einhver á hreindýr í fryst-
inum er upplagt að prófa þessa 
uppskrift. Mögulega er hægt að fá 
hreindýr í betri kjötverslunum. Ef 
ekki má prófa að gera uppskriftina 
með lambafile.

Grafið hreindýr
500 g ytra file af hreindýri
50 g salt
50 g sykur
1 ½ tsk. nýmalaður pipar
2 stilkar ferskt rósmarín

Skerið alla himnu og sinar af kjötinu. 
Blandið saman salti, sykri og pipar og 
nuddið vel í kjötið á báðum hliðum. Setj-
ið matskeið af blöndunni undir kjötið og 
aðra yfir það. Setjið rósmarín yfir. Klæðið 
formið með plastfilmu. Gott er að setja 
eitthvað þungt ofan á svo kjötið þjappist 
saman. Setjið í kæliskáp og látið standa 
í að minnsta kosti sólarhring. Snúið kjöt-
inu einu sinni á þeim tíma. 

Dressing
3 msk. ólífuolía
safi úr einni appelsínu
1 mjög fínt hakkaður skallotlaukur
½ dl hakkaðar möndlur

Hrærið allt saman. 

Skerið kjötið í þunnar sneiðar. Gott er að 
bera hreindýrið fram með balsamsírópi, 
dressingunni og gorgonzola-osti.  

Lax með hnetukurli
Þegar borðað er kjöt í forrétt er 
ágætt að fá sér fisk í aðalrétt. Til 
dæmis lax með hnetukurli sem 
er mjög góður réttur. Uppskriftin 
miðast við fjóra. 

4 góðar laxasneiðar
½ bolli valhnetur
1 msk. fljótandi hunang
1 msk. dijon-sinnep
smávegis sjávarsalt og nýmalað-
ur pipar

Setjið valhnetur í matvinnsluvél og 
hakkið. Setjið á disk. Hitið ofninn í 190°C. 

Leggið laxinn í vel smurt eldfast mót, 
roðið snýr niður. 

Hrærið hunang, sinnep, salt og pipar 
saman í skál. Penslið blöndunni ofan á 
hvern laxabita og setjið hnetukurlið þar 
á. Bakið í 12 mínútur. Berið strax fram 
með góðum kartöflum, sítrónubátum 
og fersku salati. 

Hunangs- og möndluís
Í eftirrétt má síðan hafa hunangs- 
og möndluís. Þessi ís hefur mjög 
gott möndlubragð og það er einfalt 
að búa hann til. 

100 g möndlur
3 egg

100 g fljótandi hunang
4 dl rjómi
4 msk. möndlulíkjör (Amaretto)

Hakkið möndlurnar og ristið síðan á 
þurri pönnu. Þegar möndlurnar eru að 
taka lit er örlitlu hunangi dreift yfir þær. 
Kælið.

Þeytið egg og hunang saman í hrærivél. 
Stífþeytið rjómann. Hrærið hann síðan 
varlega saman við eggjahræruna. Bætið 
möndlulíkjör í blönduna. Hrærið möndl-
urnar saman við en skiljið smá eftir til 
að skreyta með. Setjið í form og frystið. 
Ágætt ráð er að klæða formið með plast-
filmu áður en ísblandan er sett í það. Þá 
er auðveldara að ná honum úr forminu. 

Þriggja rétta 
páskaveisla
Margir eru væntanlega að velta fyrir sér hátíðarmat um páska. Hér er 
uppástunga um þriggja rétta veislu. Í forrétt er grafið hreindýr, lax í 
aðalrétt og heimagerður ís í eftirrétt.

Hunangs- og möndluís.

Lax með hnetukurli.

Grafið hreindýr er mikið lostæti. MYND/ANTON

Mýkjandi og létt krem fyrir 

venjulega og blandaða
 húð

Rakagefandi og fylland
i krem 

fyrir þurra og mjög þurra húð

Létt UV-fljótandi krem, 

sem gefur þreyttri húð 

meiri ljóma

Mattandi og frískandi k
rem

fyrir feita og blandað
a húð  

 

Nordic
Moisture Match

RAKI

RA
MÍT

/garniericeland

LEITUM VIÐ EKKI ALLTAF
AÐ FULLKOMINNI SAMSÖMUN?

LAUSNIN ER FUNDIN!

Hvernig er húðgerð þín? 
Feit, venjuleg, þurr eða þreytt?
– óháð því hver húðgerð þín er finnst nú 
 klæðskerasniðin formúla sem mætir 
 sérhverjum þörfum.

Dekraðu við sjálfa þig með kremi sem er 
gætt frábærum rakagefandi eiginleikum:

 • Gefur samstundis raka
 • Rakagefandi í 24 tíma

HEIMALAGAÐ SÚKKULAÐI
2/3 bolli rjómi
2 bollar kakó
¾ bolli smjör
1 bolli vatn
¼ bolli hveiti
½ bolli sykur
1 tsk. vanilludropar
Sigtið kakó í skál og bætið smjörinu út í. Hellið í matvinnsluvél og blandið 
þar til mjúkt. Hellið vatninu í pott og kakó-smjörblöndunni út í. Hitið upp en 
sjóðið ekki. Hellið öllu saman aftur í skál og bætið rjómanum út í, hveitinu og 
sykrinum meðan blandan er ennþá heit. Hellið í matvinnsluvél og blandið vel. 
Hellið blöndunni loks í ísmolamót og frystið í 6 tíma. 

 www.instructables.com



SUNDLAUGAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Annar í Páskum
6. apríl

Sumard. fyrsti
23. apríl

Páskadagur
5. apríl

Föstud. langi
3. apríl

Skírdagur
2. apríl

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

LÁGAFELLSLAUG

VARMÁRLAUG

ÁLFTANESLAUG

ÁSGARÐSLAUG

SELTJARNARNESLAUG

SUNDLAUG KÓPAVOGS

VERSALALAUG

SUÐURBÆJARLAUG

ÁSVALLALAUG

SUNDHÖLL HAFNARFJ.

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 9-18  Lokað  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18   

kl. 9-18  Lokað  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 11-15  Lokað  Lokað  kl. 11-15  kl. 11-15

kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 8-22

kl. 10-18  Lokað  Lokað  kl. 10-18  kl. 10-18

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18

kl. 9-18  Lokað  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18

kl. 9-16  Lokað  Lokað  kl. 9-16  kl. 9-16

kl. 10-18  Lokað  Lokað  kl. 10-18  kl. 10-18

kl. 8-18  Lokað  Lokað  kl. 8-18  kl. 8-18

kl. 8-19.30 Lokað  Lokað  kl. 8-19.30 kl. 8-19.30

Lokað  kl. 8-18  kl. 8-18  Lokað  kl 8-18

kl. 8-18  Lokað  Lokað  kl. 8-18  kl. 8-18 

kl. 8-17  Lokað  Lokað  kl. 8-17  kl. 8-17

kl. 8-17  Lokað  Lokað  kl. 8-17  kl. 8-17

Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  Lokað  

Skelltu þér í

sund
um páskana
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ÖLMUSA FRÁ 
DROTTNINGU
Á breskri tungu kallast 
skírdagur Maundy Thursday. 
Á þeim degi er þar haldin í 
heiðri trúarhefð sem kallast 
Royal Maundy. Í guðsþjón-
ustu er sérstök athöfn þar sem 
konungborinn embættismaður 
dreifir litlum silfurpeningum til 
eldri safnaðarmeðlima sem tákn 
um ölmusu. Athöfnin var haldin 
í eða nærri London og síðustu 
öld hefur hún yfirleitt alltaf verið 
haldin í Westminster Abbey.
Athöfnin sjálf og orðið Maundy 
draga nafn sitt af þeim til-
mælum (mandatum) Jesú til 
lærisveina sinna við síðustu 
kvöldmáltíðina að allir menn 
ættu að elska hver annan. Á 
miðöldum fylgdu konungbornir 
Englendingar í fótspor Jesú og 
þvoðu fætur betlara og gáfu 
fátækum peninga. Elísabet II 
Englandsdrottning hefur nánast 
alla sína drottningartíð verið 
viðstödd þessa athöfn og gefið 
silfurpeninga. 

Reyktur lax, kavíar og egg 
fara vel saman á páskum. Hægt 
er að bera þessi egg fram í 
hádeginu með öðrum léttum 
réttum. Bragðgóður og fallegur 
réttur. Hægt er að nota grafinn 
lax vilji fólk það frekar. 

Til að gera 10 bita þarf:
● 10 þunnar sneiðar reyktur lax
● 5 harðsoðin egg
● dill og kavíar ef vill

Skerið eggin til helminga.
Takið hverja laxasneið og leggið 
fallega á eggið. Skreytið með 
kavíar og dilli.
Hægt er að taka guluna úr egg-
inu og hræra hana saman við 
túnfisksalat. Síðan er salatið sett 
ofan í holuna þar sem gulan var. 
Hægt er að útbúa fleiri tegundir 
af salötum, allt eftir smekk. 
Það má líka hræra eggjarauðuna 
með sýrðum rjóma, majónesi, 
sítrónusafa, graslauk, salti og 
pipar. Blandan er sett í sprautu-
poka og sett fallega ofan í 
eggið. Laxinn er settur fallega 
ofan á blönduna. 

PÁSKAEGG MEÐ 
REYKTUM LAXI

PÁSKAR Í KRISTNI OG GYÐINGDÓMI 
Einhverjar mikilvægustu hátíðir í bæði kristni og gyðingdómi eru páskarnir. Hvor 
tveggja trúarbrögðin fagna páskum en þó er verið að fagna ólíkum atburðum þar. 
Í kristni er verið að fagna upprisu Jesú Krists frá dauðum og því eru páskarnir sann-
arlega gleði- og sigurhátíð en reyndar eru þeir elsta hátíð kristninnar. Kirkjufeðurnir 
kölluðu páskana hátíð hátíðanna og er því hver sunnudagur í raun  endurómur af 
gleðisöng páskanna. 
Túlkun Gyðinga á upphafi páskahátíðarinnar má hins vegar lesa í Mósebók en þar 
tengist hún brottförinni af Egyptalandi þegar Móse leiddi Ísraelsmenn úr ánauðinni 
gegnum Rauðahafið og eyðimörkina í átt til hins fyrirheitna lands. Sjálfsmynd Ísraels-
þjóðar og síðar gyðinga byggist talsvert á þessum frásögnum og þær hafa raunar svip-
aða stöðu og sagnir íslenskra fornrita af landnámi, stofnun alþingis og kristnitökunni.
Sögu páskanna má rekja langt aftur fyrir daga Krists og í raun aftur fyrir gyðingdóminn 
sem sjálfstæð þróuð trúarbrögð eða aftur til daga hinna fornu Hebrea eða Ísraels-
manna. Heimild: Vísindavefurinn

365.is      Sími 1817

BÚÐU ÞIG UNDIR 
STÓRSKEMMTILEGA 
PÁSKA Á STÖÐ 2

Frábærar bíómyndir, erlendir spennu- 
og grínþættir, vönduð íslensk dagskrá 
og fyrsta flokks talsett barnaefni. 

ÞAÐ ER 
ALLT SVO FRÁBÆRT 

UM PÁSKANA!

GLEÐILEGA PÁSKA 



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

- HÚSGÖGN Á LÉTTU NÓTUNUM -

STRADA HILLA kr. 29.500 BETINA SKÁPUR kr. 74.000 GÓLFLAMPI kr. 43.700 DIONE STÓLL kr. 98.700

PORGY STÓLL kr. 17.700

GENA STÓLL kr. 19.700

GYRO kr. 163.400

TURTLE kr. 239.000HANGANDI LJÓS kr. 31.900

ASTRID BORÐ kr. 79.800

BAMBOO BORÐYUMI BORÐ kr. 28.400

FLINGA TÍMARITAHILLUR

BETINA EIKARSKENKUR 170 CM kr. 144.700

TRIANGLE SÓFABORÐ STÓRT kr. 35.700 / LÍTIÐ kr. 22.700SMILE SÓFI 217 CM kr. 184.900

EDGE SÓFI 280X200 CM kr. 253.300

ASTRID EIKARSKENKUR kr. 211.400MONICA BORÐSTOFUBORÐ 90X180/270 kr.157.800

80 cm
kr. 9.900

160 cm
kr. 16.900

GREY
kr. 29.400

ROSE
kr. 24.900

2 SAMAN Í SETTI

BUTTERFLY
STÆKKUN



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

BÍLAR &
FARARTÆKI

Kia cee‘d EX 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.690.000. Rnr.991052. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ ML 500 4matic. 
Árgerð 2005, ekinn 174 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.991010.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.240558.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.991120.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BÍLL DAGSINS !!!
VW SHARAN 1.8T 7MANNA árg. 
2003 ek. 168 Þkm. Sjálfskiptur, nýleg 
tímareim ofl. verð áður 890 Þús 
tilboðsverð nú4590 þús, möguleiki á 
100% láni #107375 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

2015 NÝIR JEEP CHEROKEE 
4X4

Stórglæsilegir, V6 272hö og 184hö 
4cyl, 9 gíra sjálfskiptir, Hlaðnir lúxus 
og tækni búnaði t.d. Leggur sjálfur í 
stæði, Adaptive cruise control omfl, 
Kynningarverð aðeins frá 8.490þkr, 
Komdu og skoðaðu, Eru í salnum, 
ATH Getum útvegað allar gerið af 
Cherokee,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

BÍLL DAGSINS ! 
BMW 525, Xdrive, Luxuryline. 
Árgerð 2012, ekinn 28 Þ.KM, 
díesel, sjálfskiptur. Verð 7.950.000. 
Rnr.114269.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

LAND ROVER DISCOVERY 4 SE 3.0 
TDV6. Árg 2012 FACELIFT, ek 134 
Þ.KM 8gira-ssk, 5manna, vetrarpakki. 
Eins og nýr! Verð 8.990þ Rnr.100366.

MERCEDES BENZ E 400cdi V8 Diesel 
Avantgarde Árg 2005 ek.79 Þ.KM Mjög 
vel með farið eintak og vel útbúinn 
Verð 3.450þ Rnr.100474.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

VW Golf Comfotline 4/2013 ek 60þkm, 
dísel beinsk, ásett verð er 2790 þús, er 
á staðnum, raðnr 151185.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Tilboð! Toyota Avensis 2005 1800 
sjálfsk, Metanbreyttur. Dráttarkrókur, 
ferðabox. Keyrður aðeins 115þ. 
Verðhugm 1300þús. Uppl í S:663-2306

 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.

 Fellihýsi

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

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

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími 552 2000

g g y g

Lá u bensínsparnaðinn borga ra ílinn! 

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

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

Betra verð á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA 

Ra íllinn Ókeypis 
“Allt sem var 
sagt í ferlinu 

stóðst og bíllinn 
er frábær” Frábær lboð á Nissan Leaf - Ford Focus & Tesla ra ílum 

Á vefnum islandus.is færðu betra lboð á nýjum og nýlegum 
ra ílum, bensín, dísel og metan bílum frá Evrópu og Bandaríkjunum.   
Lei n að draumabílnum hefst hér: www.islandus.is/bilaleit 

Stefán Gíslason 
Stofnandi og eigandi 

Umhverfisráðgjöf Íslands 
www.environice.is 

Ekur á ra íl frá islandus.is  
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| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 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

 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.

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

ÁRATUGA REYNSLA
Tökum að okkur almennt viðhald og 
breytingar. Pípulagningaþjónustan Ró 
ehf. s. 780 3939

 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

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

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

 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

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

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Viðgerðir

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

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

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. 

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Nudd

PÁSKATILBOÐ 20% AFSL. Á 

TANTRA NUDDI
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

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.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

CLEANING COMPANY
is looking for people to work in 

cleaning services, companies and 
houses(appartaments). English is 

required.
The applications for job will be 

send to the e-mail adress hallo@
stedum.is/ cami@stedum.is, up 

on May 10/2015.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Skyndikynni, tilbreyting, ævintýri. 
www.RaudaTorgid.is (Stefnumót)

Aðalfundur
Aðalfundur Þorbjarnar hf vegna ársins 2014 verður  
haldinn þriðjudaginn 14. apríl nk. kl 10 á skrifstofu 
félagsins í Grindavík.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 18. grein 
    samþykkta félagsins.
2. Önnur mál.

Dagskrá, endanlegar tillögur og reikningar félagsins munu 
liggja frammin á skrifstofu félagsins munu liggja frammi á 
skrifstofu hluthöfum til sýnis, viku fyrir aðalfund.

Stjórn Þorbjarnar hf.

Sölufulltrúi fasteigna
Meðalstór fasteignasala óskar eftir löggiltum 

fasteignasala eða sölufulltrúa.

Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall. 
Áhugasamnir sendi póst á ilgur@simnet.is.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:30
BRESTIR
Mikill fjöldi Íslendinga nýtir sér þjónustu spámiðla. Eru 
spámiðlar loddarar sem hafa fé af auðtrúa fólki eða búa þeir 
yfir raunverulegri náðargáfu? Hvernig útskýra íslenskir 
miðlar samband sitt við framliðna? Þorbjörn Þórðarson, 
umsjónarmaður þáttarins, gengur á fund eins frægasta og 
umtalaðasta spámiðils Íslands. 

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

FJÖLBREYTT
MÁNUDAGSKVÖLD!

 | 22:05
THE GREAT GATSBY
Stórmynd frá 2013 með 
Leonardo DiCaprio og Tobey 
Maguire í aðalhlutverkum.

 | 21:00
BACKSTROM
Gamansamur sakamálaþáttur 
um lögreglumanninn Everett 
Backstrom sem er kærulaus, 
drykkfeldur og kaldhæðinn en 
ótrúlega fær í sínu starfi.

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

365.is

 | 18:00
ÁFRAM DIEGÓ, ÁFRAM!
Diegó er ávallt tilbúinn til að 
hjálpa dýrum í vanda.  
 

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.

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

LÁRÉTT
2. listi, 6. einnig, 8. óhreinindi, 
9. kóf, 11. átt, 12. stöðvun, 14. arkar-
brot, 16. samtök, 17. sigað, 18. slag-
brandur, 20. bardagi, 21. slæma.
LÓÐRÉTT
1. bifa, 3. karlkyn, 4. skordýr, 5. kerald, 
7. heykvísl, 10. skordýr, 13. árkvíslir, 
15. hræðsla, 16. flýtir, 19. málmur.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. skrá, 6. og, 8. kám, 9. kaf, 
11. na, 12. aflát, 14. fólíó, 16. aa, 
17. att, 18. slá, 20. at, 21. illa. 
LÓÐRÉTT: 1. þoka, 3. kk, 4. rántíta, 
5. áma, 7. gaffall, 10. fló, 13. ála, 
15. ótti, 16. asi, 19. ál.

Ansans! 
Færð þú 

líka svona?

Ég fæ 
mína á 
bakið!

Takk fyrir 
þetta! Hjálpaði 

vissulega mikið!

 Leiðarvísir fyrir 
umgengni við 

UNGLING 
í hans 

náttúrulega 
umhverfi

Horfið 
vandlega 

eftir 
lúmskum 

merkjum um 
óróleika.

Má ég hlusta á þig æfa þig?

18.500 krónur fyrir að 
hreinsa vatnið og teppið?? Jább.

Bættu við 9.500 krónunum sem þú 
eyddir í nýtt fiskabúr, þá höfum við 
fjárfest 14.000 krónur á stykkið í 

þessar heimsku halakörtur.

Jæja, ég býst við að 
það sé þess virði ef 
börnin læra eitthvað 

um náttúruna.

AAAAHH! 
Köttur 

nágrannans 
étur halakörtur!

Óskar Long Einarsson (1.574) hafði 
hvítt gegn Degi Ragnarssyni (2.347) í 
áskorendaflokki Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik

28. Dc1! He2? (Svartur er á lífi eftir 
28. …Dxe1+! 29. Dxe1 Rxh7 (ekki 
29. …Heb8 30. Rf6+ Kg7 31. Re8+! 
Kg8 32. Hh8+!)) 29. Hxe2 Dxe2 30. 
Rf6+ og svartur gafst upp. Lenka 
Ptácníková og Oliver Aron Jóhannes-
son eru með fullt hús eftir 3 umferðir.
www.skak.is Hraðkvöld hjá Hugin í kvöld.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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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.

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

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

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

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

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

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

„Talið er merki þróttar þrátt það að vera sonur 
en landið hefur löngum átt líka sterkar konur.“ 

Ólína Andrésdóttir.



NICOTINELL 
LYFJATYGGIGÚMMÍ

Nicotinell, lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. 
Hætta skal alfarið reykingum meðan á meðferð með Nicotinell stendur. Upphafsskammtur skal ákvarðaður út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Verði vart við aukaverkanir þegar hærri styrkleiki er notaður skal íhuga að skipta yfir í lægri styrkleika. Meðferðarlengd er 
einstaklingsbundinn. Samtímis neysla á súrum drykkjum, eins og t.d. kaffi og sódavatni, getur minnkað frásog nikótíns í munni. Forðast skal þessa drykki í 15 mínútur fyrir notkun lyfjatyggigúmmís. Tyggja skal eitt stykki Nicotinell lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 
stykki á sólarhring, þó ekki fleiri en 15 stykki af 4 mg lyfjatyggigúmmíi og 25 stykki af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Vegna eiginleika lyfjatyggigúmmís sem lyfjaforms getur nikótínþéttni í blóði verið mismunandi á milli einstaklinga. Því skal miða tíðni skammta við einstaklingsþörf, innan 
uppgefinna hámarksskammta. Tyggja skal eitt lyfjatyggigúmmí þar til finnst sterkt bragð. Lyfjatyggigúmmíið skal því næst hvíla á milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal byrja að tyggja aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mínútur. Í flestum tilfellum skal meðferðin standa í 
a.m.k. 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga smám saman úr notkun. Venjulega er ekki mælt með notkun Nicotinell lyfjatyggigúmmís lengur en í eitt ár. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn 
er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Þeir sem reykja ekki og þeir sem hafa ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eiga ekki að nota Nicotinell. Ráðfærðu þig við lækni eða 
lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota Nicotinell ef þú: ert þunguð, með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða 
lifrarstarfsemi. Einstaklingar undir 18 ára aldri mega ekki nota Nicotinell nema að læknisráði. Nikótín sem er gleypt getur valdið versnun einkenna hjá sjúklingum sem eru með bólgu í vélinda, munni eða koki, magabólgu eða magasár. Einstaklingum með gervitennur, eiga við vandamál í 
liðamótum kjálka og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform en lyfjatyggigúmmí. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfjatyggigúmmíið. Athuga ber að lyfjatyggigúmmíið og munnsogstöflurnar innihalda natríum og 
bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu slímhúðar en sumar bragðtegundir innihalda að auki sorbitól (E420), maltitól (E965) eða aspartam (E 951) sem ekki allir mega taka. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar 
í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

 

Ertu að hætta að reykja? 
Veistu hvaða bragðtegund hentar þér?

Fæst í 6 bragðtegundum!
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Fermingargjöf 
til framtíðar

Eternity
LED borðlampi

9.990 kr.

lÍs en kus

✓
✓

25 - 50% afsl. af skíðavörum til páska.

Skíðahjálmar og 

bakhlífar 30 - 50% afsl.

Gönguskíðabúnaður 30% afsl.

Svigskíðabúnaður 

30 - 40% afsl.

Fjallaskíðabúnaður 25% afsl.

PÁSKASPRENGJA

LEIKRIT ★★★ ★★

Fjalla Eyvindur 
og Halla
Sýnt í Þjóðleikhúsinu
HÖFUNDUR 
JÓHANN SIGURJÓNSSON

LEIKARAR ESTHER TALÍA CASEY, KRISTINN 
ÓLI HARALDSSON, NÍNA DÖGG FILIPPUS-
DÓTTIR, ODDUR JÚLÍUSSON, PÁLMI GESTS-
SON, RAGNHEIÐUR STEINDÓRS DÓTTIR, 
SIGURÐUR SIGURJÓNSSON, STEFÁN 
HALLUR STEFÁNSSON, STEINN ÁRMANN 
MAGNÚSSON, TINNA GUNNLAUGSDÓTTIR, 
ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON

LEIKSTJÓRN STEFAN METZ

LEIKMYND OG BÚNINGAR SEAN MACKAOUI

LÝSING: HALLDÓR ÖRN ÓSKARSSON

TÓNLIST OG HLJÓÐMYND: ELVAR GEIR 
SÆVARSSON

Síðasta frumsýning Þjóðleikhúss-
ins á stóra sviðinu þetta leikárið fór 
fram á fimmtudaginn. Nú er glímt 
við eitt frægasta verk íslenskra 
leikbókmennta: Fjalla-Eyvind eftir 
Jóhann Sigurjónsson. Í núverandi 
mynd Stefans Metz, sem bæði leik-
stýrir sýningunni og sér um leik-
gerðina, kallast verkið Fjalla-
Eyvindur og Halla. 

Sagan er kannski flestum kunn, í 
stuttu máli eru örlög ekkjunnar Höllu 
og ráðsmanns hennar miðpunktur 
framvindunnar en flekkótt fortíð 
hans á eftir að umturna lífi þeirra 
beggja. Nína Dögg leikur þennan 
mikla kvenskörung íslenskra leikbók-
mennta en nær ekki afgerandi tökum 
á innri togstreitu Höllu. Frammi-
staða hennar er frekar átakalaus 
fyrir utan mjög góða spretti strax 
eftir hlé þegar Halla og Arnes rekast 
á, þá sýnir hún hvers hún getur verið 
megnug. Frammistaða Stefáns Halls 
er ekki ósvipuð en innri átök og sárs-
auki Fjalla-Eyvindar eru aldrei opin-
beruð á nægilega kraftmikinn hátt.

Ástríðan sem logar á milli Fjalla-
Eyvindar og Höllu verður aldrei 
áþreifanleg í leik Nínu Daggar og 
Stefán Halls þannig að ákvörðun 
hennar um að fylgja honum til fjalla 
verður illskiljanleg. Þrátt fyrir til-
raunir til að gera tilhugalíf þeirra 
krassandi á sviðinu þá hverfur 
spennan um leið og þau fjarlægjast 
líkamlega.

Sigurður Sigurjónsson fer með 
hlutverk Arnesar og sýnir hversu 
djúpur og ljóðrænn texti Jóhanns 
getur verið með firnasterkum leik. 
Hann sligast eftir sviðinu, íklædd-
ur aleigunni og hræðist ekki útlegð-
ina en bugast að lokum. Hreppstjór-
ann Björn leikur Steinn Ármann 
Magnússon og kemur skemmtilega á 

óvart, hann er bæði aumkunarverð-
ur og ógnandi, kaldur og kjökrandi 
í senn. Leikhópurinn í heild sinni er 
sterkur, samansettur af leikurum á 
öllum aldri, sumir hoknir af reynslu 
og aðrir að taka sín fyrstu skref. 

Hin ógurlega íslenska náttúra er 
bókstaflega flutt inn á stóra sviðið í 
glæsilegu opnunaratriði. Jökullinn 
hangir yfir hjónaleysunum alveg frá 
byrjun og á vissum augnablikum er 
líkt og hann hafi augu. Aftur á móti 
er bjargið sem birtist eftir hlé nær 
tilgangslaust og vannýtt nema sem 
sviðsstáss. Á þennan máta myndast 
ósamræmi í annars ágætri leikmynd 
Seans Mackaoui. Sama vandamál 
má finna í búningunum sem er ein-
hvers konar blanda af nútímafatnaði 
og hefðbundnum flíkum, búningur 
Arnesar heppnast vel en aðrir, s.s. 
leðurjakki Höllu, missa marks.

Elvar Geir Sævarsson sér um tón-
listina sem skortir afgerandi sér-
stöðu en hljóðmyndin hans er virki-
lega vel heppnuð, þá sérstaklega á 
lokaspretti sýningarinnar þegar byl-
urinn umlykur eymdarlega parið. 
Ljósahönnunin er í höndum Hall-
dórs Arnars Óskarssonar og einstaka 
atriði eru gífurlega falleg, t.d. síðustu 
augnablik sýningarinnar.

Stefan Metz tekur áhættu með því 

að brjóta upp framsetningu verks-
ins en hún borgar sig ekki fyllilega. 
Texti Jóhanns er gríðarlega sterkur, 
sérstaklega síðustu tveir þættirnir, 
en þeir eru ekki sviðsettir á nægi-
lega dramatískan hátt að þessu sinni. 
Ferðalögin út í sal eru undarlegt stíl-
brot sem gera lítið fyrir sýninguna, 
þá sérstaklega var sviðsetningin á 
byrjun fjórða þáttar þannig að það 
dregur gífurlega úr hatrömu tilfinn-
ingastríðinu sem Fjalla-Eyvindu og 
Halla heyja sín á milli. Einnig er erf-
itt að sjá ástæður fyrir sviðsetningu 
Tótu, barni þeirra tveggja, í brúðu-
formi sem tvær litlar telpur stjórna. 
Með þessu móti deyfast tilfinninga-
leg tengsl áhorfenda við stúlkuna en 
hennar harmrænu endalok eru samt 
sem áður einstaklega vel leyst í eftir-
minnilegu atriði.

Heildarmynd sviðsetningarinnar á 
þessu öfluga leikverki er áhugaverð 
en Stefan virðist forðast vissa átaka-
punkta í verkinu bæði með stytting-
um á handriti og leikhúslausnum sem 
ganga misjafnlega vel upp.

 Sigríður Jónsdóttir 

NIÐURSTAÐA: Bjartir punktar í 
sviðsetningu og þrumandi endurkoma 
Sigurðar Sigurjónssonar ná ekki að 
draga sýninguna fram í ljósið.

Átakalítil örlög Fjalla-Eyvindar og Höllu

TÓNLIST ★★ ★★★

Nicole Benedetti og Sin-
fóníuhljómsveit Íslands
Verk eftir Respighi, Mozart og 
Hindemith. 
Einleikari: Nicola Benedetti. 
Hans Graf stjórnaði Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands 
Harpa, fimmtudaginn 26. mars
Tónleikar Sinfóníuhljómsveit-
ar Íslands á fimmtudagskvöldið 
byrjuðu vel. Fyrstar á dagskránni 
voru þrjár Botticelli-myndir eftir 
Ottorino Respighi. Eins og titill-
inn gefur til kynna var tónlistin 
innblásin af þremur málverkum 
meistarans, Vorinu, Vegsömun 
vitringanna og Fæðingu Venusar. 
Tónlistin var skemmtilega fram 
borin af Sinfóníunni. Sú síð-
asta var áhrifamest, þar var því 
lýst hvernig ástargyðjan reis úr 
hafinu í risavaxinni hörpuskel. 
Fyrst heyrðist lágvært muldur úr 
strengjunum sem átti auðheyri-
lega að tákna sjávarnið. Svo byrj-
aði músíkin að vaxa, hún var vold-
ug áheyrnar. Hápunkturinn var 
tignarlegur, hörpuskelin opnaðist, 
gyðjan blasti við í allri sinni dýrð. 
Það var svo magnað að maður fékk 
gæsahúð. 

Til að skapa slíka upplifun verð-
ur hljómsveitin auðvitað að leika 
almennilega. Það gerði hún undir 
öruggri og smekkvísri stjórn Hans 
Graf. Strengirnir, sem mest mæðir 
á, voru fallega samtaka og breið-
hljómandi. Stígandin var glæsilega 
byggð upp. Öll fínlegu litbrigði 
tónmálsins voru fagurlega útfærð, 
af nákvæmni og nostursemi. 

Leiðin lá niður á við eftir það. 
Fimmti fiðlukonsert Mozarts þar 
sem Nicola Benedetti var einleik-
ari, var fremur óskemmtilegur. 
Tæknilega séð spilaði Benedetti 
af yfirburðum. Tónninn í fiðlunni 
hennar var þéttur og safaríkur, öll 
tónahlaupin skýr og fumlaus. En 
túlkunin var dálítið yfirdrifin. Það 
var eins og fiðluleikarinn reyndi 
að kreista eins miklar tilfinning-
ar úr hverri hendingu og mögulegt 

var, í stað þess að leyfa tónlistinni 
bara að flæða. Túlkandinn verður 
ekki alltaf að GERA svona mikið. 
Stundum þarf aðeins að taka egóið 
úr umferð og láta tónlistina tala 
sjálfa. Þarna á tónleikunum fékk 
maður aldrei að njóta Mozarts, ein-
leikarinn þvældist of mikið fyrir. 

En hafi Mozart verið þreytandi 
var Matthías málari, sinfónía eftir 
Paul Hindemith, eins og sterkur 
svefnlyfjaskammtur. Rétt eins og 
tónlistin eftir Respighi er hún hug-
leiðing um málverk, í þetta sinn 
altaristöflu eftir Matthias Grüne-
wald. Hindemith var uppi á fyrri 
hluta aldarinnar sem leið og var 
mjög flinkur sem tónskáld. Hann 
hafði fræðina á hreinu og skapaði 
tónsmíðar sem voru fullkomlega 
byggðar upp eftir öllum viðeigandi 
formúlum. Fyrir bragðið eru þær 
einstaklega agaðar og rökfastar, 
en það er ekkert fjör í þeim, engin 
gleði, ekkert fútt. Tónlistin er svo 
þurr að hún er eins og sandpappír. 

Hljómsveitin má eiga það að hún 
spilaði þetta erfiða verk af fag-
mennsku. Heildarhljómurinn var 
fínpússaður og í góðum fókus. En 
það er ekki hægt að búa til silki-
poka úr svínseyra. Graf stjórnaði 
af röggsemi og hljómsveitin spilaði 
af krafti. Engu að síður var þetta 
ys og þys út af engu, tóm leiðindi. 
 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Flott tónlist eftir 
Respighi, en Mozart var oftúlkaður og 
Hindemith var þreytandi þótt hann 
væri vel spilaður.

Eins og sandpappír

FJALLA-
EYVINDUR 
OG HALLA 
 Nína Dögg 
Filippus-
dóttir, Stef-
án Hallur 
Stefánsson 
og Sigurður 
Sigurjóns-
son í hlut-
  verkum 
sínum.

NICOLA BENEDETTI
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Leikkonan Angelina Jolie kom 
fram opinberlega í fyrsta sinn 
eftir að hún lét fjarlægja eggja-
stokka sína og eggjaleiðara fyrir 
rúmum þremur vikum, á Nickel-
odeon Kid’s Choice-verðlaunahá-
tíðinni sem haldin var á laugar-
daginn.

Jolie fór heim með verðlaun sem 
uppáhaldsillmennið fyrir hlutverk 
sitt í myndinni Male ficent.

Leikkonan, sem kom ásamt 
börnum sínum Zahara og Shil oh 
Jolie-Pitt, flutti hjartnæma þakk-
arræðu þar sem hún sagðist sjálf 
hafa sem barn upplifað að vera 
öðruvísi en með tíð og tíma hefði 
hún áttað sig á því að það að vera 
öðruvísi væri góður eiginleiki og 
hún vonaðist til þess að þeir sem 
sætu í salnum áttuðu sig á því líka. 

Það er gott að 
vera öðruvísi

Verðmætasköpun íslensku ullar-
innar hleypur á milljörðum sam-
kvæmt niðurstöðum skýrslunnar 
Samfélagsleg þýðing sauðfjárbú-
skapar, sem unnin er fyrir Land-
samband sauðfjárbænda. 
Kemur meðal annars fram að 
líkleg verðmæta-
sköpun er varð-
a r  prjóna -
skap úr ull á 
Íslandi öllu 
sé á bilinu 
tveir til fjórir millj-
arðar ár hvert. 
„Við höfum í nógu 
að snúast og 
markhópurinn 
okkar er mjög 
blandaður 
af  Íslend-
ingum og 
útlending-
um,“ segir 
Bergþóra 
Guðnadótt-
ir, eigandi og 
hönnuður Far-
mers Market 
sem sérhæf-
ir sig í fram-
leiðslu á ullar-
vörum hvers 
konar. 

Fyrirtækið er eitt það fremsta 
á sínu sviði hérlendis og hefur 
verið iðið við kolann undanfarin 
tíu ár. „Íslenska ullin hefur sína 
sérstöku eiginleika svo við notum 
hana þegar við á, hún er alltaf 

„inni“.“
Ekkert lát virðist vera á 

vinsældum ullarvara á 
Íslandi og mikil gróska 
er í gangi segir Bergþóra. 

„Við höfum lagt okkur fram 
um að huga vel að nýsköpun í 
okkar framleiðslu og það skiptir 
máli til að halda okkur gangandi.“
Bergþóra bendir á að aukin 

umhverfisvitund hafi góð áhrif 
á verslun með íslensku ullina 

þa r  sem 
almenn-
ingur 
hrífist af 
hreinni 
afurð 
og segir 
hér engu 
skipta 
hvort sé 
horft t i l 
innlends 
mark-
aðar eða 

erlends.
  - ga 

Sauðkindin hvergi af baki 
dottin í verðmætasköpun
Prjónaskapur úr íslenskri ull hefur enn sterka samfélagslega þýðingu í hinu íslenska hagkerfi . 

250 g sveppir
130 g beikon
1 laukur
2 dl sýrður rjómi
2 dl rjómi
½ grænmetisteningur
salt og pipar
smá af cayenne-pipar (má sleppa)

Skerið sveppina í fernt, hakkið 
laukinn og skerið beikonið í bita. 

Hitið smjör á pönnu og steikið 
sveppina þar til þeir eru komnir 
með góða steikingarhúð, bætið 
lauk og beikoni á pönnuna og 
steikið áfram þar til beikonið er 
fullsteikt og laukurinn orðinn 
mjúkur. Hellið rjóma og sýrðum 
rjóma yfir og látið sjóða við vægan 
hita í nokkrar mínútur. Smakkið 
til með grænmetiskrafti, salti 
og pipar. Endið á að setja örlítið 

af cayenne-pipar fyrir smá hita. 
Sjóðið pasta eftir leiðbeiningum á 
pakkningu. Blandið pastanu saman 
við pastasósuna og hrærið smá 
af pastavatninu saman við. Það 
skemmir ekki fyrir að rífa parmesan 
yfir áður en rétturinn er borinn 
fram en það má þó vel sleppa því. 
Dásamlega gott á báða vegu.

Uppskrift fengin af Ljufmeti.com

Pasta í rjómasósu með beikoni og sveppum
Fljótlegur pastaréttur sem er líka einfalt og ódýrt að útbúa, eiginleikar sem koma sér vel í upphafi  vikunnar.

➜ Það skemmir ekki fyrir 
að rífa parmesan yfir áður 

en rétturinn er borinn fram 
en það má þó vel sleppa 

því. Dásamlega gott 
á báða vegu.

FYRIRMYND  Angelina Jolie flutti hjart-
næma og uppbyggilega þakkarræðu við 
Nickelodeon Kid’s Choice-verðlauna-
veitinguna. NORDICPHOTOS/GETTY

ÚR NÓGU AÐ MOÐA  Bergþóra Guðnadóttir segir prjónaskap bjóða upp á mikla 
möguleika. Farmers Market er eitt okkar fremsta fyrirtæki á þessu sviði.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVIÐSMYNDAGREINING

Úr höftum  
með evru? 
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Morgunverðarfundur um 
sviðsmyndir við losun 

fjármagnshafta. Hvernig yrði 
umhverfið ef höftin yrðu losuð 

samhliða upptöku evru?

Skráning og frekari 
upplýsingar á vefsíðu KPMG 

kpmg.is

Popphljómsveitin Destiny’s Child 
kom saman, öllum að óvörum, í 
fyrsta skipti í rúm tvö ár, á þrí-
tugustu Stellar Gospel-tónlistar-
verðlaununum á laugardagskvöld.

Beyoncé Knowles, Kelly Row-
land og Michelle Williams komu 
saman og fluttu lagið Say Yes 
sem tilnefnt var til þrennra 
verðlauna á Stellar Gospel-verð-
launahátíðinni. 

Knowles og Rowland unnu með 
Williams að laginu og tónlistar-
myndbandi við það en lagið er að 
finna á plötunni Journey to Free-
dom sem Williams gaf út árið 
2014. 

Síðast kom hljómsveitin saman 
árið 2013 í hálfleikssýningu 
Super Bowl.

Örlagabarnið 
tók lagið

FLOTTAR  Hljómsveitin var starfandi frá 
árinu 1990 til ársins 2006 og átti ófáa 
smelli. NORDICPHOTOS/GETTY
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Sjá allt úrvalið á max.is

Vandað snjallsjónvarp

169.989
FULLT VERÐ 274.989

TILBOÐ

Panasonic TX48AX630
4K Ultra HD sjónvarps með 3840x2160p upplausn. 3D 

Direct IPS LED skjár. 1200 Hz back light scanning. 

Fullkomið snjallsjónvarp með WiFi. TV Anywhere. USB 

upptökumöguleiki. Og margt, margt fleira!

48"

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

CitiScape heyrnartól

S

3.989
FULLT VERÐ 7.989

TILBOÐ

55” snjallsjónvarp

149.989
FULLT VERÐ 199.989

TILBOÐ

24 sporgerðir

29.989
FULLT VERÐ 44.989

TILBOÐ

8” spjaldtölva

16.989
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ

Nextbook NX785QC8G

Elna 240EX

Philips SHL5300RD

17,3” HD fartölva

69.989
FULLT VERÐ 89.989

TILBOÐ

Philips 55PFT5609
Snjallsjónvarp með háskerpu upplausn 1920x1080 punkta. 
Pixel Precide HD myndvinnsla. 200Hz Perfect Motion Rate. 
Þráðlaus nettenging. 20w RMS surround hljóðkerfi.

55"

Toshiba C70DB10X
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

Söngvarinn Zayn Malik sagði í 
síðustu viku skilið við stráka-
bandið One Direction á miðju 
tónleikaferðalagi sveitarinnar. 
Malik er sagður hafa ráðfært sig 
við móður sína og hún sögð hafa 
sagt syni sínum að fylgja hjart-
anu.

Sögusagnir hafa sprottið um 
um að Malik ætli að hefja sóló-
feril en þær eru þó með öllu 
óstaðfestar enn.

Hljómsveitin One Direction 
reis til frægðar og frama eftir að 
hafa tekið þátt í breska X Factor 
árið 2010.

Fékk ráð 
frá mömmu

ALLIR SAMAN  One Direction þegar 
hljómsveitarmeðlimir voru fimm talsins. 
Malik er annar frá hægri. NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég sé vissulega trend í þessu á 
stofunni hjá okkur,“ segir Heið-
rún Birna Rúnarsdóttir hársnyrtir 
á Feima. Hún segir konur nálgast 
gráu hárin með allt öðrum hætti 
en tíðkast hefur í fjöldamörg ár. 
„Mér finnst konur bjóða gráu hárin 
mikið velkomnari núna, og ég hef 
verið að taka eftir þessu hægt og 
bítandi undanfarið ár.“ Heiðrún 
segir vinsælt að velja skol fremur 
en lit og þá með það fyrir augum 
að gefa gráu hárunum aukinn 
glans frekar en að fela þau. „Sumar 
hverjar kjósa að lita yfir þau allra 
gráustu og leyfa hinum að njóta 
sín.“ Einnig hafi færst í aukana að 
konur biðji um að láta heillita á sér 
hárið í gráum lit og jafnvel alveg 
hvítum, líkt og Jóhanna Sigurðar-
dóttir fyrrverandi forsætisráð-
herra hefur lengi státað af. Þegar 
Heiðrún er innt eftir uppruna þess-
arar nýju tísku segist hún ekki geta 
sett fingurinn á það, en undanfarin 

ár hafa náttúrlegir straumar verið 
ríkjandi í hártískunni. Þessi grái 
náttúrulegi litur gæti því allt eins 
verið framhald af þeirri nálgun. 

Hugrún Harðardóttir, eigandi 
Barbarellu, tekur í sama streng og 
Heiðrún og segir augljósa breyt-
ingu á upplifunum kvenna gagn-
vart þeim gráu hárum sem láta 
skyndilega á sér kræla. „Ég fæ 
mikið af konum, ungum konum, 
sem láta þessi hár ekki trufla sig 
heldur þvert á móti.“ Hugrún segir 
þróunina mjög jákvæða. „Ég hef 
einnig verið að fá ungar konur til 
mín sem ekki eru farnar að grána 
en vilja fá gráa litinn,“ útskýrir 
Hugrún. Mikið frelsi virðist ein-
kenna hártískuna í dag en Hugrún 
segist auk þess gráa fá mikið af 
konum inn á stofu til sín sem óski 
eftir að fá fjólublátt og blátt hár. 
„Þetta er ótrúlega skemmtilegt 
og gaman að fá að leika með þessa 
óhefðbundnu liti.“  gudrun@frettabladid.is

Gráu hárin eft irsóknarverð 
Konur á öllum aldri keppast nú við að taka fagnandi á móti þeim gráu hárum sem spretta fram. Þær sem 
ekki hafa fengið þau með náttúrulegum hætti sækja hárgreiðslustofur í stórum stíl og láta lita kollana gráa. 

JÁKVÆÐ ÞRÓUN  Hugrún Harðardóttir á Barbarella coiffeur er ánægð með fjölbreytnina sem fylgir gráu 
hárunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÁTTÚRULEGT  Heiðrún Birna Rúnarsdóttir vinnur á 
Feima, þar sem náttúruleg efni eru í hávegum höfð. Hún 
segir gráa hárið vinsælt í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

„Ég hafði 
verið að sjá 
stelpur með 
svona grátt 
hár og fannst 
það svo 
hrikalega flott 
að ég lét bara 
vaða. Ég var 
orðin leið á 
þessum „safe“ 
litum. Næst 
ætla ég að 
láta gera það 
grárra. Stelpur 
í kringum mig 
hafa mikið 
verið að tala 

um þetta trend og ég veit að 
margar eru að velta fyrir sér að slá 
til,“ segir Perla Lind Logadóttir. 

ORÐIN LEIÐ Á 
ÖRUGGU LITUNUM

„Mig grunar 
að þetta sé 
komið frá 
svokölluðum 
„tumblr“-
síðum þar 
sem þetta 
er greinilega 
tíska núna. Ég 
sá þetta fyrst 
á söngkonu 
hljómsveitar-
innar Marina 
and the 
Dimonds. 
Vinsældirnar 
gætu einmitt 
stafað af 

því að grái liturinn hefur verið 
svolítið tabú hjá konum,“ segir 
Alexandra Mekkín Pálsdóttir. 

ÖGRAR TABÚUM 
HJÁ KONUM

Save the Children á Íslandi

FÚSI KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.10
LOKSINS HEIM 3D KL. 3 - 5.30
LOKSINS HEIM 2D KL. 3 - 5.30
HOME 2D ENSKT TAL KL. 10.20 - ENGIN TEXTI
THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
CHAPPIE KL. 10.20
ÖMURLEG BRÚÐKAUP KL. 3 - 5.30 - 8  - ÍSL TEXTI

FÚSI KL. 5.55 - 8 - 10.10
FÚSI LÚXUS KL. 8 - 10.10
LOKSINS HEIM 3D KL. 1 - 3.30
LOKSINS HEIM 2D KL. 1 - 3.30 - 5.30
HOME 2D ENSKT TAL KL. 5.45 - 8 -  ENGIN TEXTI
THE GUNMAN KL. 8 - 10.30
THE DUFF KL. 1 - 3.20
CHAPPIE KL. 10.10
ANNIE KL. 5
KINGSMAN KL. 8 - 10.45
KINGSMAN LÚXUS KL. 2 - 5
PADDINGTON KL. 1
HRÚTURINN HREINN KL. 3.10

SÝND MEÐ
ÍSL OG ENSKU 

TALI Í 2D OG 3D

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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Byggt á samnefndri metsölubók
FYNDNASTA GAMANMYND ÞESSA ÁRS!

Maður velur sér víst ekki fjölskyldu, 
hugsaði ég þegar enn ein fjarskyld 

frænkan eyðilagði þráð á Facebook með 
því að rita þar skrítna sögu af mér úr 
æsku. Maður velur sér víst ekki vinnufé-
laga heldur, hugsaði ég svo þegar einhver 
á vinnustaðnum tók upp á því að sinna 
nauðþurftum sínum á litla klósettinu 
án þess að svo mikið sem opna glugga 
eða tæma úr spreybrúsanum með 
kuðungalyktinni. Það þægilega við 

óþægilega fjölskyldu er að þú getur 
takmarkað tímann sem þið eyðið 

saman við jólaboð og fermingar 
(en fjölskyldan mín er náttúru-
lega mjög yndisleg og ég vildi 
ég gæti verið með henni alltaf).

VINNUFÉLAGARNIR hins 
vegar. Nema svo vilji til að þú 
vinnir sem vitavörður í fjarska 
eru allar líkur á því að þú eyðir 
bróðurparti vinnuvikunnar í 
félagsskap fólks sem þú átt lítið 

eða jafnvel ekkert sameigin-
legt með. Sá sem situr við hliðina 
á mér í vinnunni veit samt örugg-

lega miklu meira um það hvernig 

manneskja ég er í raun, frekar en kærast-
inn minn til dæmis. Vinnufélagarnir sjá 
manns sönnu liti. Hvernig maður bregst 
við þegar prentarinn bilar, hvað maður fer 
oft á klósettið, hvað maður er í sömu fötun-
um marga daga í röð og hvað maður hang-
ir mikið á Facebook í vinnunni (ef maður 
gerir það, sem ég geri alls ekki).

MAÐUR þarf að rækta sambandið við 
fólkið í vinnunni því maður vill ekki að 
aðalumræðuefnið í haustlitaferðinni sé 
hvað maður er glataður vinnufélagi. Það er 
að mörgu að huga. Ekki skilja eftir gamalt 
nesti í ísskápnum til dæmis. Við könnumst 
öll við að setja afganginn af kvöldmatnum 
í Tupperware, freistast svo á Bæjarins 
beztu í hádeginu og skilja kormakjúkling-
inn eftir til niðurbrots innan um skyrdósir 
vinnufélaganna. Ekki gera það. Og ekki 
flauta með tónlistinni, ryðjast inn í pers-
ónulegt rými fólks, peppa hvort fólk vilji 
hittast um helgina (nei, ég var með þér 
alla vikuna) eða spyrja hvort þú megir fá 
bita af croissantinu.

OG SVO auðvitað alltaf opna gluggann og 
nota kuðungaspreyið.

Vinnuvinir

GET HARD 5:50, 8, 10:10
FÚSI 8, 10:10
LOKSINS HEIM 2D 1:50, 3:50
LOKSINS HEIM 3D 1:50, 3:50, 5:30
THE GUNMAN 8, 10:25

CINDERELLA - ÍSL TEXTI 2

STILL ALICE 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

SÝND Í
2D OG 3D

ÍSL TAL



Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

Panasonic NA148VG4
1400 snúninga og 8kg þvottavél með stafrænum LCD skjá, 70L tromlu 
með stóru 34cm opi. Þvotthæfni A. Orkunýting A+++. Tromla og belgur 
úr ryðfríu stáli. Kolalaus Inverter mótor með 10 ára ábyrgð. Mjög hljóðlát. 
15 mínútna hraðkerfi og sérkerfi fyrir útivistarfatnað og skyrtur.

TILBOÐ 99.990
VERÐ ÁÐUR 119.990

PANASONIC ÞVOTTAVÉL
 TOPP TILBOÐ
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24.900 kr.

DÚNMJÚKUR 
DRAUMUR
QOD dúnsæng

· 90% dúnn

· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

QOD dúnkoddi

· 15% dúnn

· 85% smáfiður

Fullt verð: 4.900 kr.

Aðeins 69.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúmFERMINGAR

TILBOÐ

Shape Comfort 
koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðein

Fullt verð: 7

FERMINGAR
TVENNA

Fyrir þínarbestu stundir

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is 

Dormabæklinginn 
finnur þú á dorma.is

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Fyrir fólk sem 
stækkar og stækkar

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM 2016

A-RIÐILL
KASAKSTAN - ÍSLAND 0-3
0-1 Eiður Smári Guðjohnsen (20.), 0-2 Birkir 
Bjarnason (32.), 0-3 Birkir Bjarnason (90.+1).

HOLLAND - TYRKLAND 1-1
0-1 Burak Yilmaz (37.), 1-1 Klaas-Jan Huntelaar 
(90.+2).

TÉKKLAND - LETTLAND 1-1
0-1 Aleksejs Vibsjakovs (30.), 1-1 Vaclav Pilar (90.).

Staðan: Tékkland 13 stig, Ísland 12, Holland 7, 
Tyrkland 5, Lettland 3, Kasakstan 1.

B-RIÐILL
ÍSRAEL - WALES 0-3
0-1 Aaron Ramsey (45.), 0-2 Gareth Bale (50.), 0-3 
Gareth Bale (77.).

ANDORRA - BOSNÍA 0-3
BELGÍA - KÝPUR 5-0
Staðan: Wales 11 stig, Ísrael 9, Belgía 8, Kýpur 6, 
Bosnía 5, Andorra 0.

H-RIÐILL
ASERBAIJAN - MALTA 2-0
KRÓATÍA - NOREGUR 5-1
BÚLGARÍA - ÍTALÍA 2-2
Staðan: Króatía 13 stig, Ítalía 11, Noregur 9, 
Búlgaría 5, Aserbaijan 3, Malta 1.

D-RIÐILL
GEORGÍA - ÞÝSKALAND 0-2
0-1 Marco Reus (39.), 0-2 Thomas Müller (44.).

SKOTLAND - GÍBRALTAR 6-1
ÍRLAND - PÓLLAND 1-1
Staðan: Pólland 11 stig, Þýskaland 10, Skotland 
10, Írland 8, Georgía 3, Gíbraltar 0.

F-RIÐILL
NORÐUR-ÍRLAND - FINNLAND 2-1
RÚMENÍA - FÆREYJAR 1-0
UNGVERJALAND - GRIKKLAND 0-0
Staðan: Rúmenía 13 stig, Norður-Írland 12, Ung-
verjaland 8, Finnland 4, Færeyjar 3, Grikkland 2.

I-RIÐILL
ALBANÍA - ARMENÍA 2-1
PORTÚGAL - SERBÍA 2-1
1-0 Ricardo Carvalho (10.), 1-1 Nemanja Matic 
(61.), 2-1 Fabio Coentrao (63.).

Staðan: Portúgal 9 stig, Danmörk 7, Albanía 7, 
Armenía 1, Serbía -2.

Óskar Ó.
Jónsson
ooj@frettabladid.is
Friðrik Þ. 
Halldórsson    
Frá Astana 

UTAN VALLAR
Óskar Ófeigur
Jónsson
segir sína skoðun

FORMÚLA 1 Kappaksturinn í Malasíu í gær var 
æsispennandi og stórskemmtilegur. Svo fór 
að lokum að Sebastian Vettel á Ferrari kom 
fyrstur í mark. Úrslitin komu mörgum á óvart.

Mercedes-strákarnir Lewis Hamilton og 
Nico Rosberg fylgdu í kjölfarið og Kimi
Raikkonen á Ferrari varð fjórði.

Ferrari virðist ætla að berjast af 
krafti á tímabilinu miðað við þessi 
úrslit en yfirburðir Mercedes voru 
yfirvofandi.

Hamilton hefur enn forystu í 
stigakeppninni en hann er með 43 
stig. Vettel er með 40 og Rosberg 
með 33. Massa er svo með 20.   - hbg

Vettel hraðastur allra í Malasíu

FÓTBOLTI Hver vill ekki fá annað 
tækifæri þegar mikilvægt mark-
mið klikkar? Karlalandsliðinu 
í fótbolta varð að ósk sinni með 
frammistöðunni í Astana um 
helgina. Eftir sigra í þrem fyrstu 
leikjunum ætluðu íslensku strák-
arnir sér mikið í toppslagnum við 
Tékka í nóvember. Tapið í Plzen 
var því vonbrigði en strákarnir 
sáu til þess með sigrinum á Kasök-
um í Astana um helgina að EM-
brautin er enn greiðfær.

Eiður Smári Guðjohnsen kom 
íslenska liðinu í 1-0 og Birkir 
Bjarnason bætti síðan við tveim-
ur mörkum og íslenska liðið vann 
sinn þriðja 3-0 sigur í fyrstu fimm 
umferðunum. 

„ Þ et ta var fagma nnleg 
afgreiðsla skulum við segja. Þetta 
var engin flugeldasýning en við 
gerðum það sem þurfti að gera og 
það er kúnst að kunna það líka,“ 
sagði Heimir Hallgrímsson, annar 
þjálfara íslenska liðsins. 

Heimir og Lars settu Eið Smára 
Guðjohnsen beint inn í byrjunar-
liðið eftir sextán mánaða fjarveru 
og hann hoppaði strax inn í hetju-
hlutverkið með því að skora mjög 
mikilvægt mark. 

„Markið hans Eiðs Smára 
breytti svolítið leiknum því leikur-
inn var allur þægilegri eftir það. 
Fram að því fannst mér þeir vera 
betri ef eitthvað var og stjórna 
svolítið leiknum,“ sagði Heimir.

Íslenska liðið hefur nú hald-
ið hreinu fjórum sinnum í fyrstu 
fimm leikjum sínum í riðlinum og 
íslenskt landslið hefur aðeins einu 
sinni haldið oftar hreinu í heilli 
undankeppni. Miðverðirnir Kári 

Árnason og Ragnar Sigurðsson 
hafa spilað saman alla keppnina og 
þar er komið draumamið varðapar 
fyrir landsliðið. 

„Það er ávísun á gott gengi ef þú 
getur haldið hreinu. Við erum með 
markatöluna 12-2 sem er óvanalegt 
fyrir Ísland. Við megum ekki fara 
fram úr okkur og næst er mikil-
vægur leikur við Tékka,“ sagði 
Heimir og íslenskt knattspyrnu-
áhugafólk getur strax farið að 
undir búa föstudaginn 12. júní.  

„Við vorum ekki ánægðir með 
frammistöðu okkar í Tékklandi og 
viljum bæta fyrir hana heima. Við 
viljum koma okkur í efsta sætið 
því það er okkar markmið að vera í 
öðru af tveimur efstu sætunum. Þá 
þurfum við að vinna Tékka til að 
tryggja okkur það,“ sagði Heimir.

Reyndar voru úrslitin ekki eftir 

bókinni í leikjum laugardagsins 
því íslenska liðið var það eina sem 
fagnaði sigri. Holland er nú fimm 
stigum á eftir því íslenska þegar 
riðlakeppnin er hálfnuð.

Aron Einar Gunnarsson og 
Eiður Smári Guðjohnsen settu 
báðir íslenska landsliðið í for-
gang fyrir þennan mikilvæga 
leik. Aron Einar varð faðir í fyrsta 
sinn skömmu eftir að hann kom út 
og Eiður Smári er að verða faðir 
í fjórða sinn.  „Fyrst við unnum 
leikinn 3-0 þá förum við ekki að 
halda nýjum feðrum eða tilvon-
andi. Sennilega leyfum við þeim 
bara að fara ef þeir vilja,“ sagði 
Heimir en liðið spilar æfingaleik 
í Eistlandi á morgun. „Þeir fara 
brosandi heim. Annars hefðum við 
aldrei leyft þeim að fara,“ sagði 
Heimir brosandi.

Taka tvö gegn Tékkum
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta fær annan leik við Tékkland um efsta sætið í 
A-riðli undankeppni EM 2016 eft ir fagmannlegan 3-0 sigur á Kasakstan.

FRÁBÆR ENDURKOMA  Strákarnir fagna hér marki Eiðs Smára en hann braut ísinn 
í leiknum og eftir það varð allt auðveldara. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

FÓTBOLTI Íslenska þjóðin hefur 
ekki eignast mikið betri knatt-
spyrnumenn en þá Eið Smára 
Guðjohnsen og Gylfa Þór Sig-
urðsson og að sjá þá spila hlið við 
hlið með íslenska landsliðinu í dag 
eru sannkölluð forréttindi fyrir 
íslensku þjóðina.

Gylfi er kóngurinn á miðjunni, 
alltaf í jafnvægi með boltann og 
alltaf tilbúinn að búa eitthvað til 
fyrir liðið. Hann hefur verið frá-
bær alla undankeppnina og kom 
að enn einu markinu í sigrinum á 
móti Kasakstan á laugardaginn. 

Eiður Smári sneri aftur í lands-
liðið eftir sextán mánaða fjarveru 
og hefur sjaldan spilað betur en í 
leiknum á Astana-leikvanginum. 

Það sem best er að þarna fara 
klókir og skapandi knattspyrnu-
menn sem kunna greinilega mjög 
vel við það að spila saman. Um leið 
og annar hvor þeirra fær 
boltann er líka von á ein-
hverju góðu. Hvort sem 
það er veggspil eða annað 
þá virðast oft varnir 
andstæðinganna opn-
ast eins og bók þegar 
annarhvor þeirra 
hefur komist í tæri 
við boltann.

Gylfi á nóg 
eftir með lands-
liðinu en það er 
ómetan legt fyrir 
hann og íslenska 

landsliðið að njóta góðs af reynslu 
og yfirvegun Eiðs Smára á mögu-
lega stærsta og mikilvægasta 
landsleikjaári sögunnar.

Eiður Smári spilaði stóran 
hluta landsleikjaferils síns án 
þess að hafa mann eins og Gylfa 
með sér. Eiður veit því örugg-
lega sjálfur hversu gott er að vita 
af Gylfa nálægt sér og þeir eru 
ósparir á það að finna hvor annan 
í  fæturna.  

„Eiður er með flottar hreyfing-
ar og mjög klókur. Það er gott að 
spila boltanum á hann, því hann 
heldur honum svo vel. Það er auð-
velt að spila með góðum leikmönn-
um,“ sagði Gylfi um félaga sinn.

Það er auðvitað fullt af fleiri 
frábærum knattspyrnumönnum 
í íslenska landsliðinu, metnaðar-
fullum leikmönnum sem hafa allir 
sem einn sameinast um að koma 
íslenska landsliðinu í sannkall-
aðan EM-gír. Vinnusemin, sam-
vinnan og samheldnin fer langt 
með landsliðið á þessu ferðalagi 
en það eru samt menn eins og 

Gylfi Þór Sigurðsson 
og Eiður Smári Guð-
johnsen sem koma 

með þetta extra 
og óútskýranlega 
sem gerir út um 
leikina. 

Ég held að það 
sé komið á óska-
lista nær allra 
íslenskra knatt-
spyrnuáhuga-
manna að sjá 
mikið meira af 
Gylfa og Guð-

johnsen.

Meira af Guðjohnsen 
og Gylfa, takk fyrir
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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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Í KVÖLD

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

HRINGBRAUT
11:00 Helgin 11:30 Kvennaráð 12:00 Helgin 
12:30 Kvennaráð 13:00 Helgin 13:30 Kvennaráð 
14:00 Helgin 14:30 Kvennaráð 17:00 Helgin 
17:30 Kvennaráð 18:00 Helgin 18:30 Kvennaráð 
19:00 Helgin 19:30 Kvennaráð 20:00 Helgin 
20:30 Kvennaráð

08.00 PGA Tour 2015  
10.00 PGA Tour 2015
15.00 Golfing World 2015
15.50 PGA Tour 2015–  Highlights  
16.45 Golfing World 2015
17.35 Inside the PGA Tour 2015
18.00 PGA Tour 2015
23.00 Golfing World 2015

07.00 Ofurhundurinn Krypto  07.22 Brunabílarnir 
 07.47 Ævintýraferðin  08.00 Strumparnir  08.25 
Lukku-Láki 08.47 Tommi og Jenni  08.53 Hókus 
Pókus 09.00 Dóra könnuður 09.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  09.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 09.55 Rasmus Klumpur og félagar  10.00 Áfram 
Diego, áfram! 10.24 Svampur Sveins  10.45 
Elías 10.55 UKI 11.00 Ofurhundurinn Krypto 
 11.22 Brunabílarnir 11.47 Ævintýraferðin 12.00 
Strumparnir  12.25 Lukku-Láki 12.47 Tommi 
og Jenni 12.53 Hókus Pókus  13.00 Dóra könn-
uður  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 Elías  14.55 UKI 15.00 
Ofurhundurinn Krypto  15.22 Brunabílarnir 
15.47 Ævintýraferðin 16.00 Stumparnir  16.25 
Lukku-Láki  16.47 Tommi og Jenni  16.53 Hókus 
Pókus  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 Elías 
18.55 UKI 19.00 Hvíti Kóalabjörninn 20.25 
Sögur fyrir svefninn  

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.20 The Talk
12.00 The Talk
12.40 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil
14.05 Dr. Phil
14.45 Cheers 
15.05 Royal Pains
15.45 The Real Housewives of 
 Orange County 
16.30 The Biggest Loser–  Ísland 
17.40 Top Gear
18.40 Parks & Recreation 
19.00 The Office 
19.20 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
19.50 Solsidan 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order 
21.45 Allegiance 
22.30 The Walking Dead 
23.20 Hawaii Five-0 
00.05 CSI: Cyber
00.50 Law & Order 
01.35 Allegiance 
02.20 The Walking Dead 
03.10 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
08.01 Froskur og vinir
08.08 Einar Áskell
08.20 Friðþjófur forvitni
08.43 Franklín og vinir hans
09.05 Kúlugúbbarnir
09.28 Sigga Liggalá
09.40 Robbi og skrímsli
10.02 Drekar: Knapar Birkeyjar
10.30 Desperaux
12.00 Villta Brasilía
12.50 Dýragarðsvörður
14.30 Þúsund ekrur
16.10 Saga af strák
16.30 Séra Brown
17.20 Tré Fú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
17.47 Loppulúði, hvar ertu?
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
20.00 Íslandsmótið í handbolta 
karla
21.05 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 Tónlist á skjánum
23.45 Íslenski boltinn
00.00 Kastljós
00.25 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

18.40 Friends (9.24)
19.05 Modern Family (2.24)
19.30 New Girl (2.23)
19.55 Two and a Half Men (21.24)
20.15 Sjálfstætt fólk 
20.45 Eldsnöggt með Jóa Fel (1.9)
21.15 Sisters (21.24)
22.00 Game of Thrones (1.10)
23.00 Grimm (18.22)
00.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (1.9)
00.45 Sisters (21.24)
01.30 Game of Thrones (1.10)
02.25 Grimm (18.22)-
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravo

11:10 Nine 
13:05 Friends With Kids 
16:35 Nine
18:30 Friends With Kids 
22:00 The Great Gatsby 
00:20 Save Haven 
02:15 Redemption 
03:55 The Great Gatsby

17.05 Wipeout 
17.45 Flight of the Conchords (8.10)
19.00 The Amazing Race (9.12)
20.10 Saving Grace (11.19)
20.55 The Finder (5.13)
21.40 Vampire Diaries (15.22)
22.20 Pretty Little Liars (18.25)
23.05 Southland (10.10)
23.45 The Amazing Race (9.12)
00.55 Saving Grace (11.19)
01.40 The Finder (5.13)
02.20 Vampire Diaries (15.22)
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Panorama
21.00 Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormað

07.00 Undankeppni EM 2016 
08.40 Undankeppni EM 2016 
10.20 Undankeppni EM 2016 
14.00 Premier League 2014/2015 
15.45 Messan 
17.00 Undankeppni EM 2016 
18.40 Undankeppni EM 2016 
20.20 Undankeppni EM 2016 
22.00 Premier League 2014/2015
23.40 Premier League World 
2014/2015
00.10 Premier League 2014/2015 

07.00 Undankeppni EM 2016 
08.40 Undankeppni EM 2016 
13.00 Undankeppni EM 2016 
14.40 Undankeppni EM 2016 
16.20 Undankeppni EM 2016 
18.00 Undankeppni EM 2016 
19.40 Euro 2016 - Markaþáttur 
20.25 Undankeppni EM 2016 
22.05 MotoGP 2015 
23.05 Euro 2016 - Markaþáttur
23.50 UFC Now 2015

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle (15.24)
08.30 2 Broke Girls (20.24)
08.50 Bad Teacher (12.13)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (54.175)
10.15 Heilsugengið (2.8)
10.40 Gatan mín 
11.00 Mistresses (8.13)
11.45 Falcon Crest (11.22)
12.35 Nágrannar 
13.00 The X-Factor US (18.26)
13.45 The X-Factor US (19.26)
15.15 ET Weekend (28.53)
16.05 Villingarnir 
16.30 Guys with Kids (9.17)
16.55 Raising Hope (17.22)
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan (23.25)
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag. 
19.11 Veður 
19.20 Mindy Project (15.22)
19.40 The Goldbergs (4.24)
20.05 The New Girl (7.23)
20.30 Brestir (2.5)
21.00 Backstrom (3.13)
21.45 Transparent (8.10)
22.15 Vice (4.14)
22.45 Daily Show. Global Edition 
(11.41)
23.10 White Collar 5 (2.13)
23.55 Last Week Tonight with John 
Oliver (7.35)
00.30 Weeds (12.13)
00.55 Five Star Day 
02.30 Total Recall 
04.25 The New Girl (7.23)
04.50 Brestir (2.5)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

Bylgjan kl. 19.15
Erna Hrönn
Þægilegt mánu-
dagskvöld með 
Ernu Hrönn á 
Bylgjunni.

Stöð 2 kl. 20.30
Brestir
Önnur röð þessara vönduðu 
fréttaskýringaþátta sem rýna í 
bresti samfélagsins. Forvitnir 
þáttastjórnendur gægjast und-
ir yfi rborðið og fylgjast með 
því sem fram fer fyrir luktum 
dyrum. Rýna í það sem er 
löglegt en siðlaust–  en líka 
það sem er siðlegt en lögbrot. 
Umsjónarmenn eru Lóa Pind 
Aldísardóttir, Kjartan Hreinn 
Njálsson, Þórhildur Þorkelsdóttir 
og Þorbjörn Þórðarson.

The Mindy Project
 STÖÐ 2 KL. 19.20  Gamanþáttaröð um 
konu sem er í góðu starfi  en gengur illa 
að fóta sig í ástarlífi 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.

The Great Gatsby
 BÍÓSTÖÐIN KL. 22.00  Stórmynd frá 
2013 með Leonardo DiCaprio og Tobey 
Maguire í aðalhlutverkum. Sögusviðið er 
New York árið 1922 þegar djassinn og 
hið ljúfa líf ræður ríkjum í borginni. 

Modern Family
 GULLSTÖÐIN KL. 19.05  Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra en 
dæmigerðra nútímafj ölskyldna. Leiðir 
þessara fj ölskyldna liggja saman og í 
hverjum þætti lenda þær í hreint drep-
fyndnum aðstæðum.
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Lengri brennsla þýðir að baunirnar verða dekkri og bragð- 
einkenni kaffisins fá tíma til að losna úr læðingi. Dökk- 
brennda kaffið hefur mikla fyllingu og snert af beiskju.

Dökkbrennt Merrild kaffi hentar sérstaklega vel ef þú  
vilt mjólk í kaffið.

Fyrir klassíska uppáhellingu notast sléttfull matskeið, eða   
6 til 7 g af kaffi í hvern bolla (1,5 dl).

Merrild 304
Dökkbrennt malað kaffi

Hentar sérstaklega vel ef þú vilt 
mjólk í kaffið 
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Ég er svo gríðarlega nýjungagjörn 
að það er sjaldnast það sama, en 
það sem verður oftast fyrir valinu er 
Wasa-hrökkbrauð með osti og kirsu-
berjatómötum og gamaldags tebolli.
Sólveig Pálsdóttir, rithöfundur.

MÁNUDAGSLAGIÐ

Eftir að hafa farið í flugnám, flug-
umferðarstjórn og verið á sjó stóð 
Tryggvi Sigurbjörnsson á kross-
götum en fyrir tilviljun endaði 
hann í úrsmíði í Sviss. „Ég var í 
Michelsen á Laugaveginum að 
kaupa mér úr og var að spjalla 
við Frank Michelsen úrsmið, sem 
eiginlega seldi mér hugmynd-
ina um úrsmíði. Frank sagði mér 
að sonur sinn, Róbert, væri að 
kenna úrsmíði í Sviss og kom mér 
í samband við hann,“ segir hann. 
Eftir að hafa spjallað við Róbert 
á Facebook um úrsmíði og tengda 
hluti, lagði hann fyrir Tryggva 
próf. „Það gekk vel og ég ákvað 
að skella mér til Sviss í alvöru 
inntökupróf, sem gekk vel og ég 
komst inn í skólann,“ segir hann, 
en skólinn, Korpela & Hofs Watch-
making Competence Centre, tekur 
ekki marga nemendur inn og voru 
þeir aðeins þrír í hverjum bekk, en 
Tryggvi var einn af þremur nem-
endum Róberts.

Að smíða úrverk er ekkert grín 
og segir Tryggvi að flestöll úra-
fyrirtæki noti tölvustýrðar fræsi-
vélar og rennibekki til þess að 
smíða partana. „Úrsmiðirnir fá 
svo partana úr vélunum og pússa 
þá til, skreyta og raða saman verk-
inu. Einfalt úr getur verið samsett 
úr um 100 pörtum. Flóknustu úrin 
geta verið samsett úr yfir 1.000 
pörtum. Þetta er gríðarlega mikil 
nákvæmnisvinna og það munar oft 
bara einum hundraðasta úr milli-
metra hvort hluturinn passar. Í 
skólanum notumst við ekki við 
tölvustýrðar CNC-vélar, eingöngu 
handstýrðar klassískar vélar. 
Maður var bara með stækkunar-
glerið á sér allan daginn,“ segir 
hann og hlær.

Tryggvi segist alltaf hafa verið 
mikill áhugamaður um úr. „Ég 
hef alltaf verið mikill úraperri. 
Þegar ég var yngri þá var ég allt-
af að rífa allt í sundur. Svo var ég 
í málmsmíði í VMA og þar kynnt-
ist ég því að pússa og nota renni-
bekk, þó sú vinna hafi vissulega 
ekki verið eins fíngerð.“ Það er 
mikið þolinmæðisverk að smíða 
úr og ef það er gert alveg frá 
grunni getur það tekið allt að tvö 
til þrjú ár fyrir einn einstakling. 
„Ég var einu sinni búinn að vera 
mánuð að smíða einn hlut í skóla-
úrið mitt. Svo rak ég mig í hann 

og hann beyglaðist og eyðilagð-
ist,“ segir Tryggvi. Hann segist 
hafa blótað því aðeins, en haf-
ist svo handa við að gera annan. 
„Þannig lærði ég bara og varð þar 
af leiðandi betri í að gera þetta í 
annað sinn.“ Tryggvi hannaði og 
lét framleiða nokkur úr fyrir sig, 
sem eru undir íslenskum áhrifum. 
„Vísarnir eru eins og sverð, skíf-
urnar eru gerðar úr hvalskíðum 
og ólarnar úr hlýraroði. Ég veit 
ekki til þess að nokkur hafi notað 
hval í úrsmíði áður,“ segir hann 
stoltur af hönnun sinni.

 adda@frettabladid.is

Hefur verið mikill 
úraperri alla sína tíð
Akureyringurinn Tryggvi Sigurbjörnsson skellti sér óvænt í úrsmíðanám til 
Sviss, eft ir að hafa bæði lært einkafl ug, fl ugumferðarstjórn og verið á sjó. 

FJÖLHÆFUR  Tryggvi prófaði margt áður en hann heillaðist af úrsmíðinni og fann sig þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDGERT  Úrvirki sem hann smíðaði frá grunni.  MYND/BALDVIN ÞEYR PÉTURSSON

Frank Michelsen úrsmiður segir aðeins fimm íslenska úrsmiði hafa út-
skrifast frá aldamótum. „Það versta við það er að enginn af þeim kemur 
hingað heim að vinna. Það verður skortur á úrsmiðum eftir tíu ár,“ segir 
hann. „Ég er með þeim yngstu, en við erum þrír hérna á Íslandi, allir um 
fimmtugt.“

SKORTUR VERÐUR Á ÚRSMIÐUM Á ÍSLANDI 
MYND/BALDVIN ÞEYR PÉTURSSON

Söngkonan Bríet Ísis Elfar og  
dúettinn Ívar Þórir Daníelsson og 
Magnús Hafdal komust áfram í 
þriðja og síðasta undanúrslitaþætti 
Ísland Got Talent sem fór fram í 
gærkvöldi. 

Það voru alls sex atriði sem 
kepptu um hylli dómaranna en 
samkvæmt reglum komast aðeins 
tvö atriði áfram í úrslitaþáttinn. 
Spennan var rafmögnuð er kepp-
endur biðu niðurstöðunnar.

Það er því ljóst hvaða atriði það 
verða sem munu keppa til úrslita 

í sjónvarpsþættinum vinsæla en 
í fyrsta þætti undanúrslitanna 
voru það söngkonan Alda Dís 
Arnardóttir og dansarinn Marc-
in Wisniewski sem komust áfram 
og í öðrum þætti undanúrslitanna 
voru það söngkonan Agla Bríet og 
strákarnir í BMX Bros sem fylgdu 
í fótspor þeirra.

Atriði Bríetar Ísisar og Ívars 
og Magnúsar sem komust áfram í 
gærkvöldi munu því etja kappi við 
þessi fyrrnefndu atriði í úrslita-
þættinum sem verður í beinni 

útsendingu á Stöð 2 þann 12. apríl 
næstkomandi en óhætt er að segja 
að spennandi keppni sé í vændum. 

Það var mikið um dýrðir í Tal-
ent-höllinni í gær en auk sex glæsi-
legra keppnisatriða sýndi Sirkus 
Íslands ótrúlegt jafnvægisatriði.

Kynnir Ísland Got Talent er 
sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blön-
dal.

Dómarar í þáttunum eru þau 
Bubbi Morthens, Selma Björns-
dóttir, Jón Jónsson og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir. - gló 

Bríet Ísis og Ívar og Magnús í úrslitin í ÍGT
Þriðji undanúrslitaþáttur Ísland Got Talent var í gær. Tvö atriði komust áfram, sex atriði keppa til úrslita.

ÁNÆGÐ  Komin í úrslit Ísland Got Talent.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRIMARINÓ

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



FERMINGARTILBOÐ
Rúmföt     7.990 kr    8.990 kr    9.990 kr

. . ..

100% 
dúnsængur



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 „Píratar eru nördar“
2 Sumartími tekur gildi í Evrópu
3 Harður árekstur á gatnamótum 

Lönguhlíðar og Miklubrautar
4 Neitaði að borga fyrir leigubílinn
5 „Opnaðu helvítis dyrnar!“
6 Segir Írani efna til ófriðar í Jemen

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177
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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
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30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
ROYAL-HEILSUKODDUM
GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

10 DAGA
AFSLÁTTUR Í50%

Á HVERJUM DEGI - Í TÍU DAGA -  
VELJUM VIÐ EINA TEGUND AF RÚMI 
OG SELJUM MEÐ 50% AFSLÆTTI

Í DAG ER ÞAÐ ROYAL LAYLA PLUSH
FULLT VERÐ 275,268 Kr.

NÚ 137,654 Kr.
MEÐ 50% AFSLÆTTI

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

VIÐ GERÐUM ÞETTA Á SÍÐASTA ÁRI

OG GERUM AFTUR NÚNA

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA

TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG

ROYAL LAYLA PLUSH
Queen size (153X203 cm)

Tekur upp póstkortið
María Ólafsdóttir, fulltrúi Íslands í 
söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva, Eurovision, í ár hélt í gær út 
til Vínarborgar til þess að taka upp 
hið svokallaða póstkort sem birtist 
fyrir hvert atriði í söngvakeppninni.
Póstkortið er eins konar kynningar-
myndband og var hluti þess tekinn 
upp hér á landi fyrr í mánuðnum en 
á aðdáendasíðu Maríu á Facebook 
kemur fram að tökulið frá Vínarborg 
hafi dvalið hér á landi 
og nú liggur leið 
Maríu út til Austur-
ríkis. Það verður 
spennandi að sjá 
afraksturinn þegar 
María flytur 
lagið Unbrok-
en í seinni 
undanriðli 
Eurovision 
þann 21. 
maí næst-
komandi.  
 - gló

Unnu sömu upphæð
Sigmar Guðmundsson, frétta- og 
dagskrárgerðarmaður, og Stefán 
Máni rithöfundur unnu samtals 
2.680 krónur í Lottó-útdrættinum á 
laugardaginn. Þeir Sigmar og Stefán 
greindu frá þessu á samskiptamiðl-
inum Twitter í gær en sá síðarnefndi 
birti þar skjáskot af tölvupósti frá 
Íslenskri getspá þar sem kom fram að 
hann hefði unnið alls 1.340 krónur 
í útdrætti kvöldsins. Sigmar svaraði 
Stefáni stuttu síðar með viðlíka 
sjáskoti af tölvupósti sínum þar sem 
kemur fram að hann hafi einnig 
unnið sömu upphæð. Báðir eru þeir 
í Lottó-áskrift og því ekki öll von úti 
um stóra vinninginn. - gló
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