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Heimili fasteignasala hefur til sölu fallegt einbýlishús við Sigtún 49.

Húsið, sem er í grónu hverfi, er skráð sem tvær íbúðir.Hæð: Komið er inn í anddyri með flísum og fatahengi. Forstofu-herbergi er með parketi og skáp. Holið er rúmgott og stofurnar tvær eru bjartar. Hjónaherbergi er parketlagt með fataskáp. Þaðan er hægt að fara út á svalir í suðaust-ur en útgengt er af þeim út á þak bílskúrsins. Baðherbergið á hæð-inni er flísalagt í hólf og gólf. Eld-húsið er með fallegri sérsmíðaðri, uppgerðri eldri innréttingu. Vand-aður Smeg-ísskápur í stíl við inn-réttinguna fylgir með. Úr anddyri er gengið upp í risið. Þar er komið inn í stórt og bjart parketlagt alrými þar sem farið er út á svalir í suður. Í risinu er herbergi með parketi og skáp-um og baðherbergi með sturtu-klefa. Góðar súðargeymslur eruí risinu

Sérinngangur er í kjallarann en einnig er innangengt úr and-dyri. Komið er inn í flísalagt and-dyri en geymsluskápur er undir stiga. Herbergi með parketi og fataskáp. Stórt herbergi með parketi og fataskáp. Nýlegt bað-herbergi en inn af því er þhú

HERBERGJA ÍBÚÐ: Hún skiptist í bjarta stofu með parketi, eldhús með eldri innréttingu og svefn-herbergi. Baðherbergi er flísa-lagt með tengi fyrir þvottavél.Bílskúrinn er 23,2 fm og hefurhonum verið b
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Húsið stendur á fallegri lóð í Sigtúni.
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HANDVERKS-
KONUR
Anna Stefanía 
Magnús dóttir og 
Freyja Kristjánsdóttir 
eru miklar hannyrða-
konur og hafa mestan 
áhuga á handverki 
sem tilheyrir þjóð-
búningagerð svo sem 
bald ýringu, perlu-
saumi, blómstursaumi 
og skatteringu og 
knipli.
AÐSENDAR MYNDIR

ALLIR GETA KNIPLAÐBLÚNDUGERÐ  Knipl er gamalt handverk sem meðal annars er notað til að skreyta þjóðbúninga. Fáir kunna aðferðina en allir geta læ t h

ÚTSKRIFT
Útskriftarsýning Myndlistaskólans í 
Reykjavík stendur yfir. Þar má sjá marga 
fallega listgripi nemenda skólans.
Síða 2

2 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Fólk  

Sími: 512 5000

11. maí 2015
109. tölublað 15. árgangur

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson fjallar um Braga-
mál og listamannalaun. 12

MENNING Myndlistar-
nemar setja á fót færanlegt 
prentverkstæði. 20

LÍFIÐ Óskar eftir einhleyp-
um og ófrjóum hojurum í 
leiksýningu. 30

SPORT Geir Sveinsson 
var grátlega nálægt því að 
vinna bikarkeppnina. 24

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900  landmark.is

NÝJAR VÖRUR Á AFSLÆTTI

SÍÐASTI
DAGURINN

KRINGLU

KAST

SNIGLAGEL

NÁTTÚRA Vegna stóraukins lax-
eldis í sjókvíum hér við land hafa 
Veiðimálastofnun og Fiskistofa 
sett saman myndefni fyrir lax-
veiðimenn svo þeir geti gengið 
úr skugga um hvort afli þeirra er 
villtur lax eða eldisfiskur. 

Undirliggjandi er hættan á að 
íslenski laxastofninn blandist 
eldis laxi af kynbættu norsku eldis-
kyni, eins og kemur fram í frétt frá 
Veiðimálastofnun, og nauðsyn þess 
að upplýsingar berist um slíkt.

„Ef það gerist [lax sleppur úr 
kví] geta eldislaxar gengið í ár 
og blandast íslenskum laxi og þar 
með haft áhrif á erfðir og  aðlög-
unarhæfni villtra laxastofna. 
Mikil vægt er að veiðimenn séu 
vakandi fyrir því hvort eldislaxar 

veiðast í ám en oft má þekkja þá 
frá villtum löxum á útlitseinkenn-
um en einnig með því að greina 
uppruna þeirra með greiningum 
á hreistri og með greiningu erfða-
efnis,“ segir í fréttinni.

Veiðimálastofnun og Fiskistofa 
segja að það sé mikilvægt ef eldis-
laxar veiðast að veiðimenn geri 
Veiðimálastofnun og/eða Fiski-
stofu viðvart.

  - shá

Veiðimálastofnun og Fiskistofa búa veiðimenn undir eldislax í laxveiðiám:

Búa sig undir að eldislax sleppi
ELDISLAX 
  Oft kubbs-
legir, uggar og 
sporður eyddir 
eða rifnir.  
MYND/SIGURJÓN

KJARAMÁL Landlæknir kannar nú 
áhrif verkfallanna á heilbrigðis-
kerfi landsins og skilar samkvæmt 
heimildum blaðsins ríkisstjórninni 
skýrslu um stöðu mála í vikunni. 
Styðjast eigi við þau gögn við mat á 
því hvort grípa eigi til lagasetningar 
á verkfall BHM. 

„Ég óttast ekki að ríkið setji lög á 
verkfallið,“ segir Páll Halldórsson, 
formaður samninganefndar BHM 
„Ég geng út frá því að það verði 
samið og að þær viður kenndu leik-
reglur samfélagsins verði virtar og 
að menn klári þetta með samning-
um,“ segir Páll og bætir við að síð-
ast hafi fundi lokið með fororði um 

að þegar næst yrði boðað til fundar 
hefði ríkið eitthvað fram að færa. 
„Fyrst sáttasemjari boðar til fund-
ar í dag þá er líklega eitthvað nýtt 
á borðinu.“

Úrskurð Félagsdóms í gærkvöldi 
um að ekki hafi verið með réttum 
hætti tilkynnt um verkfall Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins hjá Fjársýslu ríkis-
ins og ótímabundið verkfall þeirra 
frá og með deginum í dag því ólög-
mætt, segir Páll engu breyta um þá 
stöðu sem uppi sé. „Verkfall stendur 
enn yfir og mikilvægt er að ná samn-
ingum sem fyrst.“ 

Gunnar Björnsson, formaður 

samninganefnd-
ar ríkisins, segir 
ekki Páls að 
ákveða hvort eitt-
hvað nýtt komi 
fram af hálfu 
samninganefnd-
ar ríkisins. „Að 
ekki yrði fundur 
nema ríkið hefði 
eitthvað fram að 

færa er túlkun Páls á síðasta fundi, 
en sáttasemjari orðaði það ekki 
þannig,“ segir hann og kveðst mæta 
bjartsýnn til fundar. Um leið segist 
hann vona að BHM komi með eitt-
hvað nýtt að borðinu. „Það þurfa 

báðir að leggja sitt af mörkum. Það 
þarf tvo til að semja.“

Ekkert liggur hins vegar enn fyrir 
um skattkerfisbreytingar ríkisins til 
að liðka fyrir samningum. „Það er 
búið að vera spjall í gangi við aðila 
vinnumarkaðarins og ríkisins. Ég 
get þó ekki staðfest neitt fast og það 
er ekkert sem ég get sagt frá,“ segir 
Jóhannes Þór Skúlason, aðstoðar-
maður forsætisráðherra. Þá hefur 
Vigdís Hauksdóttir, formaður fjár-
laganefndar, ekkert heyrt um  slíkar 
áætlanir. „Það má þó ekki gera nein-
ar breytingar á skattakerfinu nema 
þingið komi að því eftir stjórnskipun 
okkar,“ segir hún.  - ngy / sjá síðu 6

GUNNAR 
BJÖRNSSON

ÚRSKURÐAR BEÐIÐ  Fulltrúar BHM og Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins hjá Fjársýslunni slá á létta strengi við Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmann í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær, þar sem beðið var niðurstöðu Félagsdóms um lögmæti ótímabundins verkfalls hjá Fjársýslunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Meta stöðuna eftir skýrslu 
landlæknis um áhrif aðgerða
Fulltrúar ríkis og BHM funda hjá ríkissáttasemjara í dag. Formaður samninganefndar BHM óttast ekki lög á verkfallið. 
Ríkisstjórnin bíður skýrslu landlæknis í vikunni um áhrif verkfalla á heilbrigðiskerfið áður en lagasetning kemur til greina.

Segir að réttarkerfið 
hangi á horriminni
Varaformaður stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis segir ríkis-
saksóknara eiga erfitt með að sinna 
lögbundnu hlutverki sínu. Dómstólar 
séu svo fjársveltir að ekki sé til aur fyrir 
reiknivélum handa dómurum. 10
Alvarlegt að sálfræðiaðstoð skorti 
 Skólameistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri segir sálfræðiþjónustu 
skólans komna til að vera þrátt fyrir 
kostnað sem henni fylgi. 2
Af hverju er ekki hlustað? 
 Umhverfisvaktin við Hvalfjörð segir 
fyrirhugaða kísilverksmiðju Silicor 
tilraunastarfsemi og spyr af hverju 
borgarstjóri hlusti ekki á samtökin. 4

Nýr formaður 
Landverndar 
 Snorri Baldursson, líf-
fræðingur og rithöf-
undur, sem nýkjörinn 
er formaður Land-
verndar, segir unnið 

að mörgum góðum verkefnum og 
stefnubreytingar ekki að vænta. 4
Skotar krefjast efnda  Ný stjórn 
breska Íhaldsflokksins er óðum að 
taka á sig mynd og móta verkefna-
lista. Leiðtogi Skoska þjóðarflokksins 
vill sjá efndir á loforðum um aukið 
sjálfstæði Skota. 8
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MENNTAMÁL „Það er hægt að mæla 
árangurinn í tölum, en líka í því 
að fleiri nemendum líður vel. Þetta 
hefur góð áhrif á skólabraginn,“ 
segir Hjalti Jón Sveinsson, skóla-
meistari Verkmenntaskólans á 
Akureyri (VMA), spurður um þá 
ákvörðun skólans að hafa sálfræð-
ing í starfsliði skólans, en um eins-
dæmi er að ræða í íslenskum fram-
haldsskólum.

Um nokkurt skeið hefur Krist-
rún Birgisdóttir, sérfræðingur 
hjá Námsmatsstofnun, hvatt til 
samvinnu á milli mennta-, heil-
brigðis-, og vel ferðar kerfisins til 
að takast á við að minnka brott-
hvarf frá námi og segir hún að 
styðja þurfi fjárhagslega við 
bakið á þeim skólum sem taka 
við nemum í hvað mestri brott-
hvarfshættu.

Þetta er þriðji veturinn sem 
boðið er upp á þessa þjónustu í 
VMA en sálfræðingur skólans 
er í 60% starfi. Framtíðaráætl-
anir gera ráð fyrir að verkefninu 
verði haldið áfram, þó verið sé að 
glíma við erfiðan rekstur í VMA 
eins og öðrum framhaldsskólum. 
„Við bættum sálfræðingnum við til 
að auka stoðþjónustu við nemend-
ur, og það að gefnu tilefni. Ýmis 
vandamál nemenda, ekki síst and-
leg vanlíðan, voru sífellt meira að 
koma inn á borð námsráðgjafanna. 
Sem ég held að sé tilfellið í flestum 
framhaldsskólunum,“ segir Hjalti 
og bætir við að um gæfuspor hafi 
verið að ræða enda mikið sótt í 
þetta úrræði af nemendum. Bæði 
er um einstaklingsviðtöl að ræða 
og hópastarf í hugrænni atferlis-
meðferð.

Ekki er gert ráð fyrir sálfræð-

ingi í rekstrar-
módeli skólanna 
í dag, og Hjalti 
segir það mjög 
alvarlegt. „Ég 
hef oft haft á 
orði að við eigum 
ekki aðeins að 
tryggja nemend-
um líkamlega 

heilsugæslu heldur ekki síður 
andlega. Það er mjög margt sem 
þessir krakkar eru að glíma við,“ 
segir Hjalti og nefnir erfið ár frá 
hruni í því samhengi. Einnig nefn-
ir Hjalti nýja stöðu sem komin er 
upp með samfélagsmiðlunum, og 
dökkum hliðum þeirra eins og ein-
elti og fleira. 

 svavar@frettabladid.is

Alvarlegt að bjóða 
ekki sálfræðiaðstoð
Skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri segir sálfræðiþjónustu skólans 
komna til að vera þrátt fyrir kostnað. Hefur góð áhrif á skólabrag og minnkar 
brottfall. Að nýta þjónustu sálfræðingsins er ekkert feimnismál meðal nemenda.

VMA  Hlutfallslega færri hætta námi í VMA en í öðrum framhaldsskólum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

HJALTI JÓN 
SVEINSSON

Ný skýrsla Námsmatsstofnunar sýnir svart á hvítu að andleg vanlíðan 
nemenda er ein meginorsök brottfalls úr skóla. Þeim fjölgar sem gefa upp 
þessa ástæðu fyrir brotthvarfi sínu, en 97 nemar nefndu andlega vanlíðan 
sem ástæðu þess að þeir hættu í skóla á síðustu haustönn.

Kristrún Birgisdóttir, sérfræðingur hjá Námsmatsstofnun, annast rann-
sóknina. Hún skrifar í niðurstöðum skýrslunnar að nauðsynlegt sé að 
bregðast strax við–  og spyr hversu vel skólarnir séu tilbúnir til að takast á 
við þennan vanda, enda 30 skólar sem rannsóknin nær til sem hafa ekki 
farið að dæmi VMA. Það þýðir auðvitað ekki að úrræði séu ekki í boði en 
aðstoð er sótt út fyrir veggi skólanna.

30 framhaldsskólar án skólasálfræðings

RÚSSLAND Angela Merkel Þýskalandskanslari var eini vestræni 
þjóðar leiðtoginn sem hélt í heimsókn til Moskvu um helgina að taka 
þátt í hátíðarhöldum í tilefni þess að 70 ár eru liðin frá lokum seinni 
heimsstyrjaldarinnar.

Pútín sagði við það tækifæri að Þjóðverjar væru vinaþjóð Rússa.
Merkel reyndi hins vegar að fá Pútín til þess að gera meira til þess 

að koma á friði í Úkraínu.
„Það er ekkert vopnahlé þar ennþá,“ sagði hún. „Mörg brot eru 

framin af hálfu aðskilnaðarsinna.“ - gb

Merkel Þýskalandskanslari heimsótti Pútín í Moskvu í gær:

Vill að Pútín beiti sér meira

VIÐ KREMLARMÚRA  Vladimír Pútín Rússlandsforseti og Angela Merkel Þýska-
landskanslari ganga að gröf óþekkta hermannsins í Moskvu. NORDICPHOTOS/AFP

NÍGERÍA Sumar þeirra stúlkna, 
sem liðsmenn Boko Haram rændu 
í Borno-héraði í Nígeríu, hafa flúið 
að heiman eftir að þeim var bjargað 
úr haldi hryðjuverkasamtakanna.

Þær mæta margar hverjar mikl-
um fordómum af hálfu fjölskyldu 
sinnar og nágranna eftir að hafa 
mánuðum saman sætt misþyrming-
um og jafnvel nauðgunum af hálfu 
vígasveitanna.

Að sögn AP-fréttastofunnar seg-
ist meira að segja Kashim Shett-
ima, héraðsstjórinn í Borno, óttast 

að stúlkurnar, sem liðsmenn Boko 
Haram nauðguðu, beri nú undir 
belti börn sem verði hryðjuverka-
menn. Hætt sé við því að stúlk-
urnar vilji ekki sjá börnin eftir að 
þau fæðast, og þau alist því upp án 
stuðnings af ættingjum og „erfi“ 
þess vegna með einhverjum hætti 
hugmyndafræði feðra sinna.

Mannréttindasamtök gagnrýna 
málflutning héraðsstjórans og 
segja stúlkurnar nauðsynlega þurfa 
á stuðningi samfélagsins að halda.
 - gb

Stúlkurnar, sem liðsmenn Boko Haram rændu, mæta fordómum:

Margar hafa hrakist að heiman

TÓKST AÐ SLEPPA  Meira en 300 stúlk-
um var rænt af Boko Haram snemma á 
síðasta ári. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAG „Öllu er afmörkuð 
stund og sérhver hlutur hefur 
sinn tíma,‘‘ segir sjónvarpsmað-
urinn Jón Ársæll Þórðarson, en 
ein langlífasta þáttaröð í íslensku 
sjónvarpi, Sjálfstætt fólk með Jóni 
Ársæli, er nú á enda runnin. Síð-
asti þátturinn var sýndur í gær. Þá 
heimsótti Jón Ársæll Róbert Guð-
finnsson athafnamann á Siglu-
firði.

Í tilkynningu frá Stöð 2 kemur 
fram að um sameiginlega ákvörð-
un Jóns Ársæls og Stöðvar 2 sé að 
ræða. Þátturinn hefur verið á dag-
skrá undanfarin fjórtán ár. - ktd

Hættir að eigin ósk:

Sjálfstætt fólk 
á enda runnið

SAMGÖNGUR Verktakar í Norð-
fjarðargöngum hafa lokið við að 
grafa 6.397 metra eða 84,6 prósent 
af heildarlengd þeirra. Eftir er að 
grafa 1.164 metra frá Eskifirði.

Hafist var handa í nóvember 
2013 en í síðustu viku voru grafn-
ir tæpir 67 metrar. Áætlað er að 
alls verði grafnir 7.542 metrar en 
steyptir vegskálar verða 366 metr-
ar. Gegnumbrot gæti orðið snemma 
árs 2016. Þá tekur við vinna við 
lokastyrkingar, klæðingar, vega-
gerð og raflagnir auk þess sem 
smíða þarf vegskála. Opna á göngin 
haustið 2017.  - shá

Norðfjarðargöng lengjast:

Búið að grafa 
6,4 kílómetra

UMHVERFISMÁL Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs segir 
skógrækt eiga undir högg að sækja og því sé mjög 
mikilvægt að ríkið veiti strax meira fé til plöntu-
framleiðslu og gróðursetningar svo staðið verði 
við gerða samninga og ræktunaráætlanir.

„Landsframleiðsla á skógarplöntum hefur 
hrapað úr rúmlega sex milljón plöntum niður í 
um þrjár milljónir plantna. Samdrátturinn hefur 
sett rekstur gróðrarstöðva í uppnám og er nú svo 
komið að flestar eiga í töluverðum rekstrarerfið-
leikum og sumar hafa þegar hætt störfum,“ segir 
í bókun bæjarstjórnarinnar sem kveður skógrækt 
mikilvæga atvinnugrein á Fljótsdalshéraði.

Þá segir að undanfarin ár hafi fjárveitingar 
til skógræktar minnkað. „Þetta hefur valdið því 
að ársverkum í gróðrarstöðvum hefur fækkað 
verulega og verktökum fækkað í gróðursetn-
ingu og girðingavinnu. Þessi mikli samdráttur 
á framleiðslu skógarplantna undanfarin ár mun 
hafa alvarleg áhrif á afkomu hinna ýmsu greina 
sem byggja afkomu sína á skógrækt og skógar-
vinnslu.“ - gar

Héraðsbúar vilja meira fé frá ríkinu til plöntuframleiðslu og gróðursetningar:

Skógrækt á undir högg að sækja

SKÓGARHÖGG  Á Hallormsstað hefur verið umfangsmikil 
starfsemi á vegum Skógræktar ríkisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SLYS Barn sem ekið var á við 
verslun Krónunnar í Kórahverf-
inu í Kópavogi á laugardagskvöld 
er alvarlega slasað og því enn 
haldið sofandi á gjörgæsludeild 
Landspítalans. Vaktlæknir sagði 
líðan barnsins stöðuga síðdegis 
í gær.

Talið er að ökumaður hafi 
misst stjórn á bifreið sinni með 
þeim afleiðingum að ekið var á 
barnið, en það varð á milli bílsins 
og verslunarhúsnæðisins.

  - ga

Barn varð fyrir bíl í Kópavogi:

Haldið sofandi í 
öndunarvél

VEÐUR

 Norðaustan 8-15 m/s í dag. Víða léttskýjað 
á Suðvestur- og Vesturlandi. Skýjað veður 
fyrir norðan og austan og þar gengur á 
með éljum. Hiti svipaður og í gær.
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Beltone First gengur með iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.
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DREGIÐ Á MORGUN!
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71 

- Aðalvinningur Reynilundi í Garðabæ

dregið í hverri viku

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Fylgstu með okkur á Facebook

Nýtt happdrættisár framundan með 
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum 
- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

Viltu vinna íbúð?
6 íbúðavinningar á happdrættisárinu
að verðmæti 30 milljónir hver!
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UMHVERFISMÁL „Finnst forsvars-
mönnum Faxaflóahafna rétt-
lætan legt að sannreyna tilrauna-
starfsemi Silicor Materials á 
náttúru og lífríki Hvalfjarðar?“ 
spyr Umhverfisvaktin við Hval-
fjörð í bréfi sem stjórn Faxaflóa-
hafna tók fyrir á föstudag.

Í bréfi sínu spyr Umhverfis-
vaktin  um væntanlega starfsemi 
kanadíska fyrirtækisins Silicor 
Materials.

„Á Grundartanga er stefnt að 
því að stórauka framleiðslu sem 
hefur aðeins verið á tilraunastigi 
í tvö ár, en það er of stuttur tími 
til að sannreyna ferlið. Hefur 
verið gerð áhættugreining vegna 
fyrirhugaðrar framkvæmdar og 
starfsemi?“ spyr Umhverfisvakt-
in og bendir á að Silicor Materi-
als sé ungt fyrirtæki með nýja 
tækni við hreinsun kísils.

„Einungis hafa verið fram-
leidd 5-700 tonn af hreinum kísil 
með hinni nýju aðferð Sil icor 
Materials í Kanada. Áætluð árs-
framleiðsla Silicor Materials 
á Grundartanga er um 19.000 
tonn. Mjög lítil reynsla er 
komin á framleiðsluna,“ segir 
Umhverfisvaktin og spyr hvort 
Faxaflóahafnir hafi fengið ráð-
gjöf aðila sem hafa starfað fyrir 
Silicor Materials á Íslandi.

„Hvaða stöðu og sérþekkingu 
hefur ráðgjafarfyrirtækið VSÓ 
og aðrir sem hafa lagt mat á 
fyrirhugaða starfsemi Silicor 
Materials á Íslandi, til að leggja 
óháð mat byggt á sérfræðiþekk-
ingu á starfsemi verksmiðj-
unnar?“ spyr Umhverfisvaktin. 
VSÓ hafi verið álitsgjafi Reykja-
víkurborgar varðandi Hellis-
heiðarvirkjun þar sem umdeild 
tilraunastarfsemi valdi vand-

ræ ðu m .  „ E r 
ekki hægt að 
læra eitthvað 
af Hellisheiðar-
virkjun og nú-
verandi stöðu 
meng unarmála 
vegna stóriðju 
á  G r u n d a r -
tanga?“

Margar fleiri 
athugasemdir og spurningar eru 
í bréfinu. „Þegar talað er um 
„óverulega mengun“ er meðal 
annars átt við um 60 tonn af ryki 
sem fari árlega út í andrúmsloft-
ið frá fyrirhugaðri verksmiðju 

Silicor Materials. Hvaða eitur-
efni munu verða í þessu „ryki“ og 
í hvaða magni?“ er meðal annars 
spurt.

Þá segir að mikill hraði hafi 
verið á málinu. Stjórn Umhverfis-
vaktarinnar hafi hitt Dag B. Egg-
ertsson borgarstjóra vegna máls-
ins 31. mars og lýst áhyggjum. 
„Innan örskamms tíma var skrif-
að undir samninga við Silicor. 
Borgarstjórinn gaf sér ekki tíma 
til að hlusta á rök okkar. Hvers 
vegna?“ spyr Umhverfisvaktin.

Stjórn Faxaflóahafna sam-
þykkti að fela Gísla Gíslasyni 
hafnarstjóra að svara bréfinu.

Bæði Umhverfisstofnun og 
talsmenn Silicor hafa fullyrt að 
engin mengun verði af kísilverk-
smiðju fyrirtækisins.

 gar@frettabladid.is

Spyrja hvers vegna borgar-
stjórinn hlusti ekki á þau
Umhverfisvaktin við Hvalfjörð segir kísilverksmiðju Silicor tilraun í lífríkinu og vill að stjórn Faxaflóahafna svari 
hvort það sé forsvaranlegt. Vilja vita hvers vegna borgarstjóri hafi ekki gefið sér tíma til að hlusta á rök þeirra.

DAGUR B. 
EGGERTSSON

Í HVALFIRÐI  „Gríðarleg hávaða- og sjónmengun er nú þegar frá Grundartanga. Tilkoma Silicor Materials mun gera hana langt-
um verri,“ segir Umhverfisvaktin við Hvalfjörð í bréfi til Faxaflóahafna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Er ekki hægt að læra eitt-
hvað af Hellisheiðarvirkjun 
og núverandi stöðu meng-
unarmála vegna stóriðju á 

Grundartanga?
Umhverfisvaktin við Hvalfjörð.

Gunnhildur, genguð þið fram 
af fólki  um helgina? 
„Nei aldeilis ekki. Við göngum ein-
faldlega aldrei of langt.“ 
Gunnhildur Óskarsdóttir, formaður sam-
takanna Göngum saman sem gengu í gær 
um land allt til styrktar rannsóknum á 
brjóstakrabbameini.

STJÓRNMÁL Guðrún Einarsdóttir, 82 ára ellilíf-
eyrisþegi sem hefur barist fyrir betri kjörum 
eldri borgara, fagnar því að stefnt er að því að 
setja í gang tilraunaverkefni til að innleiða breyt-
ingar á greiðslufyrirkomulagi vegna búsetu fólks 
á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 

Guðrún gerði sér ferð í velferðarráðuneytið 
í síðustu viku með vinsamlega áminningu til 
ráðherra vegna svokallaðs vasapeningakerfis 
sem hún telur brjóta á öldruðum. 

„Ég er virkilega ánægð að heyra að ráðherra 
ætlar að láta til sín taka, þetta er bara byrjun-
in,“ segir Guðrún, en hún vill líka fá sérstakan 
umboðsmann aldraða. 

Eygló Harðardóttir félags-
málaráðherra segist binda 
vonir við að hægt verði að 
taka upp breytt kerfi áður en 
langt um líður, en til umræðu 
sé að prófa það fyrst sem til-
raunaverkefni. Þetta kom fram 
í ávarpi hennar á  á landsfundi 
Landssambands eldri borgara.
Hugmyndin miðar að því að 
leggja niður vasapeningakerfið 

og auka þannig sjálfræði aldraðra. Einstaklingar 
greiði milliliðalaust fyrir þjónustu sem þeir fá á 
hjúkrunarheimilum að undanskilinni heilbrigðis-

þjónustu og annarri umönnun. Einnig er gert ráð 
fyrir húsaleigukostnaði sem tæki mið af stærð og 
gæðum húsnæðisins sem og tekju- og eignastöðu 
viðkomandi.   - vh/kbg

Stefnt er að því að breyta greiðslufyrirkomulagi á hjúkrunarheimilum aldraðra:

Leggja á niður vasapeningakerfi aldraðra

GUÐRÚN 
EINARSDÓTTIR

TILRAUNA-
VERKEFNI  
Eygló 
Harðardóttir 
hélt nýverið 
ræðu á 
landsfundi 
Landssam-
bands eldri 
borgara. 

SKIPULAGSMÁL „Á auglýsingatíma 
komu fram fjölmargar neikvæðar 
athugasemdir íbúa og er því ljóst 
að málið þarfnast betri skoðun-
ar og rýni,“ segir meirihlutinn í 
skipulagsráði Reykjavíkurborgar 
vegna hugmyndar um nýja aðkomu 
að leikskólanum Steinahlíð.

Lagt var til að ekið yrði að leik-
skólanum um Gnoðarvog en ekki 
frá Suðurlandsbraut eins og nú er. 
Fjölmörg mótmæli bárust og er nú 
ætlunin að halda fund með íbúum 
„þar sem framlagt skipulag verði 
rætt og aðrir möguleikar skoðað-
ir“, eins og segir í bókun meirihlut-
ans. - gar

Mótmælaalda í Gnoðarvogi:

Breytingar við 
Steinahlíð í salt

Í GNOÐARVOGI  Íbúar vilja ekki að endi 
götunnar verði opnaður. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL „Í mínum huga hefur 
vefurinn verið upplýsingavef-
ur fyrir bæjarbúa en ekki mið-
ill fyrir meiri- eða minnihluta 
bæjar stjórnar,“ segir Gunnar 
Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. 

Minnihluti bæjarráðs Hafnar-
fjarðar telur að vefsíða bæjar-
ins sé nýtt sem einhliða málgagn 
meirihlutans. Þetta kemur fram í 
fyrirspurn fulltrúa Samfylkingar-
innar og Vinstri grænna í bæjar-
ráði Hafnarfjarðar fyrir helgi.

Meirihlutinn segir engar 
breytingar hafa orðið á reglum 
um notkun vefsíðu bæjarins og 
að nýr vefur sé í bígerð.  - srs

Fréttir sagðar einhliða:

Sjá pólitískan 
halla á vefnum

LANDVERND „Það eru svo mörg 
góð verkefni sem Landvernd hefur 
verið að vinna að og ég mun ekki 
breyta um stefnu. Þó er alveg 
möguleiki að með tímanum verði 
einhverjar nýjar áherslur,“ segir 
Snorri Baldursson nýr formaður 
Landverndar.

Snorri tekur 
við af Guðmundi 
Herði Guðmunds-
syni sem formað-
ur Landverndar.  
Snorri var kos-
inn formaður á 
aðalfundi sam-
takanna sem 
fram fór á laug-
ardag. Guðmund-
ur Hörður hefur 
leitt samtökin síðan 2011. 

„Það er á nægu að taka og 

munum við stjórnin hittast fljótlega 
og fara yfir málin,“ segir Snorri, 
sem er líffræðingur að mennt, og 
hefur meðal annars getið sér gott 
orð sem rithöfundur. Bók hans, Líf-
ríki Íslands, hlaut íslensku bók-
menntaverðlaunin 2014.

Auk formannskjörsins voru fimm 
ályktanir samþykktar á fundinum. 
Skoraði aðalfundurinn á stjórnvöld 
að hefja vinnu við friðun miðhá-
lendisins með stofnun þjóðgarðs. 
Að auki var þingsályktunartillögu 
atvinnuveganefndar Alþingis harð-
lega mótmælt á fundinum, en hún 
snýr að færslu fimm virkjanahug-
mynda úr biðflokki í orkunýtingar-
flokk rammaáætlunar án þess þó 
að fullnægjandi umfjöllun hafi átt 
sér stað. 

Einnig var krafist frekari rann-
sókna á áhrifum ferðamanna á nátt-

úruperlur landsins auk þess sem 
krafa var gerð um aukna landvörslu 
og að gæði yrðu tryggð í uppbygg-
ingu innviða á ferðamannstöðum. 

Skoraði aðalfundurinn jafnframt 
á stjórnvöld að tryggja vernd Jök-
ulsárlóns og Breiðamerkursands og 
lögðu til að skoðað yrði hvort fótur 
væri fyrir að svæðið yrði hluti af 
Vatnajökulsþjóðgarði. - ga

Snorri Baldursson kosinn formaður Landverndar á aðalfundi um helgina:

Vilja að miðhálendið verði friðað

GUÐMUNDUR 
HÖRÐUR GUÐ-
MUNDSSON

  Það er á 
nægu að taka 

og munum við 
stjórnin 

hittast fljót-
lega og fara 
yfir málin. 

Snorri Baldursson
nýkjörinn formaður Landverndar.

SPURNING DAGSINS

Þar sem ferðalagið byrjar

FERÐAVAGNAR
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Í dag, mánudaginn 11. maí, opnum við glæsilegt útibú á Fiskislóð 10
og bjóðum til innflutningsfagnaðar á nýja staðnum.

Auk þess að sýna nýja húsnæðið bjóðum við upp á fjölbreytta dagskrá 
og skemmtun allan daginn:

•  Kaffibarþjónn frá Kaffitári sér um hressingu

•  Hamborgarabúllan grillar fyrir gesti milli kl. 12 og 13

•  Ís og lukkuhjól fyrir börnin

•  Börkur og Daði úr Mono Town spila í hádeginu
 
Við hlökkum til að sjá þig!
Starfsfólk Íslandsbanka á Granda

Komdu og fagnaðu 
með okkur í dag

Við bjóðum  
góða þjónustu hér
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NOKKRAR STÆRÐIR TENGDAR VERKFALLSAÐGERÐUM OG KJARABARÁTTU

VERKALÝÐSBARÁTTAN 

5 VIKUR
verða á morgun liðnar frá því 
að fyrstu verkföll hófust hjá 

aðildarfélögum Bandalags há-
skólamanna. 80%

félagsmanna FHSS sem starfa 
hjá Fjársýslu ríkisins greiddu 

atkvæði með því að í dag 
hæfist hjá þeim ótímabundið 
verkfall, en Félagsdómur sagði 
í gær ólöglega til þess boðað

120 
svínum

átti að slátra hjá tveimur 
svínabúum eftir að undanþága 
fékkst til þess hjá dýralæknum 

fyrir helgi.

70.000
MANNS VERÐA Í 

VERKFÖLLUM
 komi til allra þeirra aðgerða sem 

í pípunum eru fyrir lok þessa 
mánaðar. Yrðu það einhver víð-
tækustu verkföll sem hér hafa 

verið svo áratugum skipti.

1.500
fyrirtæki á landsbyggðinni eru 

talin hafa orðið fyrir áhrifum eða 
skakkaföllum vegna verkfallsað-
gerða Starfsgreinasambandsins. 

Þar eru næstu aðgerðir 20. og 21. 
þessa mánaðar.

7 
D

A
G

A
R

er
u 

þa
r t

il 
ni

ðu
rs

ta
ða

 
Á 

Í S
ÍÐ

AS
TA

 L
AG

I A
Ð

 L
IG

GJ
A 

FY
RI

R
 í 

at
kv

æ
ða

gr
ei

ðs
lu

 F
ló

a-
ba

nd
al

ag
si

ns
 u

m
 v

in
nu

-
st

öð
vu

n 
og

 s
ki

pu
la

g 
ve

rk
-

fa
lls

að
ge

rð
a.

 

KJARAMÁL „Við erum í löglegu 
verkfalli. Við erum tilbúin til að 
koma að og finna leiðir og höfum 
gert það ítrekað. Við höfum bent á 
lausnir, við höfum unnið á kúfum á 
spítalanum með okkar leiðum. Svo 
hverfa menn alltaf frá því aftur 
virðist vera. Við veitum undan-
þágur. Ég veit eiginlega ekki hvað 
meira við getum lagt af mörkum,“ 
segir Katrín Sigurðar dóttir, for-
maður Félags geislafræðinga. 

Með orðum sínum bregst hún við 
ummælum forstjóra Land spítalans 
og landlæknis um helgina um að 
félagið stefni öryggi sjúklinga í 
hættu með aðgerðum sínum.

Katrín segist hins vegar vitan-
lega ekki hafa neinar forsendur 
til þess að fullyrða að öryggi allra 
sjúklinga verði tryggt. 

Aðalfundur Krabbameinsfélags-
ins lýsti um helgina yfir þungum 
áhyggjum vegna þess hvernig 
yfirstandandi verkföll ógni heilsu 
sjúklinga. Fundurinn skoraði á 
deiluaðila að gera allt sem í þeirra 
valdi stæði til að tryggja samfellu 
í meðferð og þjónustu og draga 
þannig úr áhyggjum sjúklinga og 
fjölskyldna þeirra.

„Ef ástandið er óviðunandi er 
það ekki sök starfsmanns í lög-
mætu verkfalli heldur þeirra sem 
sitja við stýrið,“ segir Gyða Hrönn 
Einarsdóttir, formaður Félags líf-
eindafræðinga. Hún segir Félag 
lífeindafræðinga harma árásir 
sem geislafræðingar í lögmætu 
verkfalli verði fyrir. Undanþágu-
listar stofnana eigi að tryggja 
að neyðarþjónusta sé veitt og sú 
þjónusta hafi verið veitt af hálfu 
geislafræðinga..

Þá sendi BHM frá sér yfirlýs-
ingu um helgina vegna umræðunn-
ar þar sem áréttað var að  BHM og 
aðildarfélög þess hefðu frá upphafi 
verkfalls lýst því yfir að tryggja 
þyrfti öryggi sjúklinga,  Sú afstaða 
hefði ekki breyst. Undanþágur 
yrðu afgreiddar og bráðatilvik-
um sinnt. Þá benti félagið á að 
til þess að afstýra neyðarástandi 
þurfi samninganefnd ríkisins að 
ganga til samninga við aðildar-
félög BHM.

 - ngy

VIÐ RÖNTGENTÆKI Á LANDSPÍTALANUM  Katrín Sigurðardóttir, formaður Félags 
geislafræðinga, segir geislafræðinga í löglegu verkfalli og að undanþágur séu veittar. 
 FRÉTTABLAÐI/ANTON

Segir undanþágur 
veittar eftir þörfum
Félag geislafræðinga áréttar að undanþágur séu veittar í verkfalli þeirra. Forstjóri 
Landspítalans og landlæknir hafa sagt að öryggi sjúklinga sé teflt í hættu. Félag 
lífeindafræðinga harmar árásir á geislafræðinga í lögmætu verkfalli þeirra.

  Við höfum bent á 
lausnir, við höfum unnið á 

kúfum á spítalanum með 
okkar leiðum. Svo hverfa 
menn alltaf frá því aftur 

virðist vera. Við veitum 
undanþágur. Ég veit 

eiginlega ekki hvað meira 
við getum lagt af mörkum.

Katrín Sigurðardóttir,
formaður Félags geislafræðinga.

21% 9%

28% sparnaður*

* miðað við verð pr. gramm

Nú í enn STÆRRI pakka
og á betra verði!
Nú í enn STÆRRI pakka
og á betra verði!

Voltaren Gel

Verkjastillandi og bólgueyðandi!

BANDALAG HÁSKÓLAMANNA (BHM)
Ótímabundið verkfall hjá hluta aðildarfélaga | Stendur enn yfir
Í DAG ER 35. DAGUR Í VERKFALLI FIMM ÞEIRRA:
1 Félag geislafræðinga Meðal annars áhrif á starfsemi Landspítalans. 

Ekki er hægt að framkvæma margvíslegar rannsóknir sem krefjast 
röntgenmyndatöku.

2 Félag lífeindafræðinga Áhrif á framkvæmd rannsókna á Landspítal-
anum. Lífeindafræðingar starfa á rannsóknastofum sjúkrahúsa og 
fyrirtækja í erfðagreiningu og lyfjaiðnaði, auk stofnana sem þjóna land-
búnaði.

3 Félag íslenskra náttúrufræðinga á Landspítala Koma að frumu- og 
sameindalíffræði, eðlis- og efnafræði, lífeðlis- og lífefnafræði, erfðafræði og 
líftækni, örveru- og veirufræði, ónæmisfræði, blóðbankafræði, vefjafræði, 
meinafræði, faralds fræði, tölfræði og kerfislíffræði.

4 Ljósmæðrafélag Íslands á Landspítala | ÞRI., MIÐ. OG FIM.
Raskar starfi kvennadeildar, en undanþágur hafa verið veittar, svo sem 
vegna keisaraskurðaðgerða.

5 Stéttarfélag lögfræðinga hjá Sýslumanninum á höfuðborgar-
svæðinu Ekki er hægt að ganga frá alls kyns opinberum skiptum, gjald-
þrota- eða skiptum dánarbúa, skilnuðum, hjónavígslum og fleiri hlutum.

● Ljósmæðrafélag Íslands á Sjúkrahúsinu á Akureyri Ótímabundið 
verkfall hófst 9. apríl. Verkfall á mánudögum og fimmtudögum. Aðgerðir 
eru því á 33. degi.

VERKFALL HJÁ EFTIRTÖLDUM FÉLÖGUM FRÁ 20. APRÍL
1 Félag íslenskra náttúrufræðinga á Matvælastofnun Meðal annars 

áhrif á eftirlit með plöntu heilbrigði, matvælaöryggi og neytendavernd.
2 Stéttarfélag háskólamanna á matvæla- og næringarsviði á Mat-

vælastofnun Raskar margvíslegu eftirliti og rannsóknum.
3 Dýralæknafélag Íslands Stórfelld áhrif á matvælaframleiðslu. Uppáskrift 

dýralækna og eftirlit þarf við slátrun og einnig vegna innflutnings.

VERKFALLSAÐGERÐIR Í GANGI

KRABBAMEINSFÉLAGIÐ  Aðalfundur Krabbameinsfélagsins lýsti um helgina þung-
um áhyggjum vegna þess hvernig yfirstandandi vinnudeilur ógni heilsu sjúklinga. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FYRIRTÆKJALAUSNIR

Net, borðsími, farsími og Office 365 frá 12.100 kr. á mánuði
Fyrirtækjapakki Símans inniheldur Internet, borðsíma- og farsímaþjónustu, ásamt Office 365 skýþjónustu sem 
tryggir nýjustu útgáfur af forritum og aðgang að vinnuskjölum hvar sem er. Fullkomin yfirsýn og fyrirsjáanlegur 
rekstrakostnaður með föstu mánaðargjaldi. Hafðu samband í síma 800 4000 eða 8004000@siminn.is eða  
kynntu þér Fyrirtækjapakkann á siminn.is/fyrirtaekjapakkinn.

Þú getur meira með Fyrirtækjalausnum Símans
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Allt sem fyrirtækið 

þarf í einum pakka

1. Hvað er óvenjulegt í Hólavallagarði 
við Suðurgötu í Reykjavík?
2. Hver er sigurvegari bresku þing-
kosninganna?
3. Hvað varð um gamla veltibílinn?

SVÖR:

DANMÖRK Danski þjóðar-
flokkurinn fagnar kosningaúr-
slitunum í Bretlandi. Morten 
Messer schmidt, 
fulltrúi flokks-
ins á Evrópu-
þinginu, segir 
að Danir eigi 
nú að vera í 
samfylgd með 
David Cam eron 
í viðræðum við 
Evrópusam-
bandið, ESB, 
fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 
um áframhaldandi aðild sem 
Cameron lofaði að yrði haldin 
2017.

Cameron vill meðal annars 
endurheimta yfirráð yfir stefnu 
í innflytjendamálum og breytt 
flæði milli ESB-landa.

 - ibs

Fagnað í Danmörku:

Vilja nýja 
samninga

MORTEN 
MESSERSCHMIDT

BRETLAND David Cameron, leið-
togi Íhaldsflokksins á Bretlandi, 
hefur nú um helgina unnið að því 
að raða í ráðherrastöður hinnar 
nýju stjórnar sinnar. Íhaldsflokk-
urinn vann hreinan meirihluta í 
þingkosningunum á fimmtudag og 
þarf því ekki lengur að styðjast við 
samstarfsflokk í samsteypustjórn.

Þar með getur flokkurinn 
óhindrað komið öllum helstu 
stefnumálum sínum í gegnum 
þingið, en þar á meðal má nefna 
þjóðaratkvæðagreiðslu um úrsögn 
Bretlands úr Evrópusambandinu.

Annað forgangsatriði flokksins 
verður að nema úr gildi Mannrétt-
indalögin, sem sett voru árið 1998 
til að innleiða Mannréttindasátt-
mála Evrópu. Í kosningastefnu-
skrá Íhaldsflokksins segir að þetta 
sé nauðsynlegt til þess að „skerða 
hlutverk Mannréttindadómstóls 
Evrópu, svo auðveldara verði að 
vísa útlendum glæpamönnum úr 
landi“.

Eitt af því sem ný ríkisstjórn 
þarf að takast á við strax næstu 
vikur og mánuði verða kröfur 
Skota um að staðið verði við þau 
loforð, sem stjórn Cam erons gaf 
um að Skotar mundu fá meira 
sjálfstæði þótt þeir höfnuðu 
aðskilnaði frá Bretlandi í þjóðar-
atkvæðagreiðslunni síðastliðið 
haust. Skoski þjóðarflokkurinn 
mun vafalaust nota hina sterku 
stöðu sína nú til þess að knýja á 
um þetta.

„Rödd Skotlands verður að fá 
að heyrast, og núna er það verk-
efni þingmanna okkar sem voru 

kosnir hingað að sjá til þess að svo 
verði,“ sagði Nicola Sturgeon, leið-
togi Skoska þjóðarflokksins, sem 
vann fordæmalausan kosninga-
sigur í Skotlandi í síðustu viku og 
hlaut 56 af 59 þingsætum Skota á 
breska þinginu.

Sturgeon segir Skoska þjóðar-
flokkinn engan veginn geta látið 
sér nægja tillögur Smith-nefndar-
innar svonefndu, sem strax í 
nóvember skilaði af sér hug-
myndum um að skoska þingið fái 
fullt vald til þess að ákveða tekju-
skattsprósentur og skattþrep, en 
fullt fullveldi í fjármálum er ekki 
í myndinni. 

Reiknað er með því að David 
Mundell verði næsti Skotlands-
málaráðherra í stjórn Camerons. 
Hann fái það verkefni að hrinda 
þessum tillögum í framkvæmd.

Í viðtali við breska útvarpið 
BBC vísar Sturgeon hins vegar í 
stefnuskrá flokksins, þar sem ótví-
rætt er tekið fram að Skotar eigi 
að taka fulla ábyrgð á fjármálum 
sínum.

„Auðvitað mun það taka nokkur 
ár í útfærslu,“ segir hún, en gerir 
skýrar kröfu um að þetta verði for-
gangsverkefni nýju stjórnarinnar 
í Bretlandi.

Hópur mótmælenda kom saman 
í miðborg London í gær, rétt við 
innganginn að Downing Street þar 
sem bústaður forsætisráðherra 
er. Til átaka kom við lögreglu og 
urðu að minnsta kosti fjórir fyrir 
meiðslum. Hátt í tuttugu manns 
voru handteknir.

 gudsteinn@frettabladid.is

Skotar krefjast nú efnda
Ný stjórn breska Íhaldsflokksins er óðum að taka á sig mynd og móta verkefnalista. Nicola Sturgeon, leiðtogi 
Skoska þjóðarflokksins, krefst þess að rödd Skotlands fái að heyrast og loforð um aukið sjálfstæði verði efnd.

DAVID CAMERON  Forsætisráðherra Bretlands á tali við Edward Bullock, 89 ára 
gamlan fyrrverandi herflugmann, á samkomu í gær þar sem þess var minnst að 70 
ár eru liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. NORDICPHOTOS/AFP

NICOLA 
STURGEON  
Leiðtogi 
Skoska þjóðar-
flokksins 
fagnar sigri 
ásamt nýjum 
þingmönnum.

1. Sjaldgæfi r sniglar og sveppir. 2. David 
Cameron og breski Íhaldsfl okkurinn. 3. 
Honum var dýft í Sundahöfn.

VEISTU SVARIÐ?



Kringlan 4–12                 103 Reykjavík                     www.reitir.is                 575 9000

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 eða halldor@reitir.is.

Dalshraun 3
Skrifstofurými tilbúið til innréttinga

Fiskislóð 10
Skrifstofurými á 2. hæð

Vandað u.þ.b. 625 m² skrifstofurými til leigu á 
annarri hæð. Gert er ráð fyrir nýjum sérinngangi 
með lyftu á bakhlið hússins. Rýmið skiptist í opið 
rými, fundarherbergi, nokkrar lokaðar skrifstofur og 
rúmgóða starfsmannaaðstöðu.

Höfðabakki 9
Skrifstofuhæð með útsýni

Endurnýjuð rúmlega 900 m² skrifstofuhæð með
frábæru útsýni. Á hæðinni eru skrifstofur og opin 
rými ásamt eldhúsum og snyrtingum. Mögulegt er 
að leigja hálfa hæðina. Höfðabakki 9 er rekinn með 
vistvænum hætti með starfandi húsverði.

Fallegt 650 m² skrifstofurými í austurhluta 2. hæðar. Húsið er nýtt og Reitir munu innrétta rýmið í samráði  
við nýjan leigutaka. Næg bílastæði eru við húsið auk aðgangsstýrðs bílakjallara.

Hátún 2b
Sérstætt skrifstofuhús

Vandað 648 m2 skrifstofuhúsnæði til leigu á tveimur 
hæðum auk kjallara. Á báðum hæðum eru rúmgóð 
og björt opin rými með stórum gluggum auk 
skrifstofu- og fundaraðstöðu. Þægilegt aðgengi 
er að húsnæðinu og næg bílastæði.
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Verkfallsboðun  
á almennum vinnumarkaði 

Póstatkvæðagreiðsla er hafin
Hjá Eflingu-stéttarfélagi  er hafin allsherjar póstatkvæðagreiðsla sem nær til allra félagsmanna  sem vinna  
samkvæmt aðalkjarasamningi Eflingar við Samtök atvinnulífsins fyrir störf á almennum vinnumarkaði. 
Einnig er hafin póstatkvæðagreiðsla sem nær til allra félagsmanna sem vinna undir kjarasamningi Eflingar 
við SA vegna Hótela og veitingahúsa.

Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn sem vinna eftir þessum samningum Eflingar-stéttarfélags í mars/apríl 2015.

Kjörgögn og kynningarefni hefur verið sent út samkvæmt kjörskrá.

Fái einhver  sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki send kjörgögn, getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu Eflingar 
Guðrúnartúni 1  105 Reykjavík og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi fram  
launaseðil/gögn sem metin eru fullnægjandi,  sem sanni að hann eigi atkvæðisrétt. 

Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu til kl. 12.00 miðvikudaginn 20. maí en þá lýkur 
atkvæðagreiðslu um verkfallsboðun.

Athugið.  Til þess að tryggt sé að atkvæðið berist kjörstjórn fyrir lok tímafrests þá er nauðsynlegt að póstleggja 
svarumslagið í síðasta lagi fyrir hádegi mánudaginn 18. maí.
Þeir sem það vilja geta skilað svarumslaginu á skrifstofu Eflingar til kl. 12.00 miðvikudaginn 20. maí.

Reykjavík,  7. maí 2015.

Kjörstjórn
Eflingar- stéttarfélags

STJÓRNSÝSLA Embætti ríkissak-
sóknara er svo fjárvana að því er 
ófært að sinna lögbundnum verk-
efnum sínum svo vel sé. Þetta segir 
Brynjar Níelsson, varaformaður 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis. Nefndin hittist öðru sinni 
á föstudaginn til að ræða skýrslu 
Ríkisendur skoðunar um ríkissak-
sóknara. Í skýrslunni kemur fram 
að á undan förnum árum hafi málum 
sem koma til ákærumeðferðar hjá 
ríkissaksóknara fjölgað verulega og 
þau orðið flóknari en áður. Á hinn 
bóginn hafi fjárveitingar til emb-
ættisins ekki aukist að sama skapi. 
Ein afleiðing þessa sé að afgreiðslu-
tími sakamála hjá embættinu hafi að 
meðaltali lengst verulega.

„En það er alltaf eins og það sé 
erfiðara að setja smáaura í þetta 
en allt annað,“ segir Brynjar. Menn 
geti sett peninga í önnur verkefni 
sem kosta jafnvel hundruð milljóna.

Brynjar segir að miðað við þau 
kærumál sem berist ríkissaksókn-
ara, og miðað við allt það eftirlits-
hlutverk sem embættið á að hafa, 

meðal annars með hlerunum og 
hlustunum og aðgerðum lögreglu, 
séu verkefnin varla vinnandi fyrir 
embættið.

„Við vitum að mál eru að deyja 
vegna tíma og það er búið að vera 
lengi. Og í raun og veru hefur emb-
ættið ekki sinnt þessu eftirlitshlut-
verki sínu lengi,“ segir Brynjar. 
Menn hafi bara horft fram hjá því 
af því að embættið hafi náð að halda 
þokkalega utan um stóru málin. 
Hann segir að það þyrfti tiltölulega 
lítinn pening til að koma málum í 
lag hjá embættinu.

En hann segir að víðar sé pottur 
brotinn. „Ef menn horfa á dóms-
kerfið í heild þá er þetta svo ódýrt 
hjá okkur miðað við annars staðar. 
Þó hafa menn náð að halda því skil-
virku. En auðvitað er okkur miklu 
hættara við mistökum og einhverri 
vitleysu, sem má ekki gerast í 
þessu kerfi af því að þetta er þvílík 
grunnstoð,“ segir hann.

Brynjar segir að ríkissaksókn-
ari sé ekki eini angi réttarkerfisins 
sem sé fjársveltur. Þeir dómstólar 

sem hann þekki til hafi ekki einu 
sinni efni á að kaupa reiknivél fyrir 
dómarana. „Það er ekkert afgangs 
fyrir utan launin og húsnæðið. Og 
menn eru svolítið við frumstæðar 
aðstæður við þetta,“ segir hann. 
Hann leggur áherslu á að réttar-
kerfið sé kerfi sem ekki megi 
klikka. „Þú þarft að treysta því að 
fá gott fólk í þetta. Það er ekki sama 
hver vinnur þetta. Og þetta er auð-
vitað alveg gífurlega mikilvægt. En 
samt eru menn alltaf á horriminni 
og rúmlega það,“ segir Brynjar. 
 jonhakon@frettabladid.is

Segir réttarkerfið 
hanga á horriminni
Varaformaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir ríkissaksóknara eiga erfitt 
með að sinna lögbundnu hlutverki sínu. Dómstólarnir séu svo fjársveltir að það sé 
ekki hægt að kaupa reiknivél fyrir dómarana. Menn hreinlega hangi á horriminni.

MÁLIN 
RÆDD  Brynj-
ar Níelsson, 
varaformaður 
stjórnskip-
unar- og eftir-
litsnefndar, 
stýrði fundi 
í fjarveru 
Ögmundar 
Jónassonar. 
Sá síðar-
nefndi var 
staddur í 
Danmörku.
FRÉTTABLAÐIÐ/

VALLI

MENNTAMÁL Fulltrúar bæjarráðs 
Hafnarfjarðar efast um lögmæti 
ákvörðunar Illuga Gunnarsson-
ar, mennta- og menningarmála-
ráðherra, um að sameina Tækni-
skólann – skóla atvinnulífsins og 
Iðnskólann í Hafnarfirði. Hefur 
ráðið falið bæjarstjóra að óska 
eftir áliti lögfræðings á lögmæti 
ákvörðunarinnar. 

Stefnt er að sameiningu Tækni-
skólans – skóla atvinnulífsins og 
Iðnskólans í Hafnarfirði á næstu 
misserum og er unnið að sam-
einingunni þannig að Iðnskól-
inn rennur inn í Tækniskólann. 

Fulltrúar stjórnvalda í Hafnar-
firði óttast að með sameining-
unni verði iðnnám í Hafnarfirði 
hvorki fugl né fiskur og verið 
sé að leggja niður Iðnskólann í 
þeirri mynd sem hann starfar í 
í dag. 

Bendir Hafnarfjarðarbær á 
að ákvörðun um að leggja Iðn-
skólann niður og fela Tækniskól-
anum rekstur skólans verði ekki 
tekin einhliða af ráðuneytinu. 
Fjölmargir samningar eru milli 
sveitar félagsins og hins opinbera 
um þátttöku sveitarfélagsins í 
rekstri húsnæðis skólans.  - sa

Bæjarráð leitar lögfræðiálits út af lokun iðnskóla:

Efast um lögmæti 
ákvörðunar ráðherra

IÐNSKÓLINN Í HAFNARFIRÐI  Bæjarráð ítrekar að ráðherra svari spurningum um 
iðnnám í Hafnarfirði sem bæjaryfirvöld hafa sent honum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Þú þarft 
að treysta því 
að fá gott fólk 
í þetta. Það er 

ekki sama 
hver vinnur 

þetta. 
Brynjar Níelsson,

varaformaður stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefndar Alþingis.



Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Kia Soul SUV bíður þín í Öskju. Komdu og prófaðu.

Kia Soul SUV er kraftmikill og sparneytinn dísilbíll — sérhannaður fyrir þá sem gera kröfur um 
þægindi og glæsileika. Bíllinn er rúmgóður og ríkulega búinn aukabúnaði á borð við íslenskt 
leiðsögukerfi, 8" snertiskjá og sjálfvirka loftkælingu. 18" felgur og brettakantar setja svip sinn 
á bílinn. Hiti er í sætum og stýri og bakkmyndavélin forðar bílnum frá óþarfa skrámum.

Kia Soul SUV Luxury 1,6 — dísil, sjálfskiptur.

Verð 4.990.777 kr. 
Útborgun aðeins 10% eða 499.077 kr.
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Jafnrétti kynjanna er ekki eingöngu 
hagsmunamál kvenna, heldur eigum við 
strákarnir mikið undir því að jafnvægi 
ríki. Með valdeflingu kvenna sköpum 
við betri samfélög og bjartari framtíð 
fyrir dætur okkar, og ekki síður syni. 
Rannsóknir hafa sýnt að fjölgun kvenna 
við stjórnun fyrirtækja bætir rekst-
ur þeirra, lengri og betri skólaganga 
kvenna stuðlar að auknum hagvexti og 
virkari þátttaka kvenna í stjórnmálum 
leiðir af sér betri ákvarðanir. Því meira 
jafnvægi – því betra samfélag.

En við getum ekki látið stelpunum 
þessa baráttu eftir. Við strákarnir þurf-
um að taka virkan þátt. Það getum við 
gert með ýmsum hætti. Ef við reyn-
um að eyða fordómum, berjast fyrir 
jafnlaunastefnu, og gætum að jafn-
ari verkaskiptingu í heimilisstörfum 
og við barnauppeldi – getum við jafnað 
stöðu kynjanna á vinnumarkaði og í 
samfélaginu öllu. Mörg erum við föst í 
gömlum ranghugmyndum um hlutverk 
kynjanna og við strákarnir getum ekki 
eftirlátið það stelpunum að vinna í mál-
inu. Við strákarnir þurfum líka að taka 
þátt. 

Í dag hefst herferð UN Women á 
Íslandi sem ber heitið HeForShe – ólíkir 

en sammála um kynjajafnrétti og hefur 
það að markmiði að virkja karlmenn til 
baráttu fyrir auknu jafnrétti. Við hjá 
UN Women viljum hvetja karlmenn til 
að skrá sig á vefsíðuna heforshe.is og 
lýsa yfir stuðningi við verkefnið með 
því að gerast mánaðarlegir styrktaraðil-
ar. UN Women á Íslandi styrkir verkefni 
um allan heim sem vinna að jafnrétti, 
aukinni menntun kvenna og upprætingu 
ofbeldis. 

Strákar – nú er mikilvægt að við stíg-
um fram. Við þurfum að taka virkan 
þátt í baráttunni og styðja við jafnrétti 
kynjanna. Skráum okkur á heforshe.is 
og tökum slaginn með stelpunum. Við 
strákarnir. 

Við strákarnir
JAFNRÉTTI

Magnús Orri 
Schram
stjórnarmaður 
landsnefndar UN 
Women á Íslandi

➜ Rannsóknir hafa sýnt að fjölgun 
kvenna við stjórnun fyrirtækja 
bætir rekstur þeirra, lengri og betri 
skólaganga kvenna stuðlar að 
auknum hagvexti og virkari þátt-
taka kvenna í stjórnmálum leiðir 
af sér betri ákvarðanir. Því meira 
jafnvægi – því betra samfélag.
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SPÁNARDAGAR
KLÁRAST Í DAG! 

SÍÐASTI
DAGURINN 

Í DAG!

BÓKAÐU Á 
FRÁBÆRU 

VERÐI!

FRÁBÆRT VERÐ TIL SPÁNAR!
Bókaðu sólríkt sumarfrí til MALLORCA, TENERIFE, COSTA BRAVA eða ALMERIA

Innlegg á leiðinni
Hnútur kjaradeilna virðist ekkert gera 
annað en harðna þessa dagana hvort 
heldur sem horft er til deilu ríkisins við 
háskólamenn, eða Samtaka atvinnu-
lífsins við verkalýðsfélög á almennum 
vinnumarkaði. Vonarglæta virtist þó 
brjótast fram í orðum Eyglóar Harðar-
dóttur, húsnæðis- og félagsmálaráð-
herra, á Sprengisandi Bylgjunnar í gær, 
um að ríkisstjórnin undirbúi 
skattabreytingar og breytingar 
á húsnæðislöggjöf sem inn-
legg í lausn deilnanna. Guð 
láti á gott vita því ljóst er að 
öryggi sjúklinga er hér stefnt 
í voða og velferð dýra 
líka, svona fyrir utan allt 
annað óhagræði sem á 
fólki bitnar vegna verk-
fallanna.

Mánuð í útreikningi
Einhver kynni hins vegar að spyrja af 
hverju í ósköpunum þessir hlutir séu 
fyrst og fremst að koma fram núna. 
Þá eru sporin fram til þessa kannski 
ekki beint líkleg til að auka fólki 
bjartsýni. Þannig var hálfhjákátlegt 
að heyra Eygló svara því til, að dráttur 
á frumvörpum hennar um aðgerðir í 
húsnæðismálum væri til kominn vegna 
þess hve langan tíma tæki að reikna 
út kostnað við þau í fjármálaráðu-
neytinu. Einhver losarabragur hefur 
þá verið á frumvörpunum ef heilan 
mánuð tekur að greina hvaða kostnað 

þau hafa í för með sér fyrir ríkið. 
Drátturinn gerir alla vega lítið 
til að draga úr sögusögnum 
um að andstaða sé við 
málið hjá hinum ríkis-
stjórnarflokknum. 

Ósamstíga stjórn 
Losarabragur virðist í það minnsta 
á hlutum þegar frumvörp ráðherra 
reynast ítrekað andvana fædd 
þegar til kastanna kemur, drepast 
annaðhvort hjá Bjarna Benediktssyni 
í fjármálaráðuneytinu eða í þing-
nefndum. Nýleg dæmi eru mál Eyglóar 
vegna félagslegs húsnæðis, frum-

varp sjávarútvegsráðherra um 
makrílkvóta og svo náttúrlega 
frumvarp ráðherra iðnaðar- og 
ferðamála um náttúrupassa. 
Einhver kynni að draga þá 

ályktun að þarna ynni 
hver í sínu horni og 

væri svo steinhissa 
þegar mál hans 
fá ekki stuðning 
hinna. 
olikr@frettabladid.is

Á 
heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands er að 
finna eftirfarandi orð: „Réttur til lífs er grundvöll-
ur annarra mannréttinda. Vegna þess hve mikil-
vægur rétturinn til lífs er, er ekki undir neinum 
kringumstæðum hægt að víkja frá honum, jafn-

vel þó neyðarástand ríki og líf þjóðar sé í hættu. Rétturinn 
til lífs er því ofar öðrum réttindum og þann rétt skal virða í 
hvívetna.“

Vonandi geta allir Íslendingar verið sammála þessum 
orðum. Þau eru einföld, skýr og afdráttarlaus. Þau eru kjarni 

þess sem gerir okkur að sið-
menntuðu samfélagi þeirra 
sem bera hver annars hag 
fyrir brjósti frá degi til dags. 
Af þeim er enginn afsláttur og 
frá þeim verða engar undan-
þágur veittar.

Engu að síður stöndum við 
nú frammi fyrir því að lífi 

fólks og heilsu virðist teflt í tvísýnu vegna kjaradeilu. Fjölda 
krabbameinssjúkra einstaklinga er gert að bíða og vona á 
meðan tekist er á um það sem virðist vera sanngjarnar kröfur 
um leiðréttingu launa og kjara þeirra sem sinna í senn mikil-
vægu og erfiðu starfi innan Landspítala Háskólasjúkrahúss. 
Það er óásættanlegt með öllu. Því réttur hverrar manneskju 
til lífs er meiri en jafnvel réttur ríkisstjórna til þess að óttast 
óðaverðbólgu eða jafnvel efnahagshrun ef því er að skipta.

Það hljóta allir að gera sér grein fyrir því að það er erfitt 
að greinast með krabbamein hvers eðlis sem það er. Því 
fylgir mikið andlegt og líkamlegt álag fyrir hvern þann sem 
verður fyrir þeim fjára og álagið á nánustu ástvini getur á 
tíðum verið litlu minna. Þá er ómetanlegt að við Landspítala 
Háskólasjúkrahús starfa hæfir einstaklingar sem gera allt sitt 
til þess að vinna bug á sjúkdómnum og berjast þannig fyrir 
heilögum rétti okkar allra til lífs.

Nú þegar þetta ferli er rofið og lífi og heilsu sjúklinga þar 
með mögulega teflt í tvísýnu getur enginn staðið aðgerðarlaus 
og varpað frá sér ábyrgð. Verum þess minnug að í almennum 
hegningarlögum Íslands er lögð refsing við því að koma 
manneskju sem er í lífsháska ekki til hjálpar. Það er vegna 
þess eins og að framan greinir að við metum réttinn til lífsins 
sem grundvöll allra mannréttinda.

Ríkisstjórn Íslands getur því ekki stundinni lengur staðið 
aðgerðarlaus og fylgst með framvindu mála. Það er ekki 
deginum lengur hægt að vísa í ótta við erfiðleika í efnahags-
málum og spila sig stikkfrí í þessum samningum. Ríkis-
stjórninni ber skýlaus siðferðisleg skylda til að taka sæti við 
samningaborðið strax í dag og ljúka samningum með þeim 
hætti að viðlíka staða komi ekki upp aftur. Allt annað verður 
að víkja.

En treysti ríkisstjórnin sér ekki til þess að klára þetta 
verkefni og að klára það strax þá verður hún sjálf að víkja 
og hleypa að hverjum þeim sem metur mannslífið meira en 
verðbólgumarkmið, makrílkvóta og viðskiptajöfnuð eða hver 
svo sem afsökun dagsins er til þess að standa aðgerðar laus hjá 
þegar mannslíf er í veði.

Aðgerðarleysi ógnar lífi sjúklinga:

Rétturinn til lífs
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STÓRGLÆSILEG
ÚTSKRIFTARGJÖF!
„Almanakið eftir Ólaf Jóhann er 
yfirtak fallegur og vel saminn 
ljóðaflokkur, áhrifamikill í látleysi 
sínu og innileik.“
ÞORSTEINN FRÁ HAMRI
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1. sæti
Eymundsson 

- allar bækur

29.4.-5.5

SKRÁNING Á VEF SA

RJÚFUM 
ÍSLANDSMÚRINN

AFNÁM HAFTA – HVENÆR OG HVERNIG?

Opinn fundur Samtaka atvinnulífsins þriðjudaginn 12. maí 
kl. 8.30-10 í Silfurbergi í Hörpu.

Boðið verður upp á létta morgunhressingu frá kl. 8.15.

Framsöguerindi:
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA
Heiðar Guðjónsson, hagfræðingur og fjárfestir
Ásgeir Jónsson, dósent við Háskóla Íslands
Jón Daníelsson, prófessor við London School of Economics

Að loknum framsöguerindum mun Þorsteinn Víglundsson, 
framkvæmdastjóri SA, stýra pallborðsumræðum.

Fundarstjóri: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, forstöðumaður mennta- 
og nýsköpunarsviðs SA

Bragi Ólafsson hefur legið 
undir ámæli fyrir að skrifa bók-
ina Bögglapóststofan að beiðni 
fyrir tækisins Gamma sem not-
aði bókina til að gefa viðskipta-
vinum sínum – markpóstur heitir 
það víst í auglýsingafræðunum. 
Gamma er ekki ástsælt fyrir-
tæki: þetta fjárfestingarfélag 
í eigu lífeyrissjóðanna hefur 
staðið í umfangsmiklum fast-
eignakaupum og segir sagan að 
það eigi ríkan þátt í að sprengja 
upp verð á húsnæði á eftirsótt-
um stöðum í Reykjavík. Þar með 
gerir þetta fyrirtæki því fólki 
sem stendur straum af lífeyris-
sjóðunum – almenningi – erfið-
ara um vik en ella að standa í 
húsnæðiskaupum; fyrir ungt fólk 
er það nánast útilokað. Þegar ég 
var ungur voru lífeyrissjóðslán 
þau hagstæðustu á markaðnum. 
Nú höfum við Gamma. Svona 
fer nú öllu fram. Fyrirtækinu 
virðist stjórnað af mönnum sem 
virka á mann eins og þeir telji 
sig eiga það og mega það. 

Bragi er hins vegar ástsæll 
höfundur. Hann hefur smíðað 
sinn sagnaheim af alúð og í öllu 
sem hann skrifar er sérstakur 
og auðþekktur tónn. Hann hefur 
glatt fólk með snjöllum leikritum 
sem hafa orðið afar vinsæl og þó 
að allt gangi stundum á aftur-
fótunum í skáldsögum hans og 
þær séu á köflum miklir hrak-
fallabálkar fylgir því beinlínis 
vellíðan að lesa þær því að hann 
skrifar svo vel. Hann er mjög 
háttvís höfundur, undirfurðu-
lega formfastur á köflum, fynd-
inn en ekki brandarakall; það er 
oft mjög skemmtilegt að fylgj-
ast með þankagangi persónanna 
hjá honum og hann nær að lýsa 
ævivanda fólks þannig að maður 
skynjar hann og skilur hann. 

Með fjandann á hælunum
Misskilnings hefur gætt varð-
andi listamannalaun í þessari 
umræðu. Menn hafa talað sem 
svo að almenningur eigi rétt á 
því að njóta allra þeirra verka 
sem verða til hjá skáldum á slík-
um launum. Það er ekki rétt. 
Launin eru tengd vissum verk-
efnum, og þegar horft er á mikil 
afköst Braga blasir við að hann 
hefur skilað sínu með sóma. Þó 
að menn fái laun til að sinna til-
teknum verkefnum er ekki þar 
með sagt að þeir megi ekki sinna 
öðrum verkefnum líka. Ég er í 
hópi dyggra lesenda Braga Ólafs-
sonar en ég tel mig ekki eiga 
neinn sérstakan rétt á því að 

lesa bók hans Bögglapóststofan 
og ég verð að játa að ég er ekki 
sérstaklega hneykslaður á Braga 
fyrir að gera þetta: listamenn 
eru alltaf að vinna fyrir ein-
hverja; margir listamenn starfa 
fyrir auglýsingastofur og beita 
hugkvæmni sinni til að hjálpa 
fyrirtækjum að selja varning 
sinn eða láta fólki líka við sig. 
Tónlistarfólk leyfir útvöldum að 
njóta listar sinnar og er þá ekki 
endilega að velta fyrir sér inn-
ræti hlustenda. Gamma er helsti 
styrktaraðili Sinfóníuhljómsveit-
arinnar en við væntum þess 
samt ekki af ásláttarmeistara 
þar að neita slá í þríhornið á til-
skildum stað í mótmælaskyni 
við greiðandann. Áður var helsti 
styrkjandi Sinfóníunnar sjálft 
hið illræmda FL-group. Á mið-
öldum voru listamenn unnvörp-
um í þjónustu katólsku kirkjunn-
ar en við tengjum þá samt ekki 
við ýmis óhæfuverk sem framin 
voru í skjóli hennar. 

Á 19. öld lifðu skáld eins og 
Gröndal á því að yrkja eftir 
pöntunum erfiljóð þar sem 
þeir reyndu að kreista úr sér 
harminn yfir fráfalli meira og 
minna ókunnugs fólks. Skáld-
ið er öðrum þræði alltaf í stöðu 
Ólafs Kárasonar gagnvart Pétri 
Þríhross eða þeim Nasa og Júst; 
auðvaldið vill alltaf fá aðgang að 
þeim töfrum sem skáldið kann 
að búa yfir og tengjast þeim; 
baða sig í þeim. 

Listamenn eru alltaf með 
fjandann á hælunum, óðan og 
uppvægan að ráða þá í vinnu 
hjá sér. Sumir freistast þá til að 
reyna að gera eins og Sæmundur 
fróði; snúa á hann og snúa hlut-
verkunum við.

„Lýsigullið góða“
Án þess að ég viti hvað Braga 
gekk til ímynda ég mér að þar 
hafi ekki endilega legið að baki 
peningavon heldur kannski allt 
eins hitt sem dregur skáldin 
gjarnan inn í alls konar aðstæð-
ur: nýlundan, forvitnin; einhvers 
konar sköpunargleði, því að 
svona beiðni er óvenjuleg og um 
leið og skáld fá óvenjulega bón 
vaknar eitthvað í huga þeirra.

Þetta er ekki alveg einfalt 
mál. Skáld vinna með hugsanir 
og tilfinningar. Þau hafa viss-
an aðgang að hugskoti lesenda 
sinna sem fáum veitist. Þau 
skáld sem kunna til verka geta 
skapað töfrastundir í lífi þessara 
lesenda þegar þau ná í skottið á 
eldingunni, lokið upp hólfum í 
vitund þeirra sem áður voru 
lokuð, hleypt þar öllu í bál og 
brand eða fyllt allt af friðsæld 
og unun; sem sagt: látið lesend-
um sínum líða einhvern veginn, 
vel eða illa. Þetta er vandmeð-
farin trúnaðarstaða og kallar á 
viss heilindi. Ekki síst að stilla 
sig um að fara að fylla hausinn 
á fólki með illsku og djöfulskap, 

hatri og heift, skilningsleysi 
og dómhörku. Bragi Ólafsson 
hefur aldrei gerst sekur um 
slíkt í verkum sínum. Öðru nær. 
Hann má taka til sín hvatningu 
Stephans G. til skáldanna í ljóð-
inu Bragamál – og rétt að taka 
fram að orðið „magn“ táknar hér 
afl en ekki fjölda en orðið „lýsi-
gull“ vísar til þess gulls sem 
lýsir af og gefur birtu: „Láttu 
í háttum meðan mátt / magnið 
hreyfa þinna ljóða / hvern þinn 
dýrgrip, allt sem átt! /Auð þinn 
snauðum heimi bjóða – / fel ei 
lýsigullið góða! / Ljósið þitt um 
lífsins nátt.“

Bragamál
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Í Fréttablaðinu 20. apríl 
var fjallað um samein-
ingu Iðnskólans í Hafnar-
firði, sem er ríkisstofn-
um, og Tækniskólans, 
skóla atvinnulífsins, sem 
er einkaskóli. Í fréttinni 
kom fram að líklegt væri 
að „ríkisskólinn renni þá 
inn í einkaskólann“. Nú 
hefur þetta gengið eftir.

Innlimun Iðnskólans í 
Hafnarfirði í Tækniskól-
ann vekur óneitanlega spurning-
ar. Má ríkið afhenda einkaaðila 
ríkisstofnun, eins og raunin var 
með Iðnskólann í Reykjavík, Vél-
skólann og Stýrimannaskólann 
á sínum tíma? Er það raunveru-
lega svo að ráðherra geti einn og 

óstuddur gerbylt starfs-
umhverfi einstakra ríkis-
stofnana, svipt starfsfólk 
réttindum og sveitarfélög 
mikilvægri starfsemi og 
fært reksturinn einkaað-
ilum án þess að svo mikið 
sem bjóða verðmætin út? 
Ef svo er, get ég þá sem 
einstaklingur bent t.d. á 
Þjóðleikhúsið, sem er ríkis-
stofnun, og sagt: Mig lang-
ar í þessa stofnun. Síðan 

fengi ég mannskap inn í mennta-
málaráðuneytið á kostnað skatt-
greiðanda til að vinna að þessum 
gjörningi. Hafa eftirlitsaðilar, svo 
sem umboðsmaður Alþingis, ekki 
óskað eftir skýringum af minna 
tilefni?

Iðnskólinn í Hafnarfi rði 
– spurningar vakna

MENNTUN

Haukur R. 
Hauksson
kennari

Skáld vinna með 
hugsanir og tilfinn-

ingar. Þau hafa vissan 
aðgang að hugskoti lesenda 
sinna sem fáum veitist. Þau 
skáld sem kunna til verka 
geta skapað töfrastundir í 
lífi þessara lesenda þegar 
þau ná í skottið á elding-
unni, lokið upp hólfum í 
vitund þeirra sem áður voru 
lokuð.



11. maí 2015  MÁNUDAGUR| SKOÐUN | 14

Axel Jespersen
Ellen Calmon
Guðmundur Ingi Kristinsson
Guðmundur Magnússon
Halldór Sævar Guðbergsson
Hilmar Guðmundsson
María Óskarsdóttir
Sigríður Hanna Ingólfsdóttir
Sylviane Pétursson – Lecoultre
Þorbera Fjölnisdóttir
í kjarahópi ÖBÍ

Mannréttindum er ætlað að 
tryggja fólki grundvallaréttindi og 
mannvirðingu. Mannréttindi eru 
alþjóðleg og eiga að ná til allra, án 
mismununar.

Í mannréttindum felst meðal 
annars rétturinn til þátttöku í 
samfélaginu og rétturinn til að 
stunda vinnu. Eins og fram kemur 
í 27. gr. í Samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 
sem Ísland undirritaði 30. mars 
2007, eiga aðildarríkin að viður-
kenna „rétt fatlaðs fólks, til jafns 
við aðra, til vinnu; í því felst réttur 
til að fá ráðrúm til að afla sér lífs-
viðurværis með vinnu að eigin vali 
eða vinnu sem er þegin á frjálsan 
hátt á vinnumarkaði og í vinnuum-
hverfi sem fötluðu fólki stendur 
opið, er án aðgreiningar og er því 
aðgengilegt.“

Atvinnuþátttaka
Í rannsóknum kemur fram að mik-
ill meirihluti örorkulífeyrisþega 
vill vinna. Hins vegar eru ein-
göngu rúm 30% þeirra með ein-
hverjar atvinnutekjur. Aðspurðir 
telja þeir helstu hindranir fyrir 
atvinnuþátttöku fyrst og fremst 
tengjast hinum ýmsu þáttum 
vinnumarkaðarins. Næst koma 
miklar tekjutengingar almanna-
trygginga og heilsuleysi eða fötl-
un. Það er því stór hópur fólks á 
Íslandi sem upplifir að hann sé úti-
lokaður frá þátttöku á vinnumark-
aði.

Aðgengi örorkulífeyrisþega að 
atvinnu er því miður ekki fullnægj-
andi á Íslandi. Hægt væri að bæta 
úr því með fjölgun hlutastarfa og 
auknum sveigjanleika á vinnutíma. 
Frá október 2014 hefur ÖBÍ unnið 
að átaksverkefni í samvinnu við 
Vinnumálastofnun og Landssam-
tökin Þroskahjálp þar sem stofn-
anir á vegum ríkis og sveitarfélaga 
voru hvattar til að ráða fólk með 
skerta starfsgetu. Því miður hafa 
einungis innan við 10 störf borist af 
tilstuðlan þessa verkefnis. 

Miklar tekjutengingar í 
almannatryggingakerfinu hamla 
atvinnuþátttöku örorkulífeyris-
þega. Fyrstu tekjur lífeyrisþega 
skerða greiðslur frá Trygginga-
stofnun þannig að hver króna sem 
viðkomandi vinnur sér inn skerð-
ir lífeyrinn um nákvæmlega sömu 
upphæð og viðkomandi hefur feng-
ið í atvinnutekjur. Því er enginn 
fjárhagslegur ávinningur eða hvati 
fyrir þann hinn sama að stunda 
vinnu. Þetta kallast króna á móti 
krónu skerðing eða 100% skerð-
ing á sérstakri framfærsluuppbót. 
Slíkar tekjuskerðingar og lágt frí-
tekjumark gera það að verkum að 
fólk aflar sér lítilla eða engra við-
bótartekna með vinnu sinni. Fólki 
er þannig haldið í fátæktargildru 
og frá þátttöku á vinnumarkaði.

Í nýrri skýrslu ÖBÍ, Virkt samfé-
lag, eru m.a. tillögur um að afnema 
100% skerðingar og að hækka frí-
tekjumark vegna atvinnutekna í 
309.140 kr. á mánuði. 

Tryggja á aðgengi
Stjórnvöld hafa nýlega lýst því 
yfir að við horfum fram á betri 
fjárhagstíð með blóm í haga. Er 
því ekki einmitt rétti tíminn núna 
til að endurskoða almannatrygg-
inga- og lífeyrissjóðskerfið frá 
grunni með það fyrir augum að 
tryggja fólki með skerta starfs-
getu aðgengi að vinnumarkaði og 

viðunandi framfærslu? Ásamt því 
að tryggja lagalegu stöðu þess með 
lagasetningu um bann við mismun-
un á vinnumarkaði.  

Minnt er á að lífeyrir almanna-
trygginga er undir lágmarks-
launum fyrir dagvinnu. Veruleg 
hækkun persónuafsláttar myndi 
lækka skattbyrði allra sem myndi 
þá einnig ná til tekjulágra skatt-
greiðenda. Hækkun persónuaf-
sláttar er því einföld og skilvirk 
leið sem stjórnvöld geta valið að 
fara nú þegar. Í dag greiðir fólk 
skatt af tekjum yfir 142.153 kr.

Krafan er störf við hæfi fyrir 
þá sem hafa starfsgetu til þess og 
veruleg hækkun lífeyrisgreiðslna. 
Niðurstaðan væri sú að lífeyris-
þegar geti lifað mannsæmandi lífi 
af tekjum sínum, hvort heldur þeir 
eru á vinnumarkaði eða ekki.

Áskorun til stjórnvalda
ÖBÍ leggur mikla áherslu á að 
Samningur SÞ um réttindi fatl-
aðs fólks verði fullgiltur og lög-
festur. Meðal réttinda sem eru 
tryggð í samningnum er réttur 
til framfærslu, annarrar félags-
legrar aðstoðar og réttur til vinnu 
á vinnumarkaði án aðgreiningar. 
Á heimasíðu ÖBÍ www.obi.is er 
að finna áskorun til stjórnvalda 
um að innleiða Samning SÞ um 
réttindi fatlaðs fólks. ÖBÍ hvet-
ur alla  til að skrifa undir áskor-
unina. Samningurinn hefur tekið 
gildi í 151 ríki. Fjögur Evrópu-
lönd eiga eftir að innleiða hann, 
Ísland, Finnland, Írland og Hol-
land. Ætlum við að verða síðust 
Evrópuríkja? 

Atvinna fyrir alla – sem geta unnið!
Það var aumkunarvert að 
horfa nýverið upp á Katr-
ínu Jakobsdóttur, formann 
VG, mæla fyrir tillögu um 
að halda þjóðaratkvæða-
greiðslu um áframhald 
viðræðna um aðild að 
Evrópusambandinu. Enn 
fremur að hún skyldi segja 
að þar sé um að ræða próf-
stein á lýðræðið í landinu. 

Þar talar Katrín annað 
hvort gegn betri vit-
und eða hún skilur ekki 
muninn á lýðræði og lýð-
skrumi. Þjóðaratkvæðagreiðsla 
er ekki endilega ávísun á lýð-
ræði. Það ræðst af ýmsu. Það er 
t.d. frumskilyrði að kostirnir sem 
valið er um séu skýrir og báðir eða 
allir framkvæmanlegir. Þannig 
hlyti eina lýðræðislega atkvæða-
greiðslan um þetta mál að snúast 
um viljann til að ganga í ESB eða 
ekki. 

Þá þyrfti líka að liggja skýrt 
fyrir að fyrirvörum sem fylgdu 
þingsályktuninni um aðildarum-
sókn yrði vikið til hliðar og for-
ræði þjóðarinnar yfir sjávarauð-
lindinni yrði gefið upp á bátinn. 
Sama á við um það skilyrði að setja 
skorður við innflutningi dýra- og 
landbúnaðarafurða til að koma 
í veg fyrir sjúkdóma og tryggja 
fæðuöryggi. 

Þessi skilyrði komu fram bæði 
í greinargerð og nefndaráliti sem 
vísað er til í tillögunni sjálfri. 
Seint á árinu 2011 sigldu viðræð-
urnar við ESB í strand þar sem 
ESB neitaði að opna viðræður um 
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
kaflann fyrr en fyrir lægi tíma-
sett áætlum um aðlögun Íslands 
að stefnu ESB í málaflokkunum.

Það er tímabært að Katrín Jak-
obsdóttir og aðrir sem ákaft hafa 
reynt að blekkja þjóðina undan-
farin misseri svari því hvort þeir 
vilja setja auðlindir Íslands á 

opinn evrópskan markað, koma á 
viðskiptahöftum við lönd utan ESB 
og lögfesta markaðsvæðingu allra 
innviða samfélagsins. Auk þess 
hangir margt fleira á spýtunni 
sem sumt kemur ekki í ljós fyrr 
en eftir mörg ár. 

Ætlar Katrín og fylgjendur 
hennar kannski að sæta lagi til 
smokra sér fram hjá þeim fyrir-
vörum sem Alþingi setti við 
aðildar umsóknina svo lítið beri 
á, eða er meiningin að fyrirhug-
aðar viðræður verði eins konar 
störukeppni við ESB? Niðurstaða 
hennar yrði fyrirséð þar sem ESB 
hefur á að skipa her manna með 
langa reynslu af að stara. 

Spurningin snýst um hvort við 
viljum ganga í ESB með því sem 
því fylgir en ekki um formsatriði 
eða óánægju með ríkisstjórnina. 
Með inngöngu í ESB yrðum við 
lokuð inni í ríkjasambandi sem 
mótaði allt líf okkar án þess að 
við gætum haft áhrif á hvert það 
þróast og það dylst fáum núorðið 
að það þróast á versta veg. Það er 
því kaldhæðnislegt að þeir sem 
þykjast tala fyrir lýðræði í þessu 
máli eru í raun að reyna að hjúpa 
það gerningaþoku og grafa þann-
ig undan lýðræðinu. Ég krefst þess 
að minn lýðræðislegi réttur snúist 
um annað og meira en að greiða 
atkvæði um að afnema lýðræðið.

Lýðræði eða lýðskrum?
KJARAMÁL EVRÓPUMÁL

Þorvaldur 
Þorvaldsson
trésmiður og for-
maður Alþýðufylk-
ingarinnar

➜ Miklar tekjutengingar í 
almannatryggingakerfi nu 
hamla atvinnuþátttöku ör-
orkulífeyrisþega.

➜ Með inngöngu í 
ESB yrðum við lokuð 
inni í ríkjasambandi 
sem mótaði allt líf 
okkar án þess að við 
gætum haft áhrif 
á hvert það þróast 
og það dylst fáum 
núorðið að það þróast 
á versta veg.

AUÐVELDARI
GERÐU VINNUNA 

CITROËN SENDIBÍLAR.
HAGKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR OG Á GÓÐU VERÐI.

Citroën Nemo
2.550.000 kr. m. VSK
2.056.452 kr. án VSK

Citroën Berlingo 
2.950.000 kr. m. VSK
2.379.032 kr. án VSK

Citroën Jumpy
3.890.000 kr. m. VSK
3.137.097 kr. án VSK 
NÝR Á ÍSLANDI
KYNNTU ÞÉR FRÁBÆRA VIÐBÓT VIÐ STERKA 
SENDIBÍLALÍNU CITROËN.

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

Brimborg er stærst í sölu atvinnubíla á Íslandi.  
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.

15ára afmæli  
Citroën

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16 
Brimborg  Reykjavík:  Bíldshöfða   8,  sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

   Skoðaðu
citroen.is



  sKólAjógúrT
HollArI
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Björgólfur Takefusa er fæddur 11. 
maí 1980 og er því 35 ára í dag. Hann 
býst ekki við því að gera neitt sérstakt 
á afmælisdaginn. „Nei ég held að það 
fari nú bara mest í vinnu,“ segir Björg-
ólfur.

Í gær fór hann hins vegar í grill-
veislu til tengdaforeldra sinna. Svo 
háttar til að tengdaforeldrar hans 
eiga báðir sama afmælisdag og hann 
og tengdapabbi hans er tvíburi. Í fjöl-
skyldunni eru því fjögur afmælisbörn 
í dag. „Þetta er mjög gaman og mjög 
sérstakt,“ segir Björgólfur.

Björgólfur er nýbúinn að setja á fót 
fyrirtæki sem er nokkurs konar mat-
arnetverslun. Félagið heitir Matar-
innkaup ehf. og er með meðal annars 
tvær síður sem heita hvaderimatinn.is 
og matinnheim.is. Björgólfur segir að 
þær verði að öllum líkindum samein-
aðar undir einni.

„Ég var bara núna nýlega í heimsókn 
hjá Tesco að kynna mér hvernig þeir 
gera hlutina,“ segir Björgólfur. Hann 
segir að það hafi verið alveg ótrúlega 
skemmtileg lífsreynsla því Bretland 
sé komið einna lengst með matarnet-
verslanir og Björgólfur segir að þær 
séu það sem koma skal.

Þar fór hann á stað sem Bretarn-
ir kalla „darkstore“ en það er í raun 
verslun þar sem menn og vélmenni 
sjá um að þjónusta þá sem kaupa inn 
á netinu. Þar er raðað í körfur, meðal 
annars eftir því hvenær er pantað og 
hvernig á að keyra út og annað fleira. 
„Þetta er ævintýralega flott og við 
eyddum heilum degi þar og vorum 
að skoða. Þetta var alveg ótrúlega 
gaman,“ segir Björgólfur.

Björgólfur er þekktastur fyrir það 
að vera knattspyrnumaður. Hann sleit 
barnsskónum hjá Þrótti og spilaði með 
liðinu til 2003. En hann hefur líka 
spilað með Fylki, KR, Víkingi, Val og 
Fram. Hann segist í vetur hafa spilað 
með félagsskap sem kallar sig Flair-
Oldboys Þróttur. „Það var hentugt 
af því að ég var með þeim yngstu og 
sprækustu,“ segir Björgólfur. En upp 
á síðkastið hefur hann verið að mæta 
á æfingar hjá meistaraflokki Þrótt-
ar. Hann segir að sig hafi einfaldlega 
dauðlangað til að mæta og það hafi 
gengið ágætlega. „Ég er búinn að skora 
nokkur mörk á æfingum,“ segir hann.

Björgólfur segist hafa farið á leik-
inn í gær þar sem Þróttur vann 4-1 og 
þau úrslit hafi verið mjög góð afmælis-

gjöf. Hann segir jafnframt að það sé 
mjög skemmtileg og heilbrigð stemn-
ing í herbúðum Þróttara.

Það hafa líka orðið fleiri stórtíðindi í 
lífi Björgólfs að undanförnu, því hann 
er nýlega orðinn pabbi. Hann kann 
ákaflega vel við það hlutverk. „Mér 
finnst þetta í rauninni bara mestu for-
réttindi í heimi og maður er bara núna 
byrjaður í vissum skóla sem hættir 
ekkert. Svo er maður bara að reyna að 
geta eitthvað sem pabbi,“ segir Björg-
ólfur. Aðspurður hvort litla stelpan sé 
kominn með nafn þá segir hann að hún 
muni bera nafnið Takefusa en annað 
hafi ekki verið ákveðið ennþá varðandi 
nafnið. 

 jonhakon@frettabladid.is

 Mér finnst þetta í 
rauninni bara mestu forrétt-

indi í heimi og maður er 
bara núna byrjaður í vissum 

skóla sem hættir ekkert. Svo 
er maður bara að reyna að 

geta eitthvað sem pabbi.
Björgólfur Takefusa, afmælisbarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma

GUÐRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
vefnaðarkennari 
frá Fljótstungu,

Gullsmára 10, Kópavogi,

andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi, föstudaginn 1. maí. Útförin fer 
fram frá Digraneskirkju þriðjudaginn 12. maí kl. 13.00.

Bjarni Johansen
Sigurlaug Halldórsdóttir
Helga Halldórsdóttir
Anna Björk Bjarnadóttir Tómas Holton
Guðrún Harpa Bjarnadóttir Erlendur Pálsson
Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir
Halldór Heiðar Bjarnason Lilián Pineda
Guðjón Már Magnússon Steinunn Árnadóttir
Sigrún Ásta Magnúsdóttir Steinar Már Sveinsson
Hákon Örn Magnússon

og langömmubörnin.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
 amma og langamma,

KRISTÍN MARÍA GRÍMSDÓTTIR
Gullsmára 11, Kópavogi,

sem lést sunnudaginn 3. maí á Land- 
spítalanum í Kópavogi, verður jarðsungin 
frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 13. maí 
kl. 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á lungnadeild 
Landspítalans, A6, Fossvogi.

Grímur Halldórsson Hildur M. Blumenstein
Guðrún Ellen Halldórsdóttir Guðmundur Kr. Jóhannesson
Ketill Arnar Halldórsson Jóhanna H. Oddsdóttir
Hrafnhildur Halldórsdóttir Smári Ríkarðsson
Halldór G. Björnsson

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Fjögur afmælisbörn í 
sömu fj ölskyldunni
Björgólfur Takefusa er 35 ára. Hann ver deginum í vinnu, enda setti hann nýlega á 
fót netverslun með mat. Hann nýtti stund milli stríða í gær til þess að grilla með 
tengdafj ölskyldunni. Báðir tengdaforeldrar eiga sama afmælisdag og hann.

MERKISATBURÐIR
1311  64 musterisriddarar voru brenndir á báli í Frakklandi fyrir 
villutrú.
1661 Ragnheiður Brynjólfsdóttir í Skálholti sór eið um hreinlífi 
sitt. Sonur hennar, Halldór Daðason, fæddist 40 vikum síðar.
1678 Franski flotaforinginn Jean 2. d’Estrées sigldi öllum flota 
sínum í strand.
1721 Kötlugos hófst.
1777 Hannes Finnsson var vígður Skálholtsbiskup.
1812 Spencer Perceval, forsætisráðherra Bretlands, var myrtur.
1911 Knattspyrnufélagið Valur var stofnað.
1936 Knattspyrnufélagið Víðir var stofnað í Garði.
1949 Hamlet var frumflutt í Iðnó.
1955 Kópavogur fékk kaupstaðarréttindi.
1911 Íslenska vefritið Baggalútur hóf göngu sína.

David Cameron, leiðtogi Íhaldsflokksins 
í Bretland, varð forsætisráðherra þann 
11. maí 2010. Gordon Brown, leiðtogi 
Verkamannaflokksins, hafði áður verið 
forsætisráðherra frá því í júní árið 2007. 
Stjórn Camerons var mynduð af tveimur 
flokkum, Íhaldsflokknum og Frjálslynda 
demókrataflokknum, þar sem enginn 
flokkur hafði náð hreinum meirihluta í 
breska þinginu. Þessi samsteypustjórn 
hafði samtals 363 þingmenn á bak við 
sig, eða 76 manna meirihluta. Cameron 

valdi Nick Clegg, leiðtoga Frjálslynda 
demókrataflokksins, sem varaforsætis-
ráðherra. 

Í kosningunum, sem fóru fram þann 
6. maí 2010, fengu íhaldsmenn kjörna 
306 þingmenn. Það var besta niður-
staða íhaldsmanna í kosningum allt frá 
árinu 1992. Engu að síður voru þeir 20 
þingmönnum frá því að ná hreinum 
meirihluta. Því þurfti að mynda fyrstu 
samsteypustjórnina sem mynduð hafði 
verið allt frá árinu 1974. 

ÞETTA GERÐIST  11. MAÍ 2010

David Cameron og Nick Clegg taka við

BORÐAÐI MEÐ TENGDÓ  Björgólfur hitti tengdafjölskylduna grillveislu í gær. Þar voru samankomin fjögur afmælisbörn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



HANDVERKS-
KONUR
Anna Stefanía 
Magnús dóttir og 
Freyja Kristjánsdóttir 
eru miklar hannyrða-
konur og hafa mestan 
áhuga á handverki 
sem tilheyrir þjóð-
búningagerð svo sem 
bald ýringu, perlu-
saumi, blómstursaumi 
og skatteringu og 
knipli.
AÐSENDAR MYNDIR

KNIPLAÐUR KRAGI

KNIPL VIRÐIST FLÓKIÐ 
Þrátt fyrir það segja Freyja og Anna Stef-
anía alla geta lært að knipla. 

Þær Anna Stefanía Magnús-
dóttir, starfskona í Borgum, 
félagsheimili eldri borgara, 

og Freyja Kristjánsdóttir leik-
skólakennari eru félagar í Heim-
ilisiðnaðarfélaginu og nota öll 
tækifæri sem bjóðast til að boða 
fagnaðarerindið. Knipl er gamalt 
handverk sem þeim finnst mikil-
vægt að gleymist ekki. „Knipl er 
blúndugerð sem unnin er með 
þráðum sem festir eru í knipl-
pinna, litla trépinna. Kniplpinn-
arnir er færðir til eftir ákveðinni 
reglu, þræðirnir vefjast og flétt-
ast saman. Títuprjónum er stung-
ið milli þráðanna til að halda öllu 
á sínum stað á meðan verið er að 
knipla. Það eru ekki mjög margir 
sem kunna knipl en það geta allir 
lært það. Víða í Evrópu er knipl-
að og þá oftast úr hör. Hér hefur 
mögulega verið erfitt að fá hör 
en ullin var alltaf tiltæk. Því hefur 
kniplið þróast nokkuð öðruvísi 
hér en annars staðar. Hér var 
kniplað úr ull og silki og gull- og 
silfurþræði,“ útskýra þær. 

Þær segjast einnig vilja halda 
á lofti hversu mikilvægt Heim-
ilisiðnaðarfélagið er því þar liggi 
mikil þekking á gömlu handverki, 
meðvitund um mikilvægi þess 
að sá hluti af menningararfinum 
glatist ekki og metnaður til að 
viðhalda honum og auðga.

Vinkonurnar hafa áhuga á 
þjóðbúningum og hafa gert 
þá fyrir sig og fleiri fjölskyldu-
meðlimi. „Eitt  af því sem er 
svo skemmtilegt að skreyta þá 
með er kniplið. Við skreytum 
bakið á upphlut með knipl-
uðum blúndum úr silki og 
silfur- eða gullþræði. Svo eru 
kniplaðar blúndur á faldbún-
ingspils úr ull. Einnig eru knipl-
aðar blúndur á kraga sem fylgja 
faldbúningi.“  

Freyja og Anna Stefanía verða 
á sýningunni Handverk og hönn-
un næsta sunnudag, 17. maí. „Þar 
ætlum við auðvitað að knipla og 
segja frá knipli ef einhver hefur 
áhuga. Og jafnvel að leyfa fólki 
að prófa að knipla.“ 

ALLIR GETA KNIPLAÐ
BLÚNDUGERÐ  Knipl er gamalt handverk sem meðal annars er notað til að 
skreyta þjóðbúninga. Fáir kunna aðferðina en allir geta lært hana. 

ÚTSKRIFT
Útskriftarsýning Myndlistaskólans í 
Reykjavík stendur yfir. Þar má sjá marga 
fallega listgripi nemenda skólans.
Síða 2
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Ég er smiður og hafði unnið 
við það í 30 ár þegar hrunið 
varð. Þá var allt tekið úr 

höndunum á mér og ég stóð 
uppi ráðalaus. Það tók mig tíma 
að ná mér á strik, andlega og 
líkamlega, en á eftir hafði ég 
hreint borð og gat snúið mér að 
því sem mig hafði alltaf dreymt, 
að vera myndlistarmaður,“ segir 
Stefán Hermannsson, einn út-
skriftarnema frá Myndlistaskól-
anum í Reykjavík en hann lýkur 
stúdentsprófi frá sjónlistadeild 
skólans nú í vor.

Útskriftarverkefni Stefáns er 
innsetning eða skúlptúr sem sjá 
má á vorsýningu skólans í JL 
húsinu við Hringbraut 121. Inn-
setningin er byggð á falli Berlín-
armúrsins.

„Fréttamyndir frá því að múr-
inn féll hafa verið mér hugleiknar 
árum saman, tilfinningarnar 
sem þar brutust út á báða bóga 
og viðtölin við fólkið. Mig hafði 
alltaf langað til að vinna með 
þetta á einhvern hátt og fékk 
tækifæri til þess hér,“ segir hann. 
„Ég steypti 60 fætur úr gipsi og 
raðaði á gólfið í eins konar röð, 
öftustu fæturnir eru brotnir en 
framar eru fæturnir heilir. Það 
má sjá fyrir sér fólkið og aðstæð-
ur þess.“

FANN SIG EINNIG Í SKÓLANUM
Þórhildur Ásmundsdóttir er að 
ljúka tveggja ára diplómanámi í 
mótun við skólann. Hún vinnur 
nytjahluti í postulín og fann, líkt 
og Stefán, sína hillu í Myndlista-
skólanum.

„Á menntaskólabröltinu fann 
ég að ég vildi gera eitthvað með 
höndunum. Ég kláraði almenna 
hönnun í Tækniskólanum þar 
sem ég fékk góðan grunn en hér 
hef ég algjörlega fundið mína 
línu,“ segir Þórhildur. „Námið 
er mjög fjölbreytt og hver önn 
annarri ólík. Við lærðum hand-
mótun og rennslu og mótagerð 
og þar að auki er hugmynda-
vinna og skissugerð stór hluti 

af náminu. Einnig fór hópurinn 
í tveggja vikna skólaferð til 
Danmerkur og Þýskalands, en 
þar unnum við í viku að okkar 
hlutum hjá postulínsverksmiðj-
unni Kahla. Ég var ein þriggja 
nemenda sem fékk lærlings-
stöðu hjá fyrirtækinu í framhald-
inu og þangað fer ég í haust, í 
þrjár vikur. Eftir það er stefnan 
sett á frekara framhaldsnám 
erlendis,“ segir Þórhildur.

HÆTTA MEÐ SÖKNUÐI
Stefán stefnir einnig á frekara 
nám og er þegar kominn inn í 
myndlistadeild Listaháskóla Ís-
lands.

„Ég er ofboðslega þakklátur 
Myndlistaskólanum í Reykja-
vík að hafa leitt mig inn í heim 
myndlistar og hjálpað mér að 
skilgreina hann betur. Það var 
mér mikils virði að læra af unga 
fólkinu í skólanum sem er svo 
óhrætt, ég lærði að sleppa mér,“ 
segir hann. „Þetta er búið að 
vera mikið ævintýri, sem mun 
bara halda áfram,“ segir Stefán 
og Þórhildur tekur í sama streng. 
„Kennararnir hérna eru svo frá-
bærir að maður er hálf meyr yfir 
að vera að hætta.“

Sýningin stendur til sunnu-
dagsins 17. maí og er opin klukk-
an 13-18 alla daga.

ÆVINTÝRIN ERU 
RÉTT AÐ BYRJA
ÚTSKRIFTARSÝNING  Þórhildur Ásmundsdóttir og Stefán Hermannsson ljúka 
bæði námi við Myndlistaskóla Reykjavíkur nú í vor. Bæði fundu sína hillu í 
skólanum og Stefán eftir 30 ára fjarveru frá skólabókum.

FUNDU SÍNA HILLU Í MYNDLISTASKÓLA REYKJAVÍKUR Þórunn Ásmundsdóttir 
og Stefán Hermannsson útskrifast frá Myndlistaskólanum í Reykjavík. MYND/STEFÁN

hollur kostur á 5 mín.

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

GYRO kr. 156.400

YUMI kr. 28.400 TURTLE kr. 239.000

MIST KLUKKA kr. 9.980

GINA kr. 19.700ASTRID kr. 79.800

SMILE BUTTON - 3JA SÆTA  kr. 204.800

CALVIN TUNGUSÓFI 269X153 cm kr. 227.400

2 SAMAN Í SETTI
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Heimili fasteignasala hefur 
til sölu fallegt einbýlishús við 
Sigtún 49.

Húsið, sem er í grónu hverfi, er 
skráð sem tvær íbúðir.

Hæð: Komið er inn í anddyri 
með flísum og fatahengi. Forstofu-
herbergi er með parketi og skáp. 
Holið er rúmgott og stofurnar 
tvær eru bjartar. Hjónaherbergi er 
parketlagt með fataskáp. Þaðan er 
hægt að fara út á svalir í suðaust-
ur en útgengt er af þeim út á þak 
bílskúrsins. Baðherbergið á hæð-
inni er flísalagt í hólf og gólf. Eld-
húsið er með fallegri sérsmíðaðri, 
uppgerðri eldri innréttingu. Vand-
aður Smeg-ísskápur í stíl við inn-
réttinguna fylgir með. 

Úr anddyri er gengið upp í 
risið. Þar er komið inn í stórt og 
bjart parketlagt alrými þar sem 
farið er út á svalir í suður. Í risinu 
er herbergi með parketi og skáp-
um og baðherbergi með sturtu-
klefa. Góðar súðargeymslur eru 
í risinu. 

Sérinngangur er í kjallarann 
en einnig er innangengt úr and-
dyri. Komið er inn í flísalagt and-
dyri en geymsluskápur er undir 
stiga. Herbergi með parketi og 
fataskáp. Stórt herbergi með 
parketi og fataskáp. Nýlegt bað-
herbergi en inn af því er þvotta-
hús. 

Úr holinu er gengið inn í 2JA 

HERBERGJA ÍBÚÐ: Hún skiptist 
í bjarta stofu með parketi, eldhús 
með eldri innréttingu og svefn-
herbergi. Baðherbergi er flísa-
lagt með tengi fyrir þvottavél.

Bílskúrinn er 23,2 fm og hefur 
honum verið breytt í skrifstofu 
og geymslu. Baka til er einnig 
stór og góð köld geymsla þar sem 
geymd eru hjól o.fl. 

Fallegt hús með aukaíbúð

Húsið stendur á fallegri lóð í Sigtúni.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Gunnlaugur A. 
Björnsson
sölufulltrúi

Hjálmar Már 
Kristinsson
sölufulltrúi

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

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

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Vorum að fá í sölu tvö 181,5 m2 parhús á einni hæð, tilbúin til innréttinga, við Kvíslartungu 
47-49 í Mosfellsbæ. Birt stærð hvorrar eignar eru 181,5 m2, þar af er íbúð 140,7 m2 og sambyg-
gður bílskúr 40,8 m2. Eignin afhendist tilbúinn til innréttinga. V. 39,5 m.

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær  

Vorum að fá í sölu tvö 180,4 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Ögurhvarf 4 í Kópavogi. Hægt er 
að sameina húsnæðið í eitt 360,8 m2 skrifstofuhúsnæði. Flottur frágangur. Steinteppi á gólfum. 
Kerfisloft með góðri lýsingu. Eldhús- of baðinnrétting frá GKS. Strimlagardínur í gluggum. 
Síma- og tölvutenglar. Lyfta er í húsinu. V. 180,4 m2 = 32,8 m. V. 360,8 m2 = 64,5 m.

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.

Desjamýri 7 - 270 Mosfellsbær 

Ögurhvarf 4 - 203 Kópavogur  Hraunteigur 3 - 105 Reykjavík  

 
Byggingargramkvæmd við Hraunteig 3 í Rey-
kjavík. Tilvalið fyrir verktaka eða aðila sem 
vill byggja einbýli/tví eða þríbýlishús á 566,4 
m2 lóð á þessum vinsæla stað. Möguleiki 
er að nýta útveggi hússins. Óskað er eftir 
tilboði í eignina.

Vesturgata 73 - 101 Rvk. 

 
120,4 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við 
Vesturgötu 73 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu og 
eldhús. Sérgeymsla er á jarðhæð. Fallegt 
útsýni og tvennar svalir. V. 39,9 m.

Klapparhlíð 22 -270 Mos. 

 
Björt og falleg 97,0 m2 4ra herbergja 
endaíbúð með sérinngangi og suðves-
tursvölum á efri hæð í 2ja hæða fjölbýli. 
Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og 
stofu. Sérgeymsla á sömu hæð. Frábær 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla, sund og 
líkamsrækt. V. 31,9 m.

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

allegt og vel skipulagt 213,8 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr við Dalatanga 1 í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, 
tvær rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi, eldhús, 
þvottahús og bílskúr. Steypt bílaplan með 
snjóbræðslu og gróinn garður með timburverönd 
í suðvestur. V. 48,9 m.

Dalatangi 1 - 270 Mosfellsbær 

192,4 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr við 
Akurholt 12 í Mosfellsbæ, í einstaklega skjólgóðu 
og grónu hverfi. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, 
stóra stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, 
gestasalerni, þvottahús og geymslu. Stór garður 
og gott bílaplan. Eignin er skráð 192,4 m2, þar af 
einbýlishús 139,1 m2 og bílskúr 53,3 m2. V. 49,9 m.

Akurholt 12 -270 Mosfellsbær  

Tvær íbúðir í þríbýlishúsi við Bergrúnargötu 5 í 
Mosfellsbæ. 266,9 m2 íbúð sem er búið að breyta 
í tvær íbúðir . Aðkoma í íbúð á efri hæð hússins 
að austanverðu en að vestanverðu er gengið inn 
á jarðhæðina. Eignin er ekki fullbúin en að mestu 
íbúðarhæf. V. 48,9 m.

Bergrúnargata 5 - 270 Mosfellsbær  

OPIÐ HÚS

 

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Bárður 
Tryggvason

Eigandi
Sölufulltrúi

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Eigandi
Framkvæmdastjóri 
Lögg.fasteignasali 

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Sölustjóri
Löggiltur 

fasteignasali B.Sc

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 

Sölufulltrúi

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

BAUGAKÓR

Baugakór - 4ra herbergja endaíbúð.
Virkilega falleg 140,0 fm. endaíbúð á 3. hæð (efstu) með sér inngangi af svölum og með gluggum í þrjár áttir í góðu lyftuhúsi. Sér 
stæði í bílageymslu. Allar innréttingar og fataskápar eru frá InnX.  Innihurðir og gólfefni eru úr eik. Stórar og skjólsælar svalir til
suðurs. Mikið skápapláss er í íbúðinni. Góð staðsetning, nærri barnaskóla, leikskóla og íþróttasvæði. Verð 40,9 millj.

Sóltún.  4ra – 5 herbergja íbúð á efstu hæð.
Mjög góð 141,9 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum, 8. hæð og ris, að meðtaldri 8,5 fm. sér geymslu í kjallara. Íbúð-
inni fylgir sér stæði í bílageymslu. Samliggjandi setu- og borðstofa. Svalir til austurs. Eldhús er hálfopið í stofu með vönduðum
innréttingum. Þrjú herbergi. Innbyggð ljós eru í loftum neðri hæðar. Þrefalt gler er í öllum gluggum, sem eru álgluggar. Húsið er
klætt að utan með lituðu áli. Verð 49,9 millj.

SÓLTÚN

Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlis-
hús vel staðsett innst í götu auk baðhúss á baklóð
og stórrar útigeymslu. 

Miklar og skjólgóðar verandir eru á framlóð hússins
og baklóð hússins er öll afgirt með viðar- og
hellulagðri verönd með heitum potti. Húsið hefur
verið mjög mikið endurnýjað á undanförnum árum,
m.a. eldhúsinnrétting, baðherbergi o.fl. Eignin er
byggð á vandaðan máta og eru innihurðir og hluti
loftaklæðninga úr tekki.

Verð 59,9 millj.

Goðatún – Garðabæ.

160,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum
útsýnisstað í Kópavogi auk geymsluriss yfir öllu
húsinu.

Húsið er í nokkuð góðu ásigkomulagi hið ytra,
nýlega sprunguviðgert, múrað og málað.

Verð 49,0 millj.

Álfhólsvegur – Kópavogi. - Einbýlishús á 1.120 fm. lóð 
Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. 
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja frá 110,1 fm.
upp í 145,7 fm. og verða með vönduðum íslensk-
um 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 -8 í Kópavogi - Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi.

Falleg og vel skipulögð 82,4 fm. íbúð á 3. hæð
að meðtalinni sér geymslu á frábærum stað við
Óðinsgötu.

Útsýnis nýtur frá íbúðinni yfir borgina, að Snæfells-
jökli og víðar. 

Baðherbergi er nýlega endurnýjað og með
þvottaaðstöðu. Tvö rúmgóð herbergi. Húsið að
utan er nýlega málað og í góðu ástandi.

Verð 34,9 millj.

Óðinsgata 4 - 3ja herbergja íbúð.
Glæsileg 3ja herbergja 124,6 fm. íbúð á 3. hæð í 
glæsilegu og vönduðu íbúðar- og verslunarhúsi við
Laugaveg.

Íbúðin snýr í suður með suðursvölum og er með
vönduðum eikarinnréttingum. Stofa með gólfsíðum
gluggum. Auðvelt að breyta íbúðinni í 4ra her-
bergja íbúð.

Bílastæði fylgir á aðgangsstýrðu bílaplani fyrir aftan
húsið.

Verð 55,0 millj.

Laugavegur. Glæsileg 3ja herbergja íbúð.

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á söluskrá.  
Skoðum og metum samdægurs. 

 Sanngjörn söluþóknun.

Byggingarlóðir í byggðu hverfi í Kópavogi

Höfum til sölu fjórar byggingarlóðir undir parhús 
og eina undir einbýlishús í Kópavogi. 

Lóðirnar eru byggingarhæfar nú þegar.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.



LANGALÍNA 28- 32, SJÁLANDI GARÐABÆ 
NÝJAR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. 

Íbúðirnar eru frá 105 -188 fermetrar og verða afhendar með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. 

Íbúðirnar verða ýmist með tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. 

Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.  

AFLAGRANDI 30 - RAÐHÚS.AA
Eignin verður til sýnis þriðjudaginn 12. maí frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulagt og vandað 190,6 fm. raðhús á tveimur hæðum auk riss á þessum 
eftirsótta stað í vesturbænum. Eignin er í góðu ástandi að innan og utan. Rúmgóð
stofa og borðstofa með útgengi á verönd til suðurs, sjónvarpshol og fjögur herbergi.
Eigandi skoðar skipti á ódýrari eign. Verið velkomin.

KLAPPAPP RÁS.
Mjög gott 338,6 fm einbýlishús á fjórum pöllum með innbyggðum bílskúr í lokuðum
botnlanga á frábærum stað neðst við Elliðaárdalinn í Árbænum. Auðvelt er að útbúa
sér íbúð á neðri hæð. Arinn í stofu. Stutt er í alla útivist, sundlaug og alla þjónustu.
Skjólgóður trjá garður, tvær verandir til suðausturs og suðvesturs og svalir til
vesturs. Gangstéttar á lóð allar endurnýjaðar.

ÆGISGRUND – GARÐABÆ
Vel skipulagt 150,0 fm. einbýlishús á einni hæð auk 30,4 fm. sérstæðs bílskúrs. 
Húsið er í góðu ástandi að innan og hefur alla tíð fengið gott viðhald. Baðherbergi
voru endurnýjuð fyrir um 8 árum síðan og eldhús fyrir um 12 árum. Útsýni til sjávar
og að Seltjarnarnesi frá borðstofu.  Gluggasetning á húsinu er góð og eignin mjög
björt. Góð staðsetning, stutt í þjónustu og skóla.

VAVV TNSSTÍGUR. AA GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Mjög falleg og afar vel skipulögð 2ja herb. 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. Innréttuð á afar
vandaðan og smekklegan máta.  Innréttingar eru úr hvíttaðri eik og ljóst eikarparket
er á gólfum, utan baðherbergis sem er flísalagt í gólf og veggi.

STRIKIÐ - SJÁLANDI GARÐABÆ. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Virkilega falleg 82,0 fm. íbúð á efstu hæð að meðtalinni sér geymslu. Mikil lofthæð 
og yfirbyggðar svalir til suðurs á 6. hæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi. Innréttingar úr 
eik. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi og með gólfsturtu.  Úr sameign er innan-
gengt í þjónustumiðstöð, sem er í húsinu.

KÓPAVPP OGSBRAUT - KÓPAVPP OGI.
Glæsileg 61,9 fm. íbúð á 1. hæð með suðursvölum í sunnanverðum Kópavogi.
Húsið var allt endurbyggt árið 2010 og er í mjög góðu ástandi að utan og innan. Á 
þessum tíma var íbúðin innréttuð uppá nýtt og skipt um gler og glugga. Húsið er
klætt að utan með áli. 

HVERFISGATAA ATT 105. A ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
Falleg 124,0 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í lyftuhúsi á frábærum stað miðsvæðis í 
Reykjavík. Austursvalir með fallegu útsýni. Aukin lofthæð í stofuEikarinnrétting í 
eldhúsi og á baði. Eikarparket á mest allri íbúðinni. Frábær staðsetning þar sem
miðbærinn er í göngufæri. Næg bílastæði á baklóð.

STRANDVEGUR 2 - SJÁLANDI GARÐABÆ.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Virkilega falleg og vönduð 107,4 fm. íbúð á jarðhæð með verönd til suðurs í lyftuhúsi
í Garðabæ auk sér bílastæðis í bílageymslu. Gott aðgengi fyrir fatlaða er að íbúðinni.
Stofan er mjög stór og björt og eldhúsið er rúmgott með góðri borðaðstöðu við
útbyggðan glugga til suðurs. Íbúð merkt 0101. Verið velkomin.

LUNDUR - KÓPAVPP OGI. ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ. 
Glæsileg 113,5 fm. íbúð á 7. hæð, með svölum til vesturs, auk 7,3 fm. sér geymslu
í glæsilegu lyftuhúsi. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Fallegar vandaðar og samstæðar eikarinnréttingar. Gólfsíðir gluggar í stofu. Góðar
flísalagðar glerlokaðar svalir til vesturs.
Staðsetning er frábær miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

49,9 millj.

36,9 millj.

24,9 millj.

38,9 millj.

39,9 millj.

54,9 millj.

69,9 millj.

71,0 millj.

49,9 millj.

Hraunás - Garðabæ.
Glæsilegt 310,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Möguleiki er að útbúa sér
íbúð á neðri hæð. Fallegar eikarinnréttingar í öllu húsinu ásamt eikarparketi og flísum á gólfum. Allar innihurðar eru 2,50 m á
hæð. Gólfhiti er í húsinu. Húsið er staðsett ofan götu og er glæsilegt útsýni af efri hæðinni yfir hraunið, í átt að Bessa-
stöðum, Snæfellsjökli og víðar. Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og hellulögðum stéttum. Verð 99,5 millj.

Brekkuhlíð 12 - Hafnarfirði.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Mjög fallegt 165,8 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 33,6 fm bílskúr samtals 199,4 fm. Fallegar samstæðar Kirsuberja innrétt-
ingar. Gegnheilt eikarparket og flísar á gólfum. Á neðri hæð eru forstofa, þvottahús, gangur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og stofa. Á efri hæð eru rúmgott sjónvarpshol og stórt herbergi.  Ræktuð lóð með viðarveröndum. Verð 58,3 millj.
Verið velkomin.
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 FRAMNESVEGUR 17 101 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01. 

Glæsilega og endurnýjaða 91,1 fm 4ra herbergja íbúð á tveimur hæðum við
Framnesveg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hæð og kjallara, komið er inn á efri

g g ýj gj

hæðina og skiptist hún í anddyri, gestasalerni, eldhús, tvö svefnherbergi og
stofu. Hringstigi er úr stofu í kjallara og skiptist hann í svefnherbergi, geymslu
og baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara. Eignin verður sýnd 
mánudaginn 11.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 36,9 m. 8785

 KVISTALAND 9 108 RVK.

Vel skipulagt og fallegt 192,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 33,0 fm bílskúr, 
samtals 225,2 fm á mjög eftirsóttum stað í fossvoginum. Húsið er teiknað af
Albínu Thorðarson arkitekt og byggt árið 1977 úr steinsteypu. Húsið er uppru-
nalegt og komið er að viðhaldi. Eignin verður sýnd mánudaginn 11.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45. V. m. 8739

 AUSTURKÓR 100 OG 102 203 KÓP.  

Glæsilegar 3ja - 4ra  herbergja íbúðir í mjög vel staðsettu sex íbúða fjölbýli.
Tvö baðherbergi, sérinngangur, sérþvottahús. Norðvestur svalir með glæ-
silegu útsýni. Eikar innréttingar, granít á borðum, flísar og parket á gólfum.
Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning.

g ý g g
 Eignin verður sýnd mánud-

aginn 11.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. frá 42,3 m. 8786

 HRAUNTEIGUR 18 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

Falleg og mikið endurnýjuð ca 153 fm neðri sérhæð með bílskúr á góðum stað
í Teigunum í Rvk. Stofa með útgang út á svalir til suður ásamt svölum ofan á
bílskúr og þaðan er gengið niður í sér garð. Þrjú svefnherbergi og rúmgóð
stofa.  Eignin verður sýnd mánudaginn 11.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 49,9 m. 8744

ÁSHOLT 36 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-01.

Falleg og vel staðsett 65fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð (efstu), ásamt stæði
í bílageymslu við Ásholt í Reykjavík. Starfandi húsvörður er í húsinu.

g g j gj
Eignin 

verður sýnd mánudaginn 11.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 27 m. 8790

 LANGALÍNA 12 210  
ÍBÚÐ MERKT 02-06. 

Rúmgóð 128,2 fm íbúð ásamt stæði í bílageymslu. Húsið stendur á sjávarlóð
og er glæsilegt útsýni úr íbúðinni. Íbúðin skiptist í anddyri, tvö svefnherbergi,

g g y j

baðherbergi, þvottahús, eldhús, borðstofu og stofu. Sér geymsla er í kjallara. 
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 12.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 43,9 m. 
8788

VESTURGATA 18 220 HAFNARFIRÐI

-
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. Eignin verður sýnd þriðju-
daginn 12.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. frá 35,7 m. 8321

AFLAKÓR 1 203 KÓPAVOGI

Glæsilegt vel hannað 268,2 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Kópavogi. Afhendist fullbúið með vönduðum innréttingum frá GKS, gólfefni
komin á talsverðan hluta hússins annað skilast án gólfefna. Sér 2ja herbergja
íbúð teiknuð á neðri hæðinni með sérinngangi. 3. baðherbergi, stórar suðurs-
valir með timburverönd. V. 74 m. 8573

 DYNGJUVEGUR 14, 104 REYKJAVÍK

Fallegt og virðulegt einbýlishús á frábærum stað. Húsið er hæð og ris auk kjal-
lara. Það er teiknað af Halldóri H. Jónssyni og stendur á 1.062 fm lóð neðan
götu. Örstutt er niður í Laugardalinn.  V. 78 m. 4471
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EYRARBAKKI 
- SÖGUFRÆGT HÚS TIL SÖLU

Húsið er reisulegt var byggt árið 1880 sem barnaskóli Eyrarbakka, Húsið sem
er 210,4 fm og hefur töluvert verið standsett en í því var veitingarekustur
(Rauða húsið). Hús sem býður upp  mikla möguleika.  Verð 28 millj. 8789

AFLAKÓR 8 203 KÓPAVOGUR

Aflakór 8 er einbýlishús í smíðum á 2.hæðum með möguleika á að hafa
aukaíbúð á neðri hæðinni. Í húsinu er hægt að hafa  allt að sex svefnherbergi,

ý g

fjögur baðherb. ofl. Húsið er hægt að fá tilbúið til innréttinga.
Upplýsingar hjá sölumönnum. V. 97,5 m. 4021

KAPLASKÓLSVEGUR 35 107 RVK.

Fallegt og mikið uppgert 155,8 fm endaraðhús við Kaplaskjólsveg 35 í Rey-
kjavík. Húsið er á fjórum pöllum sem skiptist í anddyri, hol, fjögur svefnherber-
gi, tvö baðherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús og geymslur. Húsinu
fylgir sér bílastæði á lóð og góður garður. V. 62,9 m. 8751



 EINBÝLI

Funafold 11 - 112 Reykjavík
Einlyft fallegt 197 fm með innbyggðum 36,1 fm bílskúr. 
Húsið er fallegt  með veglegum þakkanti.  Lóðin er 759 fm
og vel gróin og með góðri verönd til suðurs og vesturs,
skjólveggjum, grasfleti og fallegum trjágróðri.  Eignin er
mjög vel staðsett, innarlega í rólegum botnlaga, nálagt
allri almennri þjónustu. Leikvöllur í aðeins 1. mín gön-
gufjarlægð og stutt í skóla og leikskóla. V. 54,6 m. 4621

Lindarbraut - einbýlishús
Fallegt 210,6 fm einbýlishús við Lindarbraut 26, Seltjar-
narnesi ásamt 23,1 fm bílskúr.  720 fm eignarhlóð. Húsið
er því samtals 233,7 fm. Húsið er teiknað af Gunnari
Hanssyni. Húsið er á tvílyft en á efri hæðinni er stór stofa
með arni og gluggum til allra átta. Glæsilegt útsýni.   V.
Tilboð 3101

 RAÐHÚS

Fjóluás 18 221 Hafnarfirði
Raðhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum
útsýnisstað. Húsið er ekki fullbúið m.a vantar að flísaleg-
gja húsið að utan. 3 - 4 svefnherbergi, þrjú baðherbergi
þ.a eitt innaf hjónaherbergi. Laust strax, sölumenn sýna. 
V. 50,0 m. 8760

Freyjubrunnur 26 113 Rvk.
Vandað tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr.  Húsið er
tvílyft og með fallegu útsýni. Á neðri hæðinni er forstofa,

y ygg

baðherbergi, fataherbergi, samliggjandi eldhús og stofa
auk innbyggðs bílskúrs sem er í dag nýttur sem íbúðar-
rými. Á efri hæðinni er gangur, sjónvarpsherbergi, 4 svef

ygg g ý
-

nherbergi, baðherbergi og þvottahús.  V. 55,9 m. 8312

 PARHÚS

Lækjarsel 7 109 Rvk.
Neðri hæð í tvíbýli ásamt bílskúr. Íbúðin er skráð 164,7

j

fm og bílskúrinn er skráður 36 fm en hann er tvöfaldur og
þessi eign á 50% hlutdeild í bílskúr (sérhurð). 3-4 svefn-
herb. Eldhús, bað og stofa. Vantar gólfefni að mestu. Laus 
við kaupsamning, sölumenn sýna. V. 35,9 m. 8673

Bergrúnargata 5 270 
Tvær íbúðir í þríbýlishúsi. Efri hæð sem er skráðir 140,8
fm ásamt bílskúr sem er skráður 30,0 fm en bílskúrinn er
ekki með hurð og er nýttur sem íbúðarrými. Neðri hæðin
er skráð 96,1 fm. Eignin er ekki fullbúin en að mestu
íbúðarhæf. V. 48,9 m. 8753

 4RA-6 HERBERGJA

Laufengi 134 112 Rvk.
4ra herbergja 106,6 fm endaíbúð á 3.hæð í fallegu mjög 
vel staðsettu fjölbýlishúsi með sérinngang af svalagangi.
Mjög gott skipulag. Fallegt útsýni. Íbúðin er laus strax og 
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sölumenn sýna. V. 28,9 m. 8690

Einivellir 7 221 Hafnarfirði
4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð, 112,3 fm að stærð
ásamt stæði í bílageymslu. Húsið er lyftuhús og er
sérinngangur í íbúðina af svalagangi. Þrjú svefnherbergi,
sérþvottahús. Eikarinnréttingar. Íbúðin er laus strax og

g g g g j

sölumenn Eignamiðlunar sýna. V. 30,9 m. 8749

Sólheimar 25 104 Rvk. íbúð merkt 02-04. 
Vönduð 101,4 fm 4ra herb. íbúð í eftirsóttu lyftuhúsi. 
Íbúðin snýr til suðurs, vesturs og norðurs og er með 14,6

y

fm flísalögðum suðursvölum.  Íbúðin skiptist í hol, baðh.,
ý g g

stofu, þrjú svefnherberg og litla geymslu.  V. 32 m. 8664

2JA HERBERGJA

Súðarvogur 44-48 44R 104 Rvk.
Glæsileg ný íbúð ásamt vinnustofu á frábærum stað við
Elliðavoginn. Útsýni er frábært. Mögulegt að fá að bygga

g ý

hálfa hæð ofan húsið með þaksvölum. V. 37,8 m. 8701

Mánagata 23 105 Rvk.
Mjög vel staðsett 2ja herbergja 49,6 fm íbúð á 1.hæð með 
sameiginlegum inngangi með íbúð á efri hæð. Íbúðin

j g j gj

skiptist í hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi. 
Sameiginleg geymsla. V. 22 m. 8741

 ATVINNUHÚSN.

Skeifan 3 108 Rvk.
376,5 fm verslunar/iðnaðar og skrifstofuhúsnæði á 
tveimur hæðum. Jarðhæð er skráð 279,6 fm og skrifstofur 
á efri hæð eru 96,9 fm. Mjög gott og vel staðsett húsnæði
í góðum þjónustukjarna. Góðar innkeyrsludyr neðri hæð,
móttökusalur og snyrting ásamt vinnslusal.  Efri hæðin
er: Opið miðrými með linoleumdúk, þrjár góðar skrifstofur
með linoleum dúk. Eldhús með góðri innréttingu, snyrting. 
V. 59,9 m. 8777

Stakkholt 2-4  
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 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
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Iðunnarbrunnur  17 113 - Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 17:30 - 18:00.
Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum í Úlfarsárdal.Húsið er 
228,9 fm og bílskúr 29 fm alls 257,9 fm. Glæsilegar stofur  og  
eldhús,  tvö baðherbergi og 5 svefnherbergi. Eignin er öll hin 
vandaðasta . Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, gólfhiti í öllu.  
Stutt er í náttúruna, hvort sem er að labba Úlfarsfellið, skella sér í 
golf eða taka göngutúr um dalinn. V- 64.9 millj. 

Nönnubrunnur 1 113 - Rvk
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRI.12.MAÍ MILL KL. 17.30-18.00. 
Glæsileg 4 herbergja 142,4 fm íbúð á 2.hæð með svölum ásamt 
stæði í lokaðri bílageymslu og sér geymslu í kjallara. Íbúðin 
skiptist í anddyri, geymslu, þvottaherbergi, baðherbergi, gang, 
tvö herbergi og hjónaherbergi með fataherbergi, eldhús borð-
stofu og stofu með útgengi á suður svalir. Einstakt útivistarsvæði 
við Úlfarsfell og Reynisvatn í göngufæri.V-46,9 millj.

Freyjubrunnur 17 113 - Rvk
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRI. 12.MAÍ MILLI KL 18.00-18.30. 
Freyjubrunnur 17, 185,9 fm raðhús á tveimur hæðum. Með 
eigninni fylgir 29,5 fm. innbyggður bílskúr, alls 215,4 fm.  Húsið 
afhendist fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð en að innan verður 
húsinu skilað máluðu og  tilbúnu undir tréverk og til innréttinga. 
Hátt til lofts, góðar svalir.Húsið er tilbúið til afhendingar.
 V-48 millj.

Lækjarvað 4 - 110 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.18:30 – 19:00
Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í Norðlingaholti.  Íbúðin er á 
annarri hæð í keðjuhúsi.Gengið er upp tröppur á milli húsa þar 
sem komið er inn á sér palla / afnotareit fyrir húsið. Komið er inn 
í hol með flísum á gólfi og góðum skáp. Inn af holi er eldhús og 
stofa. Vönduð eign á besta stað í Norðlingaholti. V-44,9 millj.

Naustabryggja  110 - Rvk
Þriggja herbergja íbúð þriðju hæð með stæði í bílageymslu. 
Anddyri rúmgott með skápum, á vinstri hönd er eldhús með 
eikarinnréttingu innangengt í þvottahús. Stofa með stórum 
gluggum útgengt út á svalir. Hjónaherbergi og barnaherbergi 
með skápum. Baðherbergi með baðkari og sturtu flísalagt, hvítar 
innréttingar. Í sameign sem er mjög snyrtileg er geymsla, bíla-
geymsla og hjólageymsla.Vel skipulögð íbúð. V-32 millj.

Grundartangi 270 - Mos
Hús á einni hæð 166,9 ferm og stendur á 930 fm lóð. Komið inn 
í andyri með skápum, til hægri er rúmgott eldhús með eikarinn-
réttingum, innaf eldhúsi er herbergi. Þvottaherbergi með útgangi 
út á plan.Stofa björt og rúmgóð, útgangur út á verönd. Þrjú svefn-
herbergi á gangi. Parket og flísar á gólfum. V-46,9 millj.

Laufásvegur 101 - Rvk
3herb 81 fm. íbúð merkt 01-0001, á jarðhæð bakatil með sér inn-
gangi, mjög fallegur lokaður garður sem búið er að taka í gegn. 
Búið er að endurnýja mikið í íbúðinni. Komið er inní hol/anddyri 
með fatahengi. Stofan er  opin og björt með nýlegu parkerti þar 
sem opið er inn í eldhús. V-32,9 millj.

Álfkonuhvarf 203 - Kóp
Mjög góð íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er með tveimur svefnher-
bergjum og suðursvalium ásamt stæði í bílageymslu. Stór hjóla-
geymsla og geymsla með stæði í bílageymslu.
Virkilega skemmtileg eign þar sem allt lýtur mjög vel út. 
V-32,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast.

Gústaf A. Björnsson
lögg. fast.    

Kristín Pétursdóttir 
lögg. fast.

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

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

Háaleitisbraut
4ra herb. á annari hæð. m. bílskúr.
Háaleitisbraut 2.hæð:  Samtals 132,5 fm. falleg 
4ra-5 herbergja íbúð með bílskúr, íbúðin er skráð
111,5 fm.. Nýlegt parket á stofu. 3 svefnherbergi skv.
teikningu. Rúmgóðar stofur. Bílskúr með vatni, hita
og rafmagni.Verð 34,9 millj.

Tjarnarbrekka 9 - Álftanes
230,6 fm, einbýlishús á einni hæð með innbyg-
gðum bílskúr. Íbúð er skráð 197 fm. Húsið er í 
byggingu, er nú fokhelt. Verð 34,9 m.

Eignir

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

Sumarhúsalóð Fjallaland, Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað í Fjallalandi, Lei-
rubakka í grend við Rangá. Gott verð 1.890 þúsund.
Mögulegt að kaupa tvær samliggjandi lóðir og fá þá
góðan afslátt á heildarverð.

Heiðnaberg,
3ja herbergja á frábærum stað.
Fold fasteignasla 552-1400 kynnir nýtt á skrá: Mjög 
góð og vel umgengin 77,3 fm 3ja herbergja íbúð á 
annarri hæð í 3-býli. Sér geymsla á jarðhæð ásamt
geymslulofti fyrir utan uppgefna fermetra. Parket
og flísar á gólfum. Glæsileg sameiginleg lóð. Svalir í 
suð-vestur. Verð 27,5 millj. Nánari upplýsingar gefur 
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Kelduland 4ra 
-SKIPTI Á RAÐHÚSI Í FOSSVOGI.
Ágæt, talsvert endurnýjuð 3j-4ra herbergja íbúð 
á 1.hæð. Góðar suðursvalir. Endurnýjað eldhús. 
EIGNIN FÆST ENUNGIS I SKIPTUM FYRIR RAÐHÚS 
Í FOSSVOGI OG NÁGRENI MEÐ GÓÐU AÐGENGI.
Verð 31,9 millj.

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

Urriðakvísl, einbýli

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
nýtt á skrá:

Glæsilegt 265,8 fm einbýli á tveimur 
hæðum. Góð aðkoma og gott innra 
skipulag. Parket og flísar á gólfum.
Stórar stofur.Húsið sem er einstaklega
vandað og vel við haldið er teiknað af 
Einari Tryggvasyni arkitekt.

Sjón er sögu ríkari.

Verð 79 millj.

Skólabraut 2 Seltjarnarnesi, neðri hæð 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 12.5  FRÁ KL 17:30-18:00

Skólabraut 2, neðri hæð. Falleg mikið endurnýjuð íbúð á neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur.
Gengt frá íbúð á góðan pall.þrjú svefnherbergi,eldhús og bað með nýlegum innréttingum.
Opið hús þriðjud. 12.5 frá kl 17:30-18:00. Verið velkomin.

Rauðalækur 42, sérhæð
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 13. MAÍ FRÁ 17-17:30

Rauðalækur 42, 1.hæð: Ca. 183,5 fm. glæsileg 
sérhæð í vel staðsettu húsi við Rauðalæk.
Hæðin skiptist í stofu og arinstofu, eldhús
og bað, auk svefnherbergja. Aukaherbergi
fylgir í kjallara. Eigninni fylgir góður bílskúr. 
Húsið teiknaði Sigvaldi Thordarson arkitekt,
en íbúðin er einstaklega björt og vel hönnuð.
Hún getur nýst jafnt fyrir barnmargar fjölskyl-
dur sem og fyrir aðila sem vilja hafa rúmt um
sig. Verð 56,9 millj. 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 13.5  
FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

OPIÐ HÚS

ELDRI BORGARAR
Höfum kaupendur á skrá
að íbúðum í Hvassaleiti,

Sléttuvegi, Dalbraut,
Grandavegi, Aflagranda,
Bólstaðarhlíð og víðar. 

Skoðum samdægurs.
Hafðu samband.



Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 

við Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind

Verð : 72,9 millj.Nánar: Gunnar 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt 227,4 fm einbýlishús á þremur pöllum. 

Stórar stofur, endurnýjað eldhús og 

baðherbergi. 5-6 svefnherbergi

Tvöfaldur innbyggður bílskúr 

Mjög stór og skjólsæl lóð með miklum 

gróðri og sólpalli.

Ásbúð 25

71,9 millj.Verð :

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:30-18:15

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

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

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

Þórunn Pálsdóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 773 6000

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

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

Glæsilegt 288 fm einbýlishús. 

5-6 svefnherbergi 

Tvö baðherbergi og eldhús nýlega endurnýjað. 

44 fm bílskúr. 

Góður garður. Stórar svalir

Silungakvísl

Verð : 69,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

224 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Stórar stofur, 4 svefnherbergi, sólstofa 

auk þess er innréttað ris og stór garður

Suðurhvammur

Verð : 49,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsilegt 196 fm raðhús og auk 40 fm ris 

Þrjú svefnherbergi. Stórar stofur. 

Nýlegt eldhús og bað. 

Útsýni til Snæfellsjökuls.

Bílskúr. Glæsilegur garður.

Staðarhvammur

Verð : 47,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Falleg og vel skipulögð 76,8fm 3 herbergja 

íbúð á 2 hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. 

Eldfhús opið við stofu að hluta. 

2 góð herbergi. Rúmgóðar svalir. 

Laufrimi

Verð : 25,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Stórglæsilegt of vel skipulagt 168,9 fm 

6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum 

með 30,6 fm innbyggðum bílskúr, 

samtals : 199,5 fm. 

Einstakt útsýni, fallegur garður.

Þorláksgeisli

Verð : 54,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Vel staðsett einbýli 

Stærð 209,5 fm. 

Innst í botnlanga 

Þrjú rúmgóð svefnherbergi 

Innbyggður bílskúr

Bæjargil 

Verð : 54,5 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Skipti á minni

Björt og falleg 65 fm 2ja herbergja

íbúð á efstu hæð 

Fallegt útsýni 

Stór stofa og svalir 

Frábær staðsetning

Vesturvallagata

Verð : 28,7 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Snyrtileg 81 fm íbúð á þriðju hæð. 

Svefnherbergi með miklu skápaplássi. 

Tvær stórar stofur. 

Nýlegt eldhús. 

Grettisgata 31

Verð : 34,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Góð 57 fm 2ja herbergja 

Yfirbyggðar svalir

Hún nýlega klætt með 

viðhaldsléttir klæðningu

Torfufell

Verð : 18,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Glæsileg 154,9 fm íbúð á 2.hæð 

Íbúðin er tilbúin til innréttinga 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Allur frágangur í húsinu til fyrirmyndar

Freyjubrunnur

Verð : 39,5 millj.Nánar: Davíð 697 3080

4ra herbergja 142,4 fm

Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar 

Plankaparket

Fallegt úrsýni til fjalla og yfir Úlfarsárdal

Sérlega breitt stæði í bílageymslu

Nönnubrunnur 1

Verð : 46,9 millj.Nánar: Þórunn 773 6000



Rofabær

Verð : 23,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.maí kl.17:30-18:00

Góð íbúð 3ja herbergja stærð 90,1 fm 

Gott eldhús með U laga innréttingu 

Stofa með útgengi á svalir Geymsla í kjallara 

og sameiginlegt þvottahús 

Barnvænt hverfi

Bergstaðastræti 11a 
íbúð 301

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 13.maí kl.17:00-17:45

Björt og falleg 103 fm 4ra herbergja íbúð á 

efstu hæð

Nýlegt eldhús og stórar stofur

Tvö mjög rúmgóð svefnherbergi

Auðvelt að gera þriðja svefnherbergið

Skaftahlíð 26

Verð : 29,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:00-17:30

Falleg 89,1 fm íbúð á jarðhæð/kjallara 

Vel skipulögð, 3ja herbergja 

Mjög stór sameiginleg afgirt lóð 

Sér inngangur og sér bílastæði á lóð

Nánari upplýsingar veitir:

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

Mýrargata 26

Verð : 69,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:00-17:30

Glæsileg 154,4 fm 5 herbergja íbúð 

Frábært útsýni út á Reykjavíkurhöfn 

Stæði í lokaðri bílageymslu 

Sameiginlegir þakgarðar á 6 og 7 hæð 

Laus við kaupsamning

Brekkulækur 1

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á góðum stað við Brekkulæk 

4 herbergja 106 fm 

Stórar svalir 

Góð staðsetning 

Kögursel 5 

Verð : 52,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:45-18:15

Vandað tvílyft einbýlishús með bílskúr 

samtals 207,7 fm. Í húsinu eru 5 svefnherbergi 

og möguleiki á fleirrum. 

Staðsetning mjög góð þar sem stutt er í skóla 

Eign sem hefur fengið topp viðhald 

Kögursel 9 

Verð : 54,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:45-18:15

Frábært fjölskylduhús Stærð 216,9 fm

Tvær hæðir plús bílskúr 

Stór sólpallur með skjólgirðingum 

Innarlega í rólegri götu 

Stutt í skóla 

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Seljavegur 31

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 11.maí kl.17:00-17:30

97 fm vel skipulögð 3-4ra herbergja íbúð á 

2. hæð í þríbýli. Tvö svefnherbergi og hægt 

að bæta við því þriðja. Til viðbótar er stórt 

herbergi í kjallara sameignar. Skemmtilegur 

og barnvænn bakgarður (Borgarstígur). Gler í 

gluggum endurnýjað hluta, nýlegt þakjárn. 

Birtingakvísl 46

Verð : 55,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 11.maí kl.17:00-18:00

Mjög fallegt og vel skipulagt 140,8 fm 

(42 fm óskráðir)  5 herbergja pallaraðhús 

ásamt 28,3 fm bílskúr, samtals: 211,1 fm. 

Glæsilegur afgirtur suður garður 

með geymsluskúr. 

Húsið er snyrtilegt og nýtist afar vel. 

4 svefnherbergi og 2 böð.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fjórar íbúðir við

Austurkór 100 og 102

Rúmgóðar og glæsilegar íbúðir 111-140 fm

Vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja

Algjörlega einstakt útsýni

Einni eigninni fylgir bílskúr 42,3 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nýtt í sölu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.18:00-18:30

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000
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Sér inngangur



Skúlagata 20
 íbúð 408 

Verð :  41,2 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:00-17:45

89 fm, 3ja herbergja íbúð 

fyrir 60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til norðurs og svalir í suður 

Lyftuhús með húsverði 

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Drekavellir 40 

Verð : 37,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:00-17:30

Glæsileg 3-4ra herbergja 

118,6 fm íbúð á 1.hæð 

Sérinngangur og sérmerkt stæði 

Afgirtur sólpallur í suður 

Raftæki í eldhúsi fylgja

Holtsgata 13

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:00-17:30

Sérlega rúmgóð, björt og vel skipulögð 

69,4 fm 2ja herbergja  íbúð á 3. hæð með 

suðursvölum, í vel staðsettu og vel viðhöldnu 

húsi. Sérstaklega falleg eign með miklu og 

góðu útsýni til suðurs !

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hrísmóar 2a

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:00-17:30

Falleg þriggja herbergja íbúð á efstu hæð, 

alls 86 fm Tvö rúmgóð svefnherbergi 

Sérinngangur frá svölum 

Þvottahús innan íbúðar.

Skúlagata 20 
íbúð 301

Verð :  29,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:00-17:30

Fallega og vel skipulagað 64,4 fermetra 

2ja herbergja íbúð á 3.hæð í þessu 

vinsæla húsi fyrir 60 ára og eldri. 

Húsvörður er í húsinu.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

Íbúðir í Mánatúni 7-9-11 geta 
verið afhentar við kaupsamning.

Mánatún 7 - 17
Verð  : 33,7 millj. - 145,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vandaðar 2ja-4ra herbergja 
íbúðir. Lyftuhús.

Glæsilegar innréttingar og mikil lofthæð.
Sólpallur og svalir til suðurs. Tvennar svalir með flestum íbúðum.

Stæði í lokuðum bílakjallara. 

fimmtudaginn 14.maí kl. 14:00-16:00

OPIÐ HÚS 
UPPSTIGNINGARDAG

Útsýni

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG
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Friggjarbrunnur 12

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.18:00-18:30

Parhús - frábært skipulag 

4 rúmgóð svefnherbergi 

Stærð 199 fm. 

Innbyggður bílskúr 

Tilbúið til innréttinga Nánari upplýsingar veitir: 

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



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

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 3-4 herbergja 

Sérinngangur, vandaðar innréttingar 

Frábært útivistarsvæði í nágrenninu

Þorrasalir

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

Mjög falleg og einstaklega vel staðsett 1

45,6 fm 4-5 herbergja einbýlihús 

ásamt 40 fm studioíbúð í kjallara og 

29 fm bílskúr, samtals: 214,6 fm. 

Húsið stendur neðst í rólegri götu með 

vægast sagt einstöku útsýni yfir borgina.

Vesturhólar

51,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir:

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

4ra hebergja fullbúin íbúð með gólfefni 

Endaíbúð á efstu hæð, mikið útsýni 

Íbúð fylgir ísskápur, uppþvottavél 

Stórar suðursvalir sem auðvelt er að loka

Austurkór 

Verð : 38,4 millj.Nánar: Jason 775 1515

240 fm verslunarhúsnæði með lager.

Gegnheilt parket á móti flísum á gólfi.

Stórir gluggar og stór innkeyrsluhurð á lager

Skipholt 50c

Verð : 52,0 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

t

Glæsilegt 4-5 herbergja einbýlishús 170 fm 

Útsýnisstaður í Vaðlaheiðinni gegnt Akureyri 

Stendur á 1366,7 m² eignarlóð

Brúnahlíð 
Akureyri 

Verð : 41,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Stærð íbúðar 126 fm

3-4 svefnherbergi 

Endaíbúð á 2. hæð 

Góð staðsetning

Fellsmúli

Verð : 30,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

t

Lóðir og sumarhús

Golfvöllur og sundlaug innan svæðis

Stangarbraut 
og  Kambsvegur

Öndverðarnes

Verð : 2,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt 200 fm einbýlishús 

Glæsilegur útsýnisstaður til suðurs 

4 svefnherbergi. 53 fm jeppabílskúr 

Stór verönd með heitum potti 

Markarflöt

Verð : 61,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt og rúmgott einbýli 

Góð alrými, og rúmgott eldhús 4-5 góð svefnh. 

Lóð með veröndum og potti 

Tvöfaldur bílskúr, í dag innréttuð íbúð. 

Fjölskylduvænt hús, eftirsótt hverfi 

Furuás Garðabæ

Verð : 67,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum.
Eignin er alls 240 fm að meðtöldum bílskúr.
Bjart og fallegt alrými með útgengi út á svalir
fjögur til fimm svefnherbergi, baðherbergi,
sjónvarpshol og þvottahús ásamt geymslu og bílskúr.
Tvö byggingastig í boði

Austurkór 141

Nánar: Atli 899 1178

Stórt einbýlishús með mikla möguleika

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað

sunnan megin á Arnarnesinu.

Eignin er skráð 313 fm auk óskráðs rýmis

 

Mávanes 

Verð frá : 79,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Reisulegt einbýlishús í Hafnafirði. 

Eignin er alls 208 fm þar af 30 fm bílskúr 

Róleg og eftirsótt gata, frábært útsýni 

Göngufæri við miðbæinn

Hamarsbraut

Verð : 64,9 millj.Nánar: Atli 899 1178

Einstök staðsetning 

Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum 

ásamt um 100 fm bílskúr. 

Eign með mikla möguleika. 

Að utan er húsið klætt og viðhaldslétt. 

Háeyrarvellir
Eyrarbakka 

Verð : 27,8 millj.Nánar: Atli 899 1178

Fallegt 176 fm raðhús í Kópavogi 

3-4 svefnherbergi

Gott útsýni til suðurs. Heitur pottur í garði 

Staðsett í botnlanga nálægt skóla 

Suðurhlíðar Kópavogs 

Gnitaheiði

Verð : 54,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

t

17 fm sumarhús á 4500 fm leigulóð 

Tækifæri á að bæta við húsi á lóð. 

Innbú fylgir m.a. ísskápur, borð, stólar, sófi 

Neðstiás
Eyrarskógi 

Verð : 4,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Spennandi tækifæri 

4-5 svefnh.

- með þér alla leið -
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Falleg og endurgerð íbúð á 2. hæð

100 fm íbúð auk 20 fm geymslu

3 svefnherbergi. + stæði í bílageymslu 

Geymsla með eldhúskrók og baðherbergi

Skeljagrandi

Verð : 40,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

267 fm einbýlishús 

5 svefnherbergi, stórar stofur 

Stór bílskúr

 Vallarland - Selfoss 

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



Falleg 195,4fm íbúð á tveimur hæðum í mjög 

fallegu tvíbýlishúsi á góðum stað innarlega í 

götu við Grænlandsleið auk 38,8 fm bílskúrs, 

samtals er eignin 234,2fm.

Grænlandsleið

Verð : 55,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Reisulegt hús samtals að stærð 326,3 fm 

Húsið er 261,3 fm, íbúð í kjallara er 65,0 fm 

Tvöfaldur bílskúr að stærð 33,6 fm 

Hannað af Magnúsi Skúlasyni í dönskum stíl 

Stanislas Bohic sá um hönnun garðsins 

Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi 

Hverfið er rótgróið og skjólríkt 

Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar 26 
Glæsilegt einbýlishús á Seltjarnarnesi

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 99,5 millj.Verð :

250-300 fm skrifstofuhúsnæði á góðum stað

9 skrifstofur auk móttöku, eldhús og 

fundarherbergi. Frábær staðsetning

Laust strax. Verð: 350 þ p/mán

Suðurlandsbraut 50

Til leiguNánar: Svan 697 9300

172 fm - raðhús á einni hæð. 

3 svefnherbergi. Bílskúr

Stór garður og sólpallur með heitum potti

Sérlega vönduð og glæsileg eign. 

Svölutjörn Njarðvík

Verð : 38,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 12.maí kl.17:30-18:00

- með þér alla leið -
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Falleg 2ja herbergja íbúð 

Á fyrstu hæð. Að stærð 56,3 fm 

Edhús og baðherbergi hafa verið endurnýjað 

Frábær staðsetning 101 Reykjavík

Hús í góðu viðhaldi 

Hávallagata 

Verð : 28,7 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Rúmgóð og björt 75,3fm 2ja herbergja íbúð 

í kjallara í bakhúsi með sérinngangi 

á þessum vinsæla stað. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Laugateigur

Verð : 24,7 millj.Nánar: Helgi 780 2700

t

3ja herbergja 

Stærð 78,1 fm 

Fallegt útsýni 

Yfirbyggðar svalir 

Kötlufell

Verð : 22,3 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Gullfalleg 64,7fm 2-3 herb. íbúð í kj. í góðu 

tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað. 

Eignin er töluvert endurnýjuð og einstaklega 

vel skipulögð og björt.

Samtún

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

109 fm - 140 fm 3ja herbergja íbúðir 

með stórum stofum 

Lyftuhús og stæði í lokuðum bílakjallara 

Verð frá 38,4 - 145,5 millj.  

Mánatún 

Nánar: Jason 775 1515

Falleg og vel umgengin 4ra herb. íbúð á 10. hæð 

2 stofur og 2 svefnherbergi

Bílastæði í bílakjallara 

Svalir með glerlokun

Mikið lagt í lýsingu og rafmagn

Hörðukór

Verð : 39,9 millj.Nánar: Svan 697 9300

t

Rúmgóð 165 fm efri sérhæð 

auk bílskúrs, alls 195 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í skóla

Fallegt útsýni

Melabraut

Verð : 53,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

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.

Sóleyjarrimi

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

Frábær staðsetning 

Stærð 74,2 fm 

Þrjú svefnherbergi 

Verönd út af stofu 

Reynimelur

Verð : 29,8 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Tæplega 200 fm neðri sérhæð 

Rúmgóður, nýlegur bílskúr 

Aukaíbúð í kjallara 

4 svefnherbergi 

Góð eign með mikla möguleika 

Tjarnarból

Verð : 56,5 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Afar glæsileg 133 fm 4 herbergja neðri sérhæð 

með sérinngangi ásamt 17,8fm herbergi

í kjallara og 28fm bílskúr á þessum sívinsæla 

stað. Endurnýjað bað og gólfefni

Úthlíð

Verð : 49,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Einbýlishús stærð 262,7 fm 

Nokkuð upprunalegt 

Eignarlóð Sjávarútsýni 

Tvöfaldur bílskúr

Blikanes 

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

Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 

auk bílskúrs 

Sérlega rúmgóð og björt 3-4 svefnherbergi 

Eldhús og gler endurnýjað 2014.  

Tjarnarból

Verð : 43,4 millj.Nánar: Ólafur 822 2307



Stórglæsilegt og einstakt heilsárshús 494 fm 

að stærð og á 2,4 hektara eignarlandi 

Hitalögn í gólfum, hitaveita og 

rafmagn komið inn 

Glæsilegt útsýni

Miðengi
Grímsnesi

TILBOÐNánar: Jón Rafn 695 5520

Húsið er 55,1 fm ásamt millilofti

Gestahúsið er 25,3 fm, 5 fm geymsla

7650 fm eignarlóð

Stór sólpallur, heitur pottur

Oddsholt
Grímsnesi

Verð : 19,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 

164,3 fm að stærð Efri hæð með tveimur 

svefnherbergjum, stórri stofu og eldhús 

Neðri hæð með aukaíbúð. 

Heitur pottur

Þingvellir

Verð : 44,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

S U M A R H Ú S 

HAFÐU SAMBAND STRAX Í DAG

Faglega þjónustu 

Vandaða myndatöku 

Sýnileika

Tryggðu þér farsæla og skjóta sölu

Pantaðu fría skoðun og verðmat

Hjá okkur færðu

Nánari upplýsingar veitir: 

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

84,8 fm hús m/ ca 100 sólpalli 

5000 fm kjarri vaxið eignarland, 

frábær staðsetning 

Hitaveita, heitur pottur 

Selmýrarvegur 
Við Álftavatn Grímsnesi

Verð : 25,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Perla á góðu verði í Hvalfjarðarsveit 

48,2 fm auk milllofts 

Hitaveita er við lóðarmörk 

Skiptist í forstofu, 1 svefnherbergi, 

baðherbergi, eldhús og stofu 

Dynskogar

Verð : 12,6 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

63,3 fm með ásamt ca 20 fm millilofti 

1610 fm eignarlóð, gott útsýni 

Mikið endurnýjað 

Stór sólpallur og að sjálfsögðu heitur pottur

Asparlundur
Þingellir

Verð : 16,3 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

35,7 fm sumarhús ásamt 12 fm geymslu 

Fallegt útsýni, 2800 fm lóð 

Stór pallur umhverfis hús

Nesjar

TILBOÐNánar: Jón Rafn 695 5520

t

40 fm hús með gestahúsi 

Svefnherbergi og svefnloft

 6000 fm land 

Berjaholtslækur 
Búrfellsland 

Verð : 7,8 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Fallegt og vel viðhaldið tæplega 60 fm hús 

Fallegt eignarland með hrauni og trjágróðri 

Tvö svefnherbergi og rúmgott svefnloft 

Geymsla, þvottahús og vinnuskúr

Básar 
 Borgarbyggð

Verð : 19,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Fallegt 60 fm sumarhús 

Einstaklega vel staðsett við Hróarslæk 

Tvö rúmgóð svefnherbergi ásamt svefnlofti 

Stutt fra Hellu 

Ketilhúshagi

Verð : 18,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Glæsilegt 88,4 fm heilsárshús á 8500 fm 

eignarlandi. Stór sólpallur

Hitaveita, heitur pottur. Tvö svefnherbergi. 

Rúmgóð stofa, opið eldhús

Ásabraut 
Ásgarðsland Grímsnesi

Verð : 34,8 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

58 fm sumarhús 

með þremur svefnherbergjum 

5040 fm eignarlóð 

Hitaveita, lokað ofnakerfi 

Kerhraun 
Grímsnesi

Verð : 16,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

50 fm sumarhús ásamt 16 fm viðbyggingu 

(glerskála) Tvö svefnherbergi 

Stór stofa og opið eldhús 

Gott útsýni 4500 fm land 

Eyrarskógur
Hvalfjarðarstrandarhreppi

Verð : 12,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 

heildarstærð Einstök staðsetning í landi Nesja, 

efst í enda botnlanga Bústaðurinn stendur 

hátt, sólar nýtur við frá morgni til kvölds 

Kjarri vaxið land/Mikið útsýni

Þingvallavatn 

TILBOÐNánar: Jórunn 845 8958

Fallegt 68,4 fm sumarhús ásamt ca. 10 fm 

millilofti. Gestahús 15 fm. 

Stór sólpallur. 

Húsið mikið endurnýjað. 

Glæsileg 5000 fm leigulóð. Kjarri vaxinn. 

Öndverðarnes

Verð :  26,6 millj.Nánar: Jason 775 1515

Fallegt rúmlega 55 fm sumarhús á eignarlandi

Tvö svefnherbergi, einnig gestahús

Heitur pottur

Læst hlið

Miðengi
Grímsnesi

Verð : 13,5 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is
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Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús
Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús rétt við 
miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og suður höfnina. 
Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, samtals skráð 162,4 
fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefnherbergi. Verð 45,9 millj.

 
Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum 
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. Húsið er 
samtals 420 fm.  Húsið er nánast allt endurnýjað að utan sem innan 
frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð eign. Útsýni. 
Verð 99 millj. Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

 
Lækjarás - Garðabær - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli mjög vel staðsett í 
rólegu hverfi miðsvæðis. Húsið er 200 fm. en þar af er bílskúr 41 
fm.  Fjögur svefnherbergi. Arinn í rúmgóðri stofu. Fallega ræktuð 
lóð. Hús í mjög góðu viðhaldi Verð 52,9 millj.

 
Langeyrarvegur - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar kynnir glæsilegt hús á frábærum stað, 5 rúmgóð  
svefnherbergi. Aðgengi að húsinu er frá Langeyrarvegi og Kross- 
eyrarvegi.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.

 
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. Fallegar innréttingar og gólfefni. 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.

 
Engjasel 71 - Reykjavík - Raðhús 
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. 

 
Boðahlein við Hrafnistu
Nýkomið sérlega fallegt endaraðhús við Hrafnistu í Hafnarfirði 
ætlað 60 ára og eldri. Húsið er 85 fm. með einu góðu svefnherbergi 
og mjög stórum góðum stofum.Sólskáli. Suðurlóð með útsýni. Góð 
eign. Verð 31,3 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.

 
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.

 
Furuás 23 -27 - Hafnarfjörður - Raðhús
Nýkomin glæsileg ný raðhús á tveimur hæðum  með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 240 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Mjög fallegt útsýni. Húsin afhendist fullbúin að innan án gólfefna. 
Fullbúið að utan, lóð grófjöfnuð. Afhending fljótlega. 
Verð 58 millj. miðjuhús.  
Verð 59 millj. endahús.

 
Álfholt - Hafnarfjörður - Glæsileg sérhæð
Nýkomin glæsileg 150 fm. íbúð á tveimur hæðum, hæð og ris með 
4 góðum svefnherb. möguleiki á 5 herb. fallegar innréttingar, 2 
baðherb. 2 svalir, Frábær staðsetning í barnvænu umhverfi, stutt í 
skóla. Útsýni. Verð 36,9 millj. 

 
Klukkuberg - Hafnarfjörður - 4ra
Hraunhamar kynnir bjarta og fallega íbúð á tveimur hæðum í 
Setbergslandinu. Glæsilegt útsýni. 3 svefnherbergi. Fallegar innrét-
tingar og baðherbergi. Sérinngangur. Stæði í bílageymslu. Mjög 
góð staðsetning. Verð 31,9 millj.

 
Álfaskeið 88 - Hafnarfjörður - 3 - 4ra herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 87,5 fermetra 3ja-4ra 
herbergja íbúð á þriðju hæð. Eigninni fylgir bílskúrsréttur. Eldhús 
með fallegri innréttingu. Baðherbergi með fallegri innréttingu og 
sturtuklefa. Gólfefni parket og flísar. Verð 24,8 millj. 

 
Berjavellir 1 - Hafnarfjörður -  3ja herbergja
Glæsileg 107,6 fm. 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í vönduðu 
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar með 
granít borðplötu í eldhúsi. Mjög gott skipulag með stórum stofum 
og rúmgóðum herbergjum. Stór afgirt verönd út af stofu til vesturs. 
Mjög góð sameign með sérgeymslu og stæði í bílakjallara.  
Verð 31,9 millj.

 
Eskivellir 9b - Hafnarfjörður - 4ra 
Sérlega skemmtileg 122,7 fm. 4 herberja endaíbúð á 1.hæð með 
sérinngangi og stæði í bílakjallara. Vandaðar innréttingar. 3 góð 
svefnherbergi. Góðar stofur. Stór afgirt verönd til suðurs. Barnvænt 
umhverfi. Skóli í næsta nágrenni.
Verð 34,9 millj.

 
Skipalón 20 - Hafnarfjörður  
- Glæsileg endaíbúð
Glæsileg 167 fm. endaíbúð í vönduðu lyftuhúsi ætlað 50 ára og 
eldri. Vandaðar Brúnás innréttingar, tvö baðherbergi, fataherbergi 
og góð herbergi. Óvenju stórar og góðar stofur. Tvennar svalir. 
Glæsilegt eldhús, granít á borðum. Útsýni.
Verð 53,5 millj.

 
Lækjargata - Hafnarfjörður  
- Glæsileg 2ja herb.
Nýkomin í einkasölu stórglæsileg arkitekta hönnuð 75 fm. 2ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhús á þessum einstaka stað 
við tjörnina. Allar innréttingar sérsmíðaðar á afar vandaðan máta. 
Allt fyrsta flokks. Einstök eign. Laus fljótlega. Verð 28,9 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. 

 
Háholt 16 - Hafnarfjörður - Penthouse
Hraunhamar kynnir mjög fallega endaíbúð á efstu hæð, penthouse. 
Efsta hæð í 5.hæða lyftuhúsi samtals 104,7 fm.. Að auki fylgir 
stæði í bílahúsi. Parket á gólfum og dúkur á gólfum.. Stórkostlegt 
útsýni yfir bæinn, höfnina, Esjuna ofl. 
Verð 31,9 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

50 ára og eldri

60 ára og eldri

60 ára og eldri



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 mánudaginn 11. maí kl. 17:30-18:00

Álfholt 48   220 Hafnarfjörður 24.900.000

Björt 4ra herb. íbúð á 2.hæð með svalir í vestur. Útsýni. Eldhús með hvítri inn-
réttingu, tengi f. uppþvottavél, rúmgóður borðkrókur við glugga. Baðherbergi með 
baðkari með sturtuaðstöðu, tengi fyrir þvottavél. Þrjú svefnherbergi. Sérgeymsla 
í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu. Eign í botnlanga á fjölsk.vænum stað. . 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 92,1 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl. 17:30-18:00

Bakkahjalli 2   200 Kópavogur 64.900.000

Endaraðhús í sérflokki á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallega 
skipulagður garður. Neðri hæð með stóru stofurými, góðu þvottahúsi, innangengt 
í bílskúr og gott vinnurými innaf bílskúr. Útgengi á timburverönd við fallegan 
uppstigagang. Efri hæð með stóru alrými, tvær opnar stofur með arni, borðstofa 
og eldhús. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 244,1 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 898-3326

Týsgata 3   101 Reykjavík 21.900.000

Vel staðsett 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Forstofa með flísum á 
gólfi, baðherbergi innaf með hvítum tækjum og sturtuklefa. Gengið inn í tvö sam-
liggjandi herbergi, annað með teppi á gólfi og innaf því er stofa með plastparketi. 
Hvít eldhúsinnrétting er í hluta af stofu. Í bakgarði er sameiginlegur geymsluskúr.  
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 2     Stærð: 46,8 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl. 18::30-19:00

Baughús 15   112 Reykjavík 52.900.000

*Einstakt útsýni* Sex herb. parhús á 2 hæðum með innb. bílskúr. Möguleiki á 
íbúð með sérinng. á neðri hæð. Efri hæð með eldhúsi opið við borðstofu og 
stofu. Svalir út frá stofu. Óhindrað útsýni til vesturs og norðurs. 2 svefnherb. og 
baðherb. Frá stigagangi er sólstofa, útgengi út í garð. 
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 6     Stærð: 186,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl 17.30-18.00

Stakkahlíð 17   105 Reykjavík 44.900.000

Glæsileg 3ja herbergja íbúð við Stakkahlíð 17. Fallegar sérsmíðaðar innréttingar 
og vönduð gólfefni, útgengi er út á tvær timburverandir og íbúðinni fylgja tvö stór 
stæði í lokaðri bílageymslu hússins. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3     Stærð: 116 m2     Bílageymsla

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl 18.30-19.00

Bugðulækur 10    105 Reykjavík 19.400.000

Falleg 2ja herbergja í góðu og vel viðhöldnu húsi við Bugðulæk 10. Íbúðin er tölu-
vert endurnýjuð. Stór og góð lóð umlykur húsið og gott pláss er fyrir útihúsgögn 
við stofuglugga íbúðarinar. Skólp myndað á seinnasta ári og var í lagi.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 2     Stærð: 46 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl: 17:30-18:00

Kópavogstún 10-12  200 Kópavgour 49.900.000

Glæsileg 3 herbergja íbúð á 1.hæð með stórum 23,1 fm suður svölum, ásamt stæði 
í bílageymslu. Vandað fjölbýli á vinsælum stað í Kópavogi. Tvö svefnherbergi og tvö 
baðherbergi eru í íbúðinni. Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltúri í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 135 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl. 18.30-19.00 

Suðurmýri 16   170 Seltjarnarnes

Mjög björt og glæsileg  íbúð ásamt bílskúr í fallegu þríbýlishúsi byggt árið 1992 
á þessum eftirsótta stað. Um er að ræða eign sem er skráð 113fm og þar af er 
bílskúrinn skráður 21,3fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni, 2 svefnherbergi, innréttingar 
frá Brúnás og efnisval er samræmt. Stutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir.  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 113 m2

41.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 18.15 -18.45

Glitvangur 3   220 Hafnarfjörður

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

Herbergi: 6     Stærð: 253,9 m2

64.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 17.30-18.00 

Miðvangur 63   220 Hafnarfjörður

Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað í Norðurbænum. Húsið er skráð 187,3 fm og að auki er ca 35fm sem 
eru ekki skráðir og húsið því um 222fm. Í Húsinu eru 4 svefnherbergi og tvær stofur.  
Garðurinn er gróinn og fallegur með aflokaðri verönd. Stutt er í alla þjónustu og 
fallegar gönguleiðir. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 6     Stærð: 187,3 m2

49.000.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 

Furuhvammur 4    311 Borgarbyggð

Glæsilegt og  fullbúið sumarhús (heilsárshús) með  frábæru útsýni yfir Skorra-
dalsvatn. Um 20,0fm aukahús er á veröndinni. Húsið er í Hvammslandi og lóðin er 
6.111,0m2 eignarlóð. Umhverfið er gróið með glæsilegu útsýni. Svefnherbergin eru 
4. Falleg stór verönd með heitum potti umlykur húsið. Stór hluti af innbúi getur fylgt 
með. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 153,1 m2

49.500.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl. 17.30-18.00 

Langalína 10   210 Garðabær

Stórglæsileg íbúð með verönd og garði  í fallegu lyftuhúsi. Eignin nýtur einstaks 
útsýnis. Húsið stendur við hafflötinn og er því í nánum tengslum við sjóinn og fallega 
náttúru. Allar innréttingar og gólfefni eru vönduð og samræmd í íbúðinni.. Stutt er 
í alla þjónustu og sérgerð ylströnd er í hverfinu. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 895 6107

Herbergi: 3     Stærð: 120,9 m2

44.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl.17:30-18:00

Strandvegur 23  210 Garðabær 37.900.000

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 mánudaginn 11. maí kl. 17:30-18:00

Álfaland 5    108 Reykjavík

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

Herbergi: 4     Stærð: 129,6 m2

33.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl 17.30-18.00 

Suðurhlíð 38a    105 Reykjavík

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

Herbergi: 3     Stærð: 99,4 m2

46.900.000



OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 17.30-18.00

Holtsbúð 27    210 Garðabær 44.900.000

Gott fjölskyldu hús á frábærum stað í Garðabænum. Í húsinu er þrjú mjög góð 
svefnherbergi. Baðherbergi er með stutu, baðkari og saunaklefa. Eldhúsið er 
rúmgott með góðu skápaplássi. Innaf hjónaherbergi er fataherbergi. Húsið er 
almennt í góðu ástandi og stendur á 1.051 fm lóð. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 4     Stærð: 159,6 m2       Bílskúr

HRINGIÐ Í GSM. 699-4610 OG BÓKIÐ SKOÐUN

Langalína 28-32   Sjáland Garðabær

Nýjar íbúðir við sjávarkambinn í Sjálandi Garðabæjar! Sala er hafin á íbúðum í 
sérlega glæsilegu 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32
í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 105-188 fm. Íbúðirnar verða ýmist með 
tvennum svölum eða stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 17:30-18:00

Fiskakvísl 32   110 Reykjavík

Falleg og einstaklega fjölskylduvæn og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum á góðum stað í Ártúnsholtinu með mögnuðu útsýni. Öll svefnherbergin 4 
eru rúmgóð og möguleiki á að bæta við enn einu herbergi á efri hæð. Grunnskóli 
- einn af þeim bestu í borginni að sögn - í næsta nágrenni, sem og leikskóli. . 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Herbergi: 5     Stærð: 223 -245 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 12. maí kl. 17:30-18:00

Álfaberg 20   221 Hafnarfjörður

Afar glæsilegt og vel búið parhús á rólegum og fallegum stað í Setberginu í Hafnar-
firði. 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

59.900.000

SKIPTI MÖGULEG

Iðunnarbrunnur 13   112 Reykjavík 12.900.000

442 fm. lóð í suðurhlíð neðan götu. Skipti á sumarbústað koma til greina. 
Arkitektateikningar eftir Guðrúnu Ingvarsdóttur hjá Arkþing fyrir 308,2 fm. 
einbýlishús sem mætti skipta upp í tvær íbúðir. Rafmagns- og verkfræðiteikningar 
fylgja einnig. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Lóð: 442  m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 17:00-17:30

Strikið 8    210 Garðabær 34.800.000

Fasteignasalan TORG kynnir: Gullfallega 92,4 fm 2 ja herberja íbúð á fyrstu hæð í 
lyftuhúsi við Strikið (Jónshús) í Garðabæ.  Húsið er fyrir 60 ára og eldri og er mikil 
þjónusta í boði í húsinu.  Tvennar mjög stórar svalir og eru aðrar yfirbyggðar að 
hluta. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Herbergi: 2     Stærð: 92,4 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 11. maí kl. 18:00-18:30

Kristnibraut 4    113 Reykjavík 30.900.000

41.900.000

Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega 99,6 fm 3ja herberja íbúð á 2. hæð í fallegu 
fjölbýli í Grafarholti.  Fallegt útsýni yfir Reykjavík og út á haf.  Mjög gott skipulag.  
Vel með farinn eign á góðum stað. 
Upplýsingar veitir Garðar sölufulltúri í gsm: 899 8811

Herbergi: 3     Stærð: 99,6 m2

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

Þorrasalir 13-15   201 Kópavogur

Nýjar, bjartar og vel skipulagðar 3ja - 4ra herbergja íbúðir á þessum vinsæla stað í Kópavogi. 
Húsið stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Einstaklega fallegt útsýni.  
Stærðir frá 107 - 126 fm.  Afhending í ágúst 2015.
Uppl. Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 og Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

BÓKIÐ SKOÐUN - VERIÐ VELKOMIN

Fjölbýlishús   Herb: 3-4   Stærð: 107-126 m2

Garðatorg 4  210 Garðabær

NÝJAR ÍBÚÐIR 
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 520 9595

Tryggðu þér íbúð í hjarta Garðabæjar

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA

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

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús í 
nýjum miðbæ Garðabæjar. Í húsinu eru 42 íbúðir 
frá 75 m2 til 190 m2 auk stæðis í bílageymslu. 

Við hönnun íbúðanna var leitast við að hámarka 
notagildi íbúða og nýta stórbrotið útsýni sem 
staðsetning húsanna býður uppá. 

GLÆSILEG 

SÝNINGARÍBÚÐ

Íbúð nr:  0305
Stærð:  108 m²
Herbergi: 3ja
Bílastæði: Já

Svalir: 7 m²
Svalir: 6,8 m²
Bað: 2

Verð:    kr. 46.500.000 

Dæmi um íbúð

VIÐ SELJUM FASTEIGNIR!
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ SÍMI 520 9595

520 9595
Verð: 36,9- 48,2m
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Melateigur 21  
á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 
3-4ra herbergja íbúð í raðhúsi 
sem er um 112 fm af stærð. 
Að auki fyrlgir 25 fm bílskúr. 
Ásett verð búseturéttar er  
kr. 9.9 millj. og eru 
mánaðargjöld um 126.000.-. 

Prestastígur 11  
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um  
94 fm. Íbúðin er á fyrstu 
hæð í fimm hæða fjöl-
býlishúsi með lyftu og fylgir 
aðgangur að samkomu- 
húsi. Verð búseturéttarins 
er um kr. 3,5 millj. og eru mánaðargjöldin um 147.000.-.

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, 
fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, rekstrarsjóður,  
viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð 
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 20. maí  n.k.
Tilboðsfrestur er til 29. maí  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

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

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Steinhella Hafn. – atvinnuhúsnæð -  Leiga Hátún 8 – 105 Reykjavík.  Kríunes, Arnarnes, Gb. – Tvær íbúðir! Holtsbúð 8 Garðabæ, einbýli á einni hæð 

Til leigu í nýlegu húsi við Steinhellu í Hafnarfirði  
165 fm, 330 fm, 660 fm,825 fm og 990 fm iðnaðarbil.  
Innkeyrsludyr eru 3,6 x 3,3 m og lofthæð er allt að  
8 m.  Lóð er afgirt, bílaplan er malbikað og aðkoma 
er góð. Sanngjörn leiga.   
Húsnæðið er til afhendingar strax.  
Allar nánari upplýsingar veitir  
Brynjar á Höfða s: 698-6919 

Mjög góð 3ja herb. 75,4 fm íbúð á 7. hæð í þessu vin-
sæla lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi, góð stofa og opið 
eldhús. - Frábært útsýni með grill vestursvölum! 
Verð 26,9 millj. 

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is

Mjög gott einbýli á tveimur hæðum ásamt tvöföldum 
bílskúr, samtals 328,3 fm. Sex svefnherbergi og 
fjórar stofur. Suður verönd og sjávarútsýni.  
ATH! Skipti möguleg.   
Eign í sérflokki – Sjón er sögu ríkari!

Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is 

Opið hús í dag kl. 17-18. Uppl. Runólfur á Höðfa  
s. 8927798, runolfur@hofdi.is
Fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt góðum bílskúr 
á þessum vinsæla stað, samtals skráð um 160 fm. 
Húsið er laust við kaupsamning. Húsið er vel 
staðsett fyrir ofan götu með fallegu útsýni og 
frábærri sólbaðsaðstöðu i suður. Verð kr. 49,5 millj. 
Skipti möguleg á minni eign í Garðabæ.

OPIÐ HÚS

Til sölu í Flóahrepp er gistiheimilið GAULVERJASKÓLI.
Staðsetning 13 km, vegur no 33 af vegi 1, austan við Selfoss

Gaulverjaskóli er grænt gistiheimili sem hlaut umhverfisverðlaun 2013.   
Pláss fyrir 29-32 gesti í sjö herbergjum, tveggja til sjö manna.
Húsin eru tvö. Gistiheimili með íbúð á efri hæð samtals 365,7 fm. en hitt er 55,7 fm 
þar er eldhús og matsalur fyrir gesti. Góð bókunarstaða fyrir komandi vertíð.  
Gistiheimili í dag en bíður uppá marga möguleika, t.d, glæsieinbýli með bílskúr,   
2-4 íbúðir, stækkunarmöguleika.  Lóð 1,3 ha.  Ásett verð, 54 millj .

Upplýsingar veita eigendur  
í síma; 5510654 eða gsm 865 2121 - Oddný og 8966719 Gestur  

Gistiheimili/íbúðarhús  
á Suðurlandi

sími: 511 1144
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Opið hús þri. 12 maí milli kl 17:00 og 17:30
3ja  herbergja 55,3 fm íbúð í kjallara við 
Rauðarárstíg/Skarphéðinsgötu í Reykjavík.  

Falleg og björt 2ja-3ja herberga íbúð á 2.hæð í litlu 
fjölbýlishúsi. Hús og sameign í góðu ástandi.  

5 herb., 186,2 fm, einbýlishús, hæð og ris, ásamt 
28,5 fm innbyggðum bílskúr. Verönd með útgengi 
frá stofu og eldhúsi. Laus við kaupsamning. 

264 fm parhús með aukaíbúð að meðtöldum 34 fm 
frístandandi bílskúr. Um er að ræða vel skipulagt hús 
sem nýtist í einu lagi eða sem tvíbýlishús. 

75,3 fm vel staðsett íbúð í lokuðum botnlanga. 
Sér inngangur og sameiginlegur garður. Góðar 
innréttingar. Endurnýjað frárennsli. 

Parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Afhendist í 
núverandi ástandi, byggingarstig 4. Bæði hús til sölu, 
saman eða í sitt hvoru lagi.  

209,5 fm, 2ja hæða einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr, ásamt 17,4 fm geymsluskúr, við enda 
botnlangagötu. Vel skipulagt einbýli á vinsælum  
stað í Garðabæ, stutt í alla þjónustu.  
Eignin er laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 

154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa, 
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð. 

53,1 fm 3ja herbergja risíbúð við Hátún. Frábær 
staðsetning, lítið fjölbýli. Eignin er laus við 
kaupsamning.

4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu. 3 svefnherbergi, gott 
skipulag. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Laus 
við kaupsamning. 

4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð með sér inngangi 
og stæði í bílageymslu. Þvottahús og geymsla innan 
íbúðar. Útgengi út á sér afnotarétt af lóð frá stofu og 
eldhúsi. 

Falleg 4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð 
auk stæðis í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf 
í Kópav. 

Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum við 
Skólavörðustíg. Sér lóð bakvið hús, tvennar svalir. 

Björt þriggja herbergja íbúð á annari hæð frá götu, 
fyrstu hæð frá norðurinngangi. Lyftuhúsnæði. 2 
svefnherbergi, baðherbergi með glugga. 

4ra herbergja 92,4 fm efri hæð með sér inngangi 
á stórri lóð. Parket og flísar á gólfum. Fallegt útsýni, 
frábær staðsetning. 

234,2 fm séreign í tvíbýlishúsi, að meðtöldum 38,8 
fm bílskúr. Eldhús er með snyrtilegri innréttingu með 
góðu skápaplássi. 

22,5 M. 19,9 M. 45,9 M. 54,6 M.

24,7 M.

27,9 M.

54,5 M.

RAUÐARÁRSTÍGUR 28 - 105 RVK. UGLUHÓLAR 8 - 11 RVK ÁLFHOLT 46A - 220 HFJ. SAMTÚN 6 - 105 RVK

 LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK.

SÖLKUGATA 12-14 - 270 MOS.

BÆJARGIL 17 - 210 GBÆ

41,3 M. 23,5 M. 35,9 M.FLÚÐASEL 52 - 109 RVK HÁTÚN 49 - 105 RVK. LÆKJASMÁRI 56 -  201 KÓP.

35,7 M. 36,9 M. 66,9 M.NAUSTABRYGGJA 4 - 110 RVK. ÁLFKONUHVARF  33 - 203 KÓP. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24 - 101 RVK

24,9 M. 26,7 M. 55,0 M.VALLARÁS 1 - 110 RVK ÁLFHÓLSVEGUR 145 - 200 KÓP. GRÆNLANDSLEIÐ 16 - 113

Glæsilega, heil húseign við Laugaveg. Húsið sem hefur mikið verið endurbyggt, skiptist í verslunarrými 
á jarðhæð og fimm íbúðir á annarri og þriðju hæðinni. Endurgerðin á húsin var unnin á þeim forsendum 
að færa húsið sem næst upprunalegri hönnun. Tveir stigagangar eru í húsinu, sá vestari með inngangi frá 
Laugavegi þjónustar  tvö gistirými og aftan til austanmegin er stigahús sem þjónustar hin gistirýmin. Í nýrri 
viðbyggingu aftan til er starfsmannaaðstaða fyrir verslunarrými. Allar íbúðir hafa aðgengi að svölum.  
Um er að ræða glæsilega eign í hjarta Reykjavíkur. 

LAUGAVEGUR 46 - 101 RVK

OPIÐ
 HÚS

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 893 2495

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur 
sölumaður 
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri 
Löggiltur 
fasteignasali

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

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

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Móttaka – 
skjalavarsla

BÖÐVAR 
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur 
sölumaður 
gsm 660 4777

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður 
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur fasteignasali 
sölumaður 
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Sölustjóri 
löggiltur fasteignasali

Einstakt tækifæri til að tryggja sér nýjar vandaðar íbúðir í 101 Reykjavík við Lindargötu 28. Íbúðirnar eru hannaðar og skipulagðar með þarfir nútíma fólks í huga og eru á bilinu 47 til 91 fermetrar að stærð. 
Þessar íbúðir henta vel fyrir þá sem kjósa að búa í miðborg Reykjavíkur í nálægð við verslun, þjónustu og afþreyingu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum og eldhústækjum.  
Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði hússins.

LINDARGATA 28

EINSTAKT TÆKIFÆRI
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Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Rauðalækur 69 

Fornhagi 22 

Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð 
á eftirsóttum stað í Reykjavík. Hús nýlega viðgert og 
steinað. BÍlskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum 
stað. Stærð 153,4 fm. V. 49,9m.  
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli á góðum 
stað í vesturbæ. Stutt í Háskólann. Rétt hjá sjávar-
síðunni. Stærð 79,4fm. V. 28,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

LIFÐU
í NÚLLINU! 365.is

Sími 1817

Til hvers að flækja hlutina?
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OPIÐ HÚS MÁNUDAG 11. MAÍ KL.17:30-18:00
- Um er að ræða stórglæsilegar algjörlega endurnýjaðar 3-5 herbergja íbúðir á þessum frábæra stað.
- Reykt eik og steyptar borðplötur eru ráðandi í tveim íbúðum sem eru á 2.hæð og eru innréttaðar á glæsilegan hátt.
- Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð MIELE-tæki í eldhúsi og eins vönduð blöndunartæki á baðherbergjum.
- Sérhönnuð innfelld og óbein lýsing í íbúðum
- Aðeins fjórar íbúðir í stigahúsinu.
- Íbúðir eru 162 – 175 fm og allar með bílskúr

Íbúðir hafa algjörlega verið endurnýjaðar af Berglindi Berndsen innanhúsarkitekt & Leif Welding concepthönnuði.

ÍBÚÐIR ERU LAUSAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING - VERÐ KR: 59.9 MILLJ.

Sveinn Eyland lögg.fasteignasali á staðnum

OPIÐ HÚÚS MÁÁNUDAG 11 M ÍAÍ KL 17 30 18 00

SKIPHOLT 50 A  
3 ÍBÚÐIR

OPIÐ
HÚS
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Sími 512 4900 
landmark.is

ÍrisrisisssÍrisissÍriiisss Ha Ha Ha Hallal HaHallllllll, lö, löööööööööööööögggilggilgggggggg turtur fastefastetefastetetefasteffff eigignasignasignaignignaigigig aigiigigiig alia

LanLanLanLanLanLanLLanLannLannndmdmdmaddmamamamaamad amamadmmmd rkrkrk rk rk rkrk krrk leleleleeeieieelleelelee ðirðiðiððiððiðiðirðiiirr þiþi þi þi þ þþiþiþþi þ þþi þ þþ g hgg hg hg hg hgg heimeimmeimeimeimm!!!!þþþþþþþþþ gg

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Túngata 19 - Grindavik 

Opið hús þriðjudag kl.18 til 19 - verið velkomin.

TVÆR ÍBÚÐIR. Fallegt talsvert endurnýjað 254,2 fm tveggja íbúða einbýli á 
tveimur hæðum, ásamt 32,2 fm bílskúr, samtals 286,4 fm. Húsið skiptist niður 
í EFRI HÆÐ: 143,2 fm og NEÐRI HÆÐ 111 fm og BÍLSKÚR 32,2 fm. 
Verð kr. 42.900.000

OPIÐ HÚS

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 
533-1616

Karl Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
löggiltur fasteignasali
s. 896 1188

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

www.lundur.is • lundur@lundur.is

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Orri 
Hermannsson

sölufulltrúi
Sími 6 900 900

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

S. 896 8767

www.egfasteignamiðlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

GOÐHEIMAR 12 

OPIÐ HÚS

MJÖG GÓÐ CA. 152 FM NEÐRI SÉRHÆÐ Á GÓÐUM STAÐ 
Í LAUGARDALNUM. Björt og góð stofa og fimm svefnherbergi. 
Þvottahús innan íbúðar. Möguleiki á að byggja bílskúr. Seljendur skoða 
skipti á góðu einbýli,rað eða parhúsi.

46,9 millj.

Í dag mánudag milli kl. 17:30 og 18:30

einar@egfasteignamidlun.is

einar@egfasteignamidlun.is

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



BÍLAR &
FARARTÆKI

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið útvegum 
allar gerðir af GMC, erum að taka 
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar 
www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

http://www.isband.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 5 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000. 
Rnr.991229.

KIA cee‘d EX 1.6 new 2012. Árgerð 
2014, ekinn 28 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.141526. 6 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

CADILLAC Escalade 4x4 luxury sports 
sedan. Árgerð 2010, ekinn 56 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.991094.

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.290.000. Rnr.210580.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Hyundai i20 Classic Árgerð 2014. 
Ekinn 25þ.km. Beinsk. Er á staðnum. 
Verð 1.790þ.kr stgr. Getum líka 
útvegað nýja i20 bílinn á 2.290þ.kr. 
Raðnr 134727.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

LANGENDORF Sks hs 20/28. 
Malarvagn Árgerð 2007, . Verð 
2.950.000 + VSK. Rnr.157223.

NFP EUROTRAILER Sks-hs 20 
7,9. malarvagn Árgerð 2007, Verð 
3.490.000 + VSK Rnr.157221.

MEILLER Mhks 41/3 Malarvagn 
Árgerð 2005, . Verð 1.500.000 + VSK 
Rnr.157222.

RENAULT Midlum 240. Árgerð 2008, 
ekinn 86 Þ.KM, dísel, 8 gírar. Verð 
5.350.000 + VSK Rnr.244236.

MAN 26.414 fnlc með krana. Árgerð 
2000, ekinn 170 Þ.KM, dísel, 8 gírar. 
Verð 3.900.000 ‚VSK . Rnr.157133.

MAN 25.422 dft með krana og 
sturtum, aftur og hliðar. Árgerð 1992, 
ekinn 570 Þ.KM, dísel, 8 gírar. Verð 
2.900.000 + VSK Rnr.157102.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

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

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

www islandus is facebook com/islandusbilar Sími 552 2000

g g y g

Lá u bensínsparnaðinn borga ra ílinn! 

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

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

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  

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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BMW R1150rt. Árgerð 2004, ekið 
37000 Þ.KM, bensín, 6 gíra .Hjólið er á 
staðnum Verð 1.390.000. Rnr.330158.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

VW Polo Trendline 4/2013 ek 65þkm, 
dísel , beinsk, tilboð 1750 þús, er á 
staðnum, raðnr 151473.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Sprinter 318. Árg. 06. Ek. 234þús. 
Verð. 2800þús. V6 mótor. Hlaðinn 
aukabúnaði. Þjónustaður reglulega í 
Öskju frá upphafi. Uppl. hjá Bílasölu 
Guðfinns. S. 562 1055

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Fellihýsi

 Bílaþjónusta

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

 Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR EHF.

 BÍLAPARTASALA
Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir
BÍLAVERKSTÆÐIÐ 

SMÁPARTAR
Getum bætt við okkur nokkrum 
kúnnum

 Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

FYRIRMYNDAR 
GARÐSLÁTTUR

Ódýr og vandaður garðsláttur og 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf 615-1605, 
grasblettur@gmail.com

 Bókhald

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

Save the Children á Íslandi
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 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

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

 Viðgerðir

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

ER SÍMINN BROTINN?
Gerum við iPhone, Samsung og 

fleiri síma! 

Móttaka hjá Tölvuvirkni, 
Holtasmára 1 Tilboðsverð á 

icephone.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Við erum með mikið úrval af gæða 
úti og inni skiltum. Verð frá 19.900 kr 
S:580-7820. Sendu okkur fyrirspurn á 
netfangið sala@samskipti.is

 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

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 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

 Atvinnuhúsnæði
AUÐBREKKA - LEIGA

Herbergi og skrifstofur til leigu 
í Auðbrekku, 13-350 fermetrar. 
Hentar bæði sem skrifstofur og 
fyrir ýmiskonar aðra starfssemi, t.d. 
hönnuði og skapandi greinar. s 897 
9743

TIL LEIGU OG SÖLU
Ný 50 m2 bil í Steinhellu 14. Mikil 
lofthæð. Góðir gluggar og hurðir. Fyrir 
frístundir eða lítinn rekstur. S: 661-
6800 og 564-6500

 Geymsluhúsnæði

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

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
 WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

CASTELLO PIZZERIA
óskar eftir starfsfólki í fullt starf og 
hluta starf. 18 ára eða eldri. Hafðu 
samband á castello@simnet.is & s. 
824 1221

SAMHJÁLP
óskar eftir fólki í símasölu á 
dag- og kvöldvaktir. Góð laun 

í boði! Tölvufærni og góð 
íslenskukunnátta áskilin.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.13-18 alla virka daga eða á 

annamc@samhjalp.is

SANDBLASTING-
SANDBLÁSTUR

Man wanted in sandblasting work 
(100 %) at our workshop In the 
Reykjavik area. Must be at least 25 yrs 
old. Please send info. to: vel@simnet.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Íslensk kona býður upp á dekur. Gefur 
upp símanúmer. Rauða Torgið,6sími 
905-2000 og 535-9920, augl.nr. 8825

Kona vill kynnast konu sem gæti orðið 
kærasta með tímanum.Rauða Torgið, 
sími 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8478.

Kona um fimmtugt vill kynnast 
karlmanni, 50+. Leitar að vinskap með 
meiru. Rauða Torgið,6sími 905-2000 
og 535-9920, augl.nr. 8804.

Dóminerandi karlmaður leitar kynna 
við karlmann. Rauða Torgið,6sími 905-
2000 og 535-9920, augl.nr. 8468.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

Hæðargarður 29, íbúð 502. Þriggja herbergja 77,5 fm 
útsýnisíbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt 18,5 

fm hlutdeild í sameign. Suðursvalir. Stórbrotið útsýni. 
Þjónustumiðstöð í næsta húsi. 

Uppl. í s. 840 1925.

HÆÐARGARÐUR 29, 108 RVK, 60 ára og eldri
 OPIÐ HÚS  - ÞRIÐJUD. 12. MAÍ kl. 17:15-18

til sölu

fasteignir
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Veðurspá
Mánudagur
 Norðaustan 
8-15 m/s í 
dag. Víða 
léttskýjað á 
Suðvestur- og 
Vesturlandi. 
Skýjað veður 
fyrir norðan 
og austan og 
þar gengur á 
með éljum. 
Hiti svipaður 
og í gær.
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

BÁTUR
DAGSINS

MÁNUDAGUR
Bragðmikið pepperóní og salamí
ásamt ferskri skinku. 
Hlaðinn stökku grænmeti,
borinn fram í nýbökuðu
brauði ásamt bragðgóðri sósu.

Verð og framboð getur verið breytilegt. Auka kjötálegg og ostur er ekki innifalið í verði. Ekki er hægt að nota þetta
tilboð með öðrum tilboðum. ©2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® er skráð vörumerki Doctor’s Associates Inc.

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. kringum, 8. flan, 9. hola, 
11. í röð, 12. bofs, 14. undireins, 
16. utan, 17. sníkjudýr, 18. lærir, 
20. í röð, 21. heimsálfa.

LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. kind, 4. vörurými, 
5. suss, 7. olíusósa, 10. skítur, 
13. poka, 15. hófdýr, 16. spíra, 19. ætíð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gæfu, 6. um, 8. ras, 9. gat, 
11. rs, 12. gjamm, 14. óðara, 16. án, 
17. lús, 18. les, 20. mn, 21. Asía. 
LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. ær, 4. farmrúm, 
5. uss, 7. majónes, 10. tað, 13. mal, 
15. asni, 16. ála, 19. sí.

Guð minn góður, þetta eru 
ofnæmisvibrögð við Bótoxinu. 
Við þurfum að flýta okkur til 

læknis.

Biddu grannana okkar 
líka um vanillusykur 

elskan mín.

HVAÐ 
ER AÐ 

GERAST?

Þetta getur ekki 
hafa gerst. 

Ég vil vakna núna!

 Áttu ekki einhverjar 
smekklegri buxur til að 

vera í, við erum jú að fara 
á veitingastað. Farðu úr 

þessum tuskubuxum.

Þessar „tuskubuxur“ eru 
með merki hönnuðar og 

kosta yfir 20 þúsund 
krónur. En þínar buxur voru 
keyptar úti í stórmarkaði á 

1.990 krónur.

En engar áhyggjur. 
Þú kemst örugglega 

alveg inn á 
veitingastaðinn.

Einn daginn, þegar þú 
verður eldri, má ég þá 
hafa rétt fyrir mér?

Liðið hans Hannesar er í flottum 
búningum, eru með sæta stráka í liðinu 
sem eiga svala foreldra.

Hvernig getur liðið 
verið að tapa?

Sérðu ekki hvað einn 
strákurinn í hinu 
liðinu er góður?

Einmitt, ég 
botna ekkert 

í þessu.

Björn Hólm Birkisson (1.845) hafði 
hvítt gegn Óskari Víkingi Davíðs-
syni (1.454) í áskorendaflokki 
Íslandsmótsins í skák.
Hvítur á leik
15. Bxh7+! Kh8 (15. … Kxh7 16. Rg5+ 
Kg6 myndi veita betri vörn. 17. Hxd5! 
tryggir þó hvítum unnið tafl). 16. 
Hxd5! exd5 17. Rg5 g6 18. Df3 Dd8 
19. Dh3 Kg7 20. Re6+! fxe6 21. Dh6+ 
og svartur gaf enda óverjandi mát.
www.skak.is Þrír dagar í Íslandsmót.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX°°°°°°°°°°°°
��������������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX°
�����������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
��������������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX°
�������������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX°°°°°°°°°°°°°°
������������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-XXXXXXXXXXXXXXX°
����������������XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur
ReyReyRReyReyReyReyReReyReReyReyReyReyReyReeeyReyyReyyReyReyReyReyRReyRReyReyRRReReReyReyReReReyRReyRRReyRReyRRReyRReyeyeReyReReReRRReReyReRRRRRRRRRReyRReyeeeeyyyyReRRReyeReeeyyyyReeeeeyyyyyyyReRReRRRRReeeeeeyyyyyyReeeeeyyyRReReReyyyRRRRRRRRRRRRReeeeyyyRRRRRRRRReyyyRRRRRR yyReeeeeeyeRReReeeyyRReReeeyyyyyyyyyykkkjakjakjakjakjakjakjkjkjakjajakjakjakjakjaakkjakjjjjakjakjakjakjkkjkkkjjjkjaaaakjakjaajajakjkjkjkjkjakkkjakjaakkkkkkjkjjaaaajajaakkkkjaaaaaaakkkk ajaaaaakkkjakkjjaaaaaakjakjk aaaaakkkkjkkkkkkjjjaaakkkkjkjkjjjjjaaakkkjkjjjjaakkkkkkkkkk vvvívvvívíkvvvvívvíííííííííííívíííívvvííívvíívvvvííívívvvívíívvíívíííííííííííííííííí

EEEEEEEEEEgiEEEEgiE iiiiiiEEEEEEE iiiiiiEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE lllsslll ððt ðtaðððt ððððt ððððtttttttttt ðt ðððððððir

ÍsaÍsaÍsÍsaÍsaÍÍsaaaaÍsaÍsaaÍsaÍsÍÍÍÍsÍÍsÍssaÍÍÍÍÍÍÍÍsÍsaÍsaÍÍÍÍÍÍÍÍsÍÍÍÍsaÍssaÍsasasssÍÍÍÍsÍÍ aÍsaÍÍsaÍsÍsÍsssÍÍÍÍsaÍsÍsÍssÍsÍÍÍÍÍÍÍÍÍssaÍsaÍÍÍsssÍÍssssaÍÍÍÍÍÍsÍsÍssssÍÍsÍsÍsssssasÍÍÍÍsÍsssaaaaaaaaaaaaaaaaaafjfjöffffjöfjfjfjfjöfjöööööfjöfjöööfjöffjffjöfjöffjfjfjöfjööfjöööfjööfjöfjöfffffffjfjfjfjööööööööfjöffffjöfjfjfjööööööfjöfffjffjfjjöööööfffffjfjfjöööööfjööööfffffjfjfjfjööööf ööffjöööffffjöfjöfffjfjfjöööffffffffjfjööööööffffffjööörðurðurðurrððrðrðrððrðuððrðurðuðurðurðrðrðrðurrrrrrððrðrrrrrðrðððrrrðððrrrððððrrrrrððððððððrðrrrrrððððððððrðrrððððððð r

KKKiKKKKirKirKKKKKKiiirrrrrrrrrrrrrrrkjukjukjukkkkjkkkkkkjjjjkjukjujjjukjkkkkkjkkjjjuukjuuuujukjujukjuukjujkjuujkjjuukjujujuujjjujujjujujukjjujujujujujujjjj bæjbbbbbbbbbbbbbbbbbæjæbæjjjjjbæjjbbbbbbbbbbbbbæjjjbææbææææææbæææææbæbæbæbbbæbæbbbæbæbæbæbbæbbbbbb kkkarkkkkkkl.ll.

AkuAkuAkuAAAkuAkuAkuAkuAAkuAAkuAkukukukkAkukkAkuAAAkAkuAkuuuAkuAAAAkuAkkAkukuAkuAkuAAAkuAkuuuAAAkkuAkuuAkAkAkuuAAAAAAkAAAkAAAAAAkAkuAAAAAAAkukuuuuAkuuAAAAkuAAkA uuAAAAA uuuAAAAAAAAkuAAkuuuuuuuuAkuAAAAAAAAAAAAAkuuuuuuuAAAAAAAAkuuuuurrereyreyrreerereeerereyyyyrerererrrrrerreeeeerrrrrrreeerrrrrrerererrrrrreerrrreererrrrreerrrrerrrrerrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrr ri

HHHHHHveHveHHHHHHHHHHHHHHHH eeveeveveveveevevevevevevevveveeeevveeeeeeravrrarararrarrarrarararrrrrrrra elllllll ir



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 

Quad CoreMicro Dimming Pro

“The biggest leap forward in picture quality we’ve seen in years.”
- Trusted Reviews (UK)



MENNING
11. maí 2015  MÁNUDAGUR

3D gæði á frábæru verði. Full háskerpa, 1920x1080 punkta 
upplausn. Nettengjanlegt, hátalarakerfi og innbyggt Wi-Fi.

Tilboð: 179.990 kr.
Verð áður: 199.990 kr. 

 50  W8 3D

Ótrúlega nett háskerpu sjónvarp á frábæru verði. Afbragðs 
myndgæði, baklýsing og birtuskynjari.

Verð aðeins: 89.990 kr.

40  R4

Örþunnt og flott háskerpu sjónvarp með 1920x1080 punkta 
upplausn. Frábær myndgæði, nettengjanlegt og innbyggt Wi-Fi.

Tilboð: 239.990 kr.
Verð áður: 289.990 kr.

60  W6

Nýherji / Borgartúni 37 / Kaupangi Akureyri
netverslun.is

FRÁBÆR TILBOÐ Á HÁGÆÐA SONY SJÓNVÖRPUM

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

BÓKMENNTIR ★★★★ ★

Blátt blóð
Oddný Eir Ævarsdóttir
BJARTUR

Hvað gerir kona þegar þráin eftir 
að eignast barn verður öllu yfir-
sterkari í lífi hennar? Og hvaða 
áhrif hefur það á sjálfsmynd henn-
ar og mannsins hennar þegar ekki 
tekst að fullnægja þeirri þrá? 
Þessum spurningum, og mörgum 
öðrum, leitast Oddný Eir Ævars-
dóttir við að svara í nýjustu bók 
sinni, Blátt blóð, sem byggð er á 
hennar eigin reynslu af mislukk-
uðum tilraunum til barneigna. 
Svörin liggja svo sem ekki á lausu 
en Oddný Eir tekst á við spurn-
ingarnar af einstakri einlægni og 
hugprýði, dregur ekkert undan og 
skapar verk sem ómar í huga les-
andans eftir að lestri lýkur. Ómar 
svo sterkt að áður en hann veit 
af er hann farinn að lesa bókina 
aftur.

Bókin er byggð upp af örstutt-
um köflum þar sem dregnar eru 
upp örmyndir úr lífi Oddnýjar 
sem hverfast allar um þessa allt-
umlykjandi ósk; að verða barns-
hafandi. Húmorinn er aldrei langt 
undan en engu að síður kraumar 
sársaukinn undir í hverri mynd-
inni af annarri og sker lesandann 
í hjartað um leið og hann flissar 
og hlær vegna þeirrar kómíkur 
sem litar textann. Það er ekki lítið 
afrek að skapa slíkar andstæður í 
upplifun.

Í upphafi bókar er Oddný í lesb-

ísku sambandi sem hún sér fyrir 
sér að geti auðveldlega rúmað 
barnið sem hún þráir. Fljótlega 
áttar hún sig þó á að 
það er ekki málið 
og hefur leit að 
karlmanni sem 
hefur næga karl-
mennsku til að 
leyfa sér að vera 
kvenlegur. Eftir 
að hún finn-
ur hann þróast 
málin hratt, en 
allt kemur fyrir 
ek k i ;  ba r n -
ið langþráða 
l æt u r  bíð a 
eftir sér með 
óhjákvæmi-
legum afleið-
ingum fyrir 
sambandið og 
ástina. Ekki 
síst eftir að 
í ljós kemur 
að það er 
maðurinn 
sem ekki 
er fær um að 
geta barn. Smátt og smátt tekur 
þráin eftir barninu öll völd, hver 
einasti karlmaður verður hugsan-
legur sæðisgjafi, léttar samræður 
við karlmenn í samkvæmum enda 
í bón um sæðis gjöf og maðurinn 
sem hún elskar kiknar undan álag-
inu þrátt fyrir góðan ásetning um 
stuðning og ást. Sambandið flosn-
ar upp og hún leggur af stað í leit 
að nýjum föður fyrir barnið sem 
þrátt fyrir að vera ekki til er 
kjarninn í tilveru hennar, það sem 
allt hennar líf snýst um.

Blátt blóð er ekki auðveld lesn-
ing, þrátt fyrir framúrskarandi 
texta og dásamlega léttleikandi 
kímni. Eins og í fyrri bókum 

sínum er Oddný í mikl-
um heimspeki-
leg um pæl-
ingum, meðal 
annars um eðli 
kvenleika og 
karlmennsku, 
um það hvernig 
við skilgreinum 
okkur í veröldinni 
og áhrif áanna á 
sjálfsmynd okkar. 
Hver erum við? 
Hvert er hlutverk 
okkar? Hvert vilj-
um við stýra forlög-
unum? Það er stórt 
spurt og svör Odd-
nýjar miðast auðvi-
tað bara við henn-
ar eigin upplifun en 
ég held við finnum 
öll dálítið af sjálfum 
okkur í þessu upp-
gjöri ef við lesum það 
með opnum huga en 
ekki eins og eitthvert 

gluggagægislegt Séð og heyrt-
viðtal. Þegar öllu er á botninn 
hvolft er hér nefnilega verið að 
fást við kjarnann í lífi okkar 
allra; hver er ég og hvert er hlut-
verk mitt í tilverunni? Það er ekk-
ert smáræði. 
 Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Einstaklega sterkt og 
heiðarlegt uppgjör konu við barnleysi 
sitt. Bók sem hægt er að lesa aftur og 
aftur og sjá alltaf nýja fleti á.

Þráin sem yfirtók lífið

„Listamenn í dag vinna mikið 
með alls konar aðferðir og í stað-
inn fyrir að fara að vinna á prent-
verkstæði einhvers staðar getum 
við frekar komið með prentverk-
smiðju inn á vinnustofur,“ segir 
myndlistarmaðurinn Sigurður 
Atli Sigurðsson sem ásamt lista-
mönnunum Leifi Ými Eyjólfs-
syni, Matthíasi Sigurðssyni, Sig-
urði Þór Ámundasyni og Nicolas 
Kunysz vinnur nú að því að koma 
upp færan legu prentverkstæði 
sem mun meðal annars gera þeim 
kleift að djúpþrykkja, trérista og 
dúkrista.

Hann segir prentið bjóða upp 
á marga skemmtilega möguleika. 
„Núna hefur stafrænt prent tekið 
yfir flestar prentaðferðir en það 
sem þetta hefur fram yfir það er 

að þú ert alltaf að búa til frumein-
tak,“ segir hann og bætir við: „Í 
hvert skipti sem þú prentar þá eru 
efnistökin, handbragðið og þessar 
tilviljanir sem verða sem stafræna 
prentið getur ekki leikið eftir.“

Það er löng prenthefð á Íslandi 
en Sigurður Atli segir þá félaga 
þó ekki fasta í fortíðinni heldur 
blandi þeir nútímalegum aðferðum 
við hina hefðbundnu prenthefð og 
stefni meðal annars á að notfæra 
sér leysi- og þrívíddarprent í sam-
bland við hefðbundnari aðferðir.

Vissa sérþekkingu þarf til þess 
að vinna með prentpressur og því 
ekki á allra færi að vinna með 
slíkan grip en Sigurður Atli segir 
að ef þeir nái að fjármagna kaup 
á henni þá stefni þeir á að kynna 
prentaðferðirnar í skólum og halda 

námskeið. En til að til þess komi 
þá þurfa þeir fyrst að fjármagna 
kaup á pressunni en það ætla þeir 
að gera með hópfjármögnun á Kar-
olinafund.com þar sem hægt er að 
styrkja verkefnið og fá í staðinn 
prent í takmörkuðu upplagi en hóp-
urinn hefur einnig mikinn áhuga 
á útbreiðslu prentsins og að auka 
aðgengileika þess.

 - gló

Tilviljanir sem ekki er hægt að 
leika eft ir með stafrænu prenti
Hópur myndlistarmanna vinnur að því að koma upp færanlegu prentverkstæði.
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HRIFNIR AF PRENTI  Sigurður Atli Sigurðsson og Leifur Ýmir Eyjólfsson vilja koma upp hreyfanlegu prentverkstæði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

  Í hvert skipti sem 
þú prentar þá eru efnis-

tökin, handbragðið og 
þessar tilviljanir sem 
verða sem stafræna 

prentið getur ekki leikið 
eftir.



U P P S E LT  5 .  J Ú N Í  K L .  2 0  O G  K L . 2 3  
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA  Á  HARPA.IS OG TIX.IS MIÐAVERÐ FRÁ KR. 5.900 

AUKATÓNLEIK
AR  6. JÚNÍ KL. 20!

MIÐASALA Á TÓNLEIKANA ER HAFIN

40 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKAR PLÖTUNNAR SUMAR Á SÝRLANDI Í ELDBORGARSAL HÖRPU
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BAKÞANKAR 
Berglindar
Pétursdóttur

BAKK 5, 8, 10:10
AGE OF ADALINE 8, 10:20
AVENGERS 2 3D 7, 10
MALL COP 2 5
ÁSTRÍKUR 2D 6

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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VARIETY CHICAGO SUN TIMES

Sofía Vergara og 
Reese Witherspoon í fyrstu 

grínmynd sumarsins.

Björgvin Guðmundsson fer fyrir 
verkefninu „Andlit bæjarins“, 
sem ljósmyndaklúbburinn Ljós-
op í Reykjanesbæ stendur fyrir 
um þessar mundir. „Við byrjuð-
um á þessu í janúar og þá bara 
smátt. Fórum að mynda flott 
fólk, og svo fór þetta að vinda 
upp á sig. Áður en við vissum af 
vorum við farin að bjóða öllum í 
myndatöku,“ segir Björgvin. 

Til stendur að smella af tvö 
hundruð andlitsmyndum af Kefl-
víkingum, núverandi, brottflutt-
um og aðfluttum. „Við viljum fá 
myndir sem endurspegla þver-

skurð samfélagsins hérna suður 
með sjó. Við myndum þekkt and-
lit og óþekkt, gömul, ung og bara 
alla.“

Björgvin segir fólk ekki feim-
ið við að mæta á svæðið og láta 
smella af sér, þvert á móti. „Nú 
þegar erum við komin með 
um það bil hundrað og átta-
tíu manns,“ bendir Björgvin 
á og segir kipp hafa komið í 
aðsóknina í kjölfar auglýsing-
ar á Facebook. „Þá fóru brott-
fluttir að sækja í sig veðrið og 
vildu vera með, svona gallharð-
ir Keflvíkingar,“ segir Björgvin. 

Mun afraksturinn svo sýndur á 
Ljósanótt, einni stærstu menn-
ingarhátíð Reykjanesbæjar ár 
hvert. 

Ljósop hefur verið starf-
andi í bænum síðan árið 2006 
og segir Björgvin nokkuð ljóst 
að mikil gróska eigi sér stað í 
Reykjanesbæ þegar kemur að 
ljósmyndun. „Við erum í kring-
um tuttugu manns sem komum 
saman og ræðum ljósmyndun, 
skiptumst á ráðum og lærum 
hvert af öðru. Þetta er ofsalega 
gaman,“ segir hann að lokum.

  gudrun@frettabladid.is

Festa andlit bæjarins á fi lmu
Ljósmyndaklúbburinn Ljósop ætlar sér að sýna þverskurð samfélagsins með ljósmyndum af tvö hundruð 
andlitum Reykjanesbæjar. Afraksturinn verður væntanlega sýndur á Ljósanótt í lok sumars. 

ÁNÆGÐUR  Björgvin tekur myndirnar 
en segir allan hópinn standa saman að 
vinnslu verkefnisins.  

ALLSKONAR  Björgvin segir fyrirsæturnar af öllum stærðum og gerðum, en þær eigi það flestar sameiginlegt að vera ekki sérlega feimnar.  MYNDIR/BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

Margur sprenglærður tískufræð-
ingurinn hefur skrifað lærða 

fræðigrein um það hvernig tískan fer 
í hringi og við eigum allteins von á 
því að Tarzan-lendaskýlur komist 
aftur í tísku – það og sé hreinlega 
ekkert sem við getum gert í því. 

Við erum nauðbeygðir þrælar 
Kalla Lagerfelds og valdamik-
illa tískuspekúlanta sem líta 
vel út í öllu, sama hversu ljótt 
það er. Í veikri von pöntum 
við, hin vinnandi stétt, ljótu 
fötin af netinu og rembumst 
við að láta þetta ganga á 
okkar eigin kolvetnaétandi 
líkömum.

ÉG lifi í stöðugum ótta við 
tískuhringinn. Hvað kemur í 

tísku næst? Gúmmísandalarnir 

eru búnir með sína endurkomu, eins 
þykkbotnaskórnir, gulrótabuxur, 
kögurvesti, hermannaúlpur, maga-
bolir og kínakjólar. Það hlaut því að 
koma að því. Útvíðu buxurnar eru 
loksins komnar aftur.

ÚTVÍÐAR buxur voru síðast í tísku 
þegar ég var í gagnfræðaskóla og 
ég átti nokkrar góðar, sumar með 
semelíusteinum, aðrar með kögri. 
Þegar ég skoðaði svo myndir af mér 
frá þessu tímabili lofaði ég sjálfri 
mér, sór þess eið, að ganga aldrei 
aftur í slíkri brók. Lausar skálmar 
gera vaxtarlagi mínu nefnilega ekk-
ert gagn annað en að láta mig líta út 
fyrir að vera tíu sentímetrum styttri, 
tíu kílóum þyngri og með tíu auka-
kálfa. Þegar ég kynntist níðþröngum 
skálmum, þá komin í menntaskóla, 

komst ég að því að fötin gera mann-
inn og skyndilega leit ég ekki út eins 
og grínfígúra.

HIÐ útvíða snið elti mig svo auð-
vitað uppi eins og ljótum tískufyrir-
bærum einum er lagið og tók að 
birtast í nærumhverfi mínu. Í fyrstu 
fletti ég hratt framhjá útvíðu aug-
lýsingunum, lækaði ekki myndir af 
vinkonum í útvíðu og vonaði að þetta 
gengi hratt yfir. En ég er áhrifagjarn 
neysluþræll og langar bara að vera 
með á nótunum. Dove er svo búið að 
ofpeppa mig og sannfæra mig um að 
það skipti engu máli hvernig ég lít 
út, ég er falleg inní mér og fegurðin 
kemur að innan og ekki úr buxunum. 

SVO ég keypti mér útvíðar buxur. 
Með extra útvíðum skálmum. 

Útvíkkun



KOMDU Í ÁSKRIFT
Sérstakt kynningartilboð til áskrifenda 

Glamour er kr. 1.690 á mánuði. 
Viðskiptavinir með net eða sjónvarp hjá 365 fá blaðið heim fyrir kr. 1.490.
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visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

Í KVÖLD KL. 18:45

365.is      Sími 1817

NÝLIÐARNIR MÆTAST
Eftir að hafa stimplað sig hressilega inn í Pepsideildina, verður 
sannkallaður stemningsslagur á heimavelli Leiknis, þeim fyrsta á 
leiktíðinni.

Mörkin: 1-0 Atli Viðar Björnsson (69.), 2-0 Steven 
Lennon (82.).

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 7 - Brynjar 
Ásgeir Guðmundsson 6, Pétur Viðarsson 5, Guð-
mann Þórisson 7, Böðvar Böðvarsson 6 - Jérémy 
Serwy 6 (83. Jón Ragnar Jónsson -), Davíð Þór 
Viðarsson 7, Sam Hewson 5 (64. Bjarni Þór 
Viðarsson 6), Atli Guðnason 7 - Steven Lennon 
8*, Kristján Flóki Finnbogason 5 (64. Atli Viðar 
Björnsson 7).

KEFLAVÍK (4-3-3): Richard Arends 6 - Unnar 
Már Unnarsson 5, Insa Bohigues Fransisco 5, 
Haraldur Freyr Guðmundsson 5, Samuel Jimenez 
Hernandez 6 - Guðjón Árni Antoníusson 6, 
Frans Elvarsson 4, Sindri Snær Magnússon 4 (79. 
Leonard Sigurðsson -) - Bojan Stefán Ljubicic 6, 
Sigurbergur Elísson 5 (74. Hólmar Örn Rúnarsson 
-), Hörður Sveinsson 3 (90. Magnús Sverrir Þor-
steinsson -).

Skot (á mark): 15-9 (7-6) Horn: 7-6

Varin skot: Róbert 6 - Arends 2

2-0
Kaplakriki 
Áhorf: 2.014

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

Mörkin: 0-1 Kristinn Freyr Sigurðsson (19.), 0-2 
Patrick Pedersen (42.), 1-2 Pape Mamadou Faye 
(72.), 2-2 Agnar Darri Sverrisson (83.)

VÍKINGUR (4-3-3):  Denis Cardaklija 5 - Davíð 
Örn Atlason 5, Milos Zivkovic 5, Alan Löwing 4, 
Ívar Örn Jónsson 6 - Dofri Snorrason 5 (46. Finnur 
Ólafsson 5), Igor Taskovic 5, Viktor Bjarki Arnars-
son 4 (71. Agnar Darri Sverrisson -) - Haukur 
Baldvinsson 3 (67. Stefán Þór Pálsson 6), Rolf Toft 
5, Pape Mamadou Faye 7.

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 4 - Baldvin 
Sturluson 6 (46. Þórður Steinar Hreiðarsson 5), 
Orri Sigurður Ómarsson 5, Thomas Christensen 
6, Bjarni Ólafur Eiríksson 5 - Andri Fannar 
Stefánsson 5, Haukur Páll Sigurðsson 6, Kristinn 
Freyr Sigurðsson 6 - Andri Adolphsson 4, Sigurður 
Egill Lárusson 7 (84. Haukur Ásberg Hilmarsson -), 
Patrick Pedersen 7*.

Skot (á mark): 10-11 (4-6) Horn: 4-6

Varin skot: Denis 3 - Ingvar 2

2-2
Víkingsvöllur 
Áhorf: 1.700

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

ÚRSLIT
OLÍS-DEILD KVENNA, LEIKUR 3

GRÓTTA - STJARNAN 22-18
Grótta - Mörk (skot): Sunna María Einarsdóttir 
5/2 (8/2), Eva Björk Davíðsdóttir 5/2 (9/3), Þórunn 
Friðriksdóttir 3 (4), Anett Köbli 3 (8), Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir 3 (8), Eva Margrét Kristinsdóttir 
1 (1), Guðný Hjaltadóttir 1 (2), Lovísa Thompson 1 
(5), Arndís María Erlingsdóttir (3). 

Varin skot: Íris B. Símonardóttir 20 (36/6, 56%).

Hraðaupphlaup: 5 (Sunna, Eva, Þórunn, Köbli) 

Stjarnan - Mörk (skot): Sólveig Lára Kjærnested 
11/8 (18/8), Hanna Guðrún Stefánsdóttir 3 
(4), Helena Rut Örvarsdóttir 3 (13), Stefanía 
Theodórsdóttir 1 (2), Sandra Sif Sigurjónsdóttir 
(1), Esther Viktoría Ragnarsdóttir (1), Nataly 
Sæunn Valencia (3), Alina Tamasan (3), Guðrún 
Erla Bjarnadóttir (5), 

Varin skot: Florentina Stanciu 13 (28/3, 46%), 
Heiða Ingólfsdóttir 7/1 (14/2, 50%), 

Hraðaupphlaup: 3 (Sólveig, Hanna Guðrún 2) 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Gróttu.

Mörkin: 0-1 Jeppe Hansen (12.), 0-2 Þorri Geir 
Rúnarsson (63.)

ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 5 - Devon 
Már Griffin 5 (76., Hafsteinn Briem -), Avni Pepa 
6, Tom Skogsrud 5, Jón Ingason 6 - Gunnar Þor-
steinsson 5 (65., Aron Bjarnason 6), Mees Junior 
Seirs 5 - Gauti Þorvarðarson 5, Víðir Þorvarðarson 
5, Jonathan Glenn 4.

STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 7 - Heiðar 
Ægisson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 8, Daníel 
Laxdal 8, Hörður Árnason 7 - Þorri Geir Rúnars-
son 8*, Halldór Orri Björnsson 6, Pablo Punyed 
7 (73., Jón Arnar Barðdal -) - Arnar Már Björg-
vinsson 7, Ólafur Karl Finsen 6 (90.+3, Veigar 
Páll Gunnarsson -), Jeppe Hansen 7 (77., Garðar 
Jóhannsson -).

Skot (á mark): 6-20 (1-5) Horn: 1-4

Varin skot: Guðjón 3 - Gunnar 1

0-2
Hásteinsvöllur 
Áhorf: 848

Þorvaldur 
Árnason (7)

HANDBOLTI „Nú er maður bara á 
leiðinni heim að sleikja sárin,“ 
segir Geir Sveinsson, þjálfari 
þýska félagsins Magdeburg, en 
hans lið var grátlega nálægt því að 
vinna þýsku bikarkeppnina í gær 
er það mætti Evrópumeisturum 
Flensburg í úrslitaleik.

Það var jafnt, 24-24, eftir venju-
legan leiktíma og því varð að 
framlengja. Eftir framlenginguna 
var enn jafnt, 27-27, og því varð 
að grípa til vítakastkeppni. Hana 
vann Flensburg 5-4 en eini maður-
inn sem klikkaði var Robert Weber 
sem er vítaskytta Magdeburg.

Gat ekki gert neitt meira
„Fyrir vítakeppnina þökkuðum við 
Ljubomir Vranjes (þjálfari Flens-
burg) hvor öðrum fyrir leikinn 
enda ekkert annað sem við gátum 
gert þegar út í vítakeppnina var 

komið,“ segir Geir en hann var 
búinn að undirbúa sitt lið fyrir 
vítakastkeppni. Var samt ekki erf-
itt að standa hjá og horfa á víta-
kastkeppnina?

„Nei, mér fannst það í sjálfu sér 
ekki svo erfitt enda var ég búinn 
að undirbúa liðið fyrir það og 
æfa þetta. Meira get ég ekki gert. 
Það er fáránlegt að níu víti af tíu 
skuli hafa endað inni. Það sem er 
kannski enn ótrúlegra er að okkar 
besta vítaskytta hafi verið sá eini 
sem klikkaði. Kannski pínu skrifað 
í skýin.“

Þetta var fimmta árið í röð 
sem Flensburg kemst í úrslit en 
liðið var búið að tapa úrslitaleikn-
um fjögur ár í röð. Liðið var ansi 
nærri því að tapa þeim fimmta. 
Stórkostlegt stemning var í hinni 
glæsilegu O2-höll í Hamborg.

„Það er mikil ánægja með alla 

helgina. Leikirnir vinnast allir 
með einu marki og stemningin 
frábær. Ég hef aldrei verið þarna 
áður og þetta er í sjálfu sér alveg 
einstakt. Ótrúlegt.“

Innistæða fyrir þessu hjá okkur
Geir hefur verið að gera frábæra 
hluti með lið Magdeburg í vetur. 
Var næstum búinn að vinna bikar-
inn og er svo með liðið í fjórða sæti 
í deildinni sem gefur Evrópusæti.

„Ég er einstaklega ánægður með 
þann handbolta sem við erum að 
spila. Það skiptir þjálfarann mestu 
máli. Við vorum mættir þarna til 
þess að vinna og menn sýndu að 
það var innistæða fyrir því. Ég er 
mjög stoltur af liðinu mínu. Við 
unnum liðið sem vann keppnina í 
fyrra og erum svo einu vítakasti 
frá því að vinna Evrópumeistar-
ana.“  henry@frettabladid.is

Stoltur af liðinu mínu
Geir Sveinsson, þjálfari Magdeburg, var einu vítakasti frá því að verða þýskur 
bikarmeistari í gær. Lið hans tapaði spennandi úrslitaleik eft ir vítakastkeppni.

SVEKKJANDI  Geir og lærisveinar hans trúðu því varla að þeir hefðu tapað. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Þrír leikir fóru fram í 
Pepsi-deild karla í gær.

FH og Stjarnan eru með fullt 
hús eftir tvo leiki en bæði lið 
unnu sannfærandi 2-0 sigra í gær.

Mesta stuðið var í Víkinni þar 
sem Víkingur lenti 2-0 undir á 
heimavelli gegn Val.

Heimamenn náðu að rífa sig 
upp, jafna leikinn og næla í gott 
stig eftir að hafa verið komnir 
ofan í holu.   - hbg

FH og Stjarnan byrja mótið vel

HEITUR  Atli Viðar skoraði í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í LYKILSTÖÐU  Grótta er aðeins einum 
sigri frá Íslandsmeistaratitlinum í hand-
bolta eftir leik gærdagsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Dagný Brynjarsdóttir varð í gær Þýska-
landsmeistari með stórliði Bayern München 
eftir dramatískan lokadag í þýska boltanum.

Bayern var í öðu sæti fyrir daginn. Liðið 
varð að vinna sinn leik og treysta á að 
topplið Wolfsburg myndi misstíga sig.

Það er nákvæmlega það sem gerðist. 
Wolfsburg gerði 1-1 jafntefli við Frankfurt, 
sem var í þriðja sæti deildarinnar, á meðan 
Bayern skellti SGS Essen, 2-0. Dagný spilaði 
síðustu tíu mínútur leiksins.

Bayern er því tvöfaldur meistari í Þýskalandi í 
ár en venju samkvæmt rúllaði karlalið félagsins 
upp þýsku Bundesligunni.   - hbg

Dagný þýskur meistari með Bayern
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FÓTBOLTASUMARIÐ 
ER HAFIÐ Í INTERSPORT!

UPP MEÐ 
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SELECT STANDARD
Legghlífar. Stærðir: S-L. 

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

3.690

NIKE HYPERVENOM PHELON  
Góðir fótboltaskór. Litir: Appelsínu-
gulir. Barnastærðir.

NIKE MAGISTA ONDA FG
Góðir fótboltaskór. Litir: Gulir. 
Barnastærðir.

10.990
10.990

1.690HUMMEL CLASSIC FOOTBALL SOCKS 
Fótboltasokkar. Margir litir. Barna- og 
fullorðinsstærðir.

1.790

SELECT RETRO SPECIAL 
Fótbolti. Stærðir: 3-4-5.

BERGSTAÐIR
KOLAPORT
RÁÐHÚSIÐ
STJÖRNUPORT
TRAÐARKOT
VESTURGATA
VITATORG

VERUM, VERSLUM OG NJÓTUM
ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
WWW.MIDBORGIN.IS

 Miðborgarvaka
MIÐVIKUDAGINN 13. MAÍ

Miðborgin okkar blæs til sérstakrar Miðborgarvöku  
 

 
og góða stemningu.

Næg bílastæði og munið
bílastæðahúsin.

ÚRSLIT
ENSKA ÚRVALSDEILDIN

CHELSEA - LIVERPOOL 1-1
1-0 John Terry (5.), 1-1 Steven Gerrard (44.).

MAN. CITY - QPR 6-0
 1-0 Sergio Aguero (4.), 2-0 Aleksandar Kolarov 
(32.), 3-0 Sergio Aguero (50.), 4-0 Sergio aguero, 
víti (65.), 5-0 James Milner (70.), 6-0 David Silva 
(87.)

EVERTON - SUNDERLAND 0-2
0-1 Danny Graham (53.), 0-2 Jermain Defoe (85.).

NEWCASTLE - WBA 1-1
 0-1 Victor Anichebe (32.), 1-1 Ayoze Perez 
Gutierrez (41.).

STOKE - TOTTENHAM 3-0
 1-0 Charlie adam (21.), 2-0 Steven n‘Zonzi (32.), 
3-0 Mame Biram Diouf (86.).

LEICESTER - SOUTHAMPTON 2-0
 1-0 Riyad Mahrez (7.), 2-0 Riyad Mahrez (19.).

HULL - BURNLEY 0-1
 0-1 Danny Ings (62.).

ASTON VILLA - WEST HAM 1-0
 1-0 Tom Cleverley (31.).

CRYSTAL PALACE - MAN. UTD 1-2
 0-1 Juan Mata, vít (19.), 1-1 Jason Puncheon (57.), 
1-2 Marouane Fellaini (78.).

STAÐAN:
Chelsea 36 25 9 2 70-28 84
Man. City 36 22 7 7 77-36 73
Arsenal 34 21 7 6 66-33 70
Man. United 36 20 8 8 61-36 68
Liverpool 36 18 8 10 50-39 62
Tottenham 36 17 7 12 55-53 58
Southampton 36 17 6 13 48-30 57
Swansea 35 15 8 12 43-44 53
Stoke 36 14 8 14 42-44 50
West Ham 36 12 11 13 43-43 47
Everton 36 11 11 14 46-48 44
C. Palace 36 11 9 16 43-50 42
WBA 36 10 11 15 34-47 41
Aston Villa 36 10 8 18 30-50 38
Leicester 36 10 7 19 41-54 37
Sunderland 35 7 15 13 30-50 36
Newcastle 36 9 9 18 37-61 36
Hull City 36 8 10 18 33-49 34
Burnley 36 6 11 19 27-53 29
QPR 36 7 6 23 39-67 27

Í KVÖLD:
 Arsenal - Swansea  kl.19.00.
í beinni á Stöð 2 Sport 2.

FÓTBOLTI Það varð ljóst um helgina 
að Burnley og QPR leika í ensku 
B-deildinni um næstu helgi. QPR 
steinlá gegn Man.City en sigur 
Burnley á Hull City dugði ekki 
til þessa að halda Burnley í deild 
þeirra bestu.

„Ég trúi því að við getum komið 
til baka. Leikmenn hafa vaxið í 
vetur og ég trúi ekki öðru en að 
við munum berjast um að koma 
aftur upp á næstu leiktíð,“ sagði 
Sean Dyche, stjóri Burnley.

„Ástæðan fyrir því að við föllum 
er að við skorum ekki nóg. Formið 
hefur verið gott og leikmenn munu 
læra af þessari leiktíð sem og ég. 
Við reynum að bera höfuðið hátt 
og vinnum í því fljótlega að gera 
aftur atlögu að úrvalsdeildarsæti.“

QPR ákvað að fara niður með 
stæl. Leikmenn liðsins hrein-

lega lögðu niður vopnin í leiknum 
gegn Man. City og voru fyrir vikið 
flengdir, 6-0.

„Við komum mjög jákvæðir á 
svæðið en skutum okkur í fótinn. 
Við mættum hreinlega ekki til 
leiks og strákarnir verða örugg-
lega mjög svekktir með sjálfa sig. 
Við erum líka miður okkur fyrir 
hönd þeirra stuðningsmanna sem 
ferðuðust á leikinn,“ sagði Chris 
Ramsey, stjóri QPR, svekktur eftir 
leikinn en hann lýsti yfir áhuga á 
að halda áfram að þjálfa félagið.

„Það var mjög þögult í búnings-
klefanum. Það er engin ástæða til 
að kryfja þetta mál núna. Örlög 
okkar voru að falla. Félagið er að 
ganga í gegnum endurnýjun og 
sú vinna hefði haldið áfram sama 
hvort liðið hefði fallið eður ei.“

 henry@frettabladid.is

Burnley og QPR 
féllu um deild
Einn farmiði í 1. deildina er eft ir í úrvalsdeildinni.

TAKK FYRIR OKKUR  Sean Dyche, stjóri Burnley, og strákarnir hans þakka fyrir sig.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

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

WWW.NISSAN.IS
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NISSAN CONNECT360° MYNDAVÉLATÆKNI ÖRYGGISHJÚPUR

ACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur, 
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun 
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.fl. 

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, t.a.m. 
ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. Hann tekur 
við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim 
til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin láta ökumann 
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.

NISSAN X-TRAIL NISSAN X-TRAIL
ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

Verð: 5.490.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.890.000 kr.
Eyðsla 5,3 l /100 km*
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NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT
Nýju sportjepparnir frá Nissan hafa tekið forskot - því 
viðskiptavinir standast ekki glæsilegt útlit, ríkulegan búnað 
og hagstætt verð.

Við bjóðum ykkur velkomin að sjá og reynsluaka 
Nissan X-Trail og kynnast af eigin raun yfirburðum 
nýju sportjeppanna frá Nissan.

NÝR NISSAN X-TRAIL
STÓRI BRÓÐIR NISSAN QASHQAI
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

07:00 Barnatími Stöðvar 2
08:00 The Middle
08:25 Selfie
08:50 2 Broke Girls
09:15 Bold and the Beautiful
09:35 Doctors
10:15 Heilsugengið
10:40 Gatan mín
11:00 Mistresses
11:45 Falcon Crest
12:35 Nágrannar
13:00 Britain’s Got Talent
14:10 Britain’s Got Talent
14:35 Hart of Dixie
15:20 ET Weekend
16:05 Tommi og Jenni
16:55 Guys With Kids
17:20 Bold and the Beautiful
17:40 Nágrannar
18:05 Simpson-fjölskyldan
18:30 Fréttir Stöðvar 2 
18:47 Íþróttir 
18:55 Ísland í dag
19:40 2 Broke Girls
20:00 The New Girl
20:25 Lífsstíll  Önnur þáttaröðin af 
þessum glæsilegu tísku og hönnunar-
þáttum þar sem Theodóra Mjöll fjallar 
um allt sem tengist tísku, hönnun og 
lífsstíl. Meðal viðmælenda eru grafísk-
ir hönnuðir, fatahönnuðir, vöruhönnuð-
ir, ljósmyndarar og stílistar svo einhverj-
ir séu taldir upp. Hárgreiðslumeistarinn 
Theodóra Mjöll hefur gefið út metsölu-
bækurnar Hárið, Innblástur, Lokkar og 
Frozen-hárgreiðslubókina sem selst eins 
og heitar lummur út um allan heim. 
Theodóra Mjöll heldur úti vinsælu tísku-
bloggi á trendnet.is.
20:50 Backstrom
21:35 Game of Thrones  Fimmta 
þáttaröðin um hið magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjöl-
skyldna í Westeros en allar vilja þær ná 
yfirráðum yfir hinu eina sanna konungs-
sæti, The Iron Throne.
22:30 Vice
23:00 Daily Show: Global Edition
23:25 Modern Family
23:50 The Big Bang Theory
00:10 Veep
00:40 A.D.: Kingdom and Empire
01:25 Gotham
02:10 Last Week Tonight with John 
Oliver
02:40 Louie
03:05 Deadly Hope
04:35 Backstrom
05:20 Fréttir og Ísland í dag

17:05 Wipeout 
17:45 One Born Every Minute UK
18:35 10 Items or Less
19:00 The Amazing Race
19:45 The Bill Engvall Show
20:05 Saving Grace
20:50 The Finder
21:35 Vampire Diaries
22:15 Pretty Little Liars
23:00 The Amazing Race
23:45 The Bill Engvall Show
00:05 Saving Grace
00:50 The Finder
01:30 Vampire Diaries
02:15 Pretty Little Liars
02:55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

16.30 Séra Brown (7:10)
17.20 Tré Fú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt? 
17.47 Loppulúði, hvar ertu?
18.00 Skúli skelfir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Í garðinum með Gurrý
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Gengið á ný
21.00 Spilaborg
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Pönkheilkennið  Finnsk heim-
ildarmynd um fjóra andlega fatlaða fé-
laga sem ákveða að stofna pönkhljóm-
sveit. Í framhaldi sendu þeir lag í for-
keppni Eurovision 2015 og munu taka 
þátt í keppninni fyrir hönd Finnlands í 
Vín í maí.
23.45 Krabbinn
00.15 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Everybody Loves Raymond 
08:20 Dr. Phil
09:00 The Talk
09:45 Pepsi MAX tónlist
14:40 Cheers 
15:05 Scorpion
15:50 Jane the Virgin 
16:30 Judging Amy
17:10 The Good Wife 
17:50 Dr. Phil
18:30 The Talk
19:10 Gordon Behind Bars 
19:55 The Office
20:15 My Kitchen Rules 
21:00 Hawaii Five-0 
21:45 CSI: Cyber 
22:30 Sex & the City 
22:55 Californication (11:12)
23:20 Flashpoint  Flashpoint er kan-
adísk lögregludrama sem fjallar um sér-
sveitateymi í Toronto. Sveitin er sérstak-
lega þjálfuð í að takast á við óvenjuleg-
ar aðstæður og tilfelli, eins og gíslatökur, 
sprengjuhótanir eða stórvopnaða glæpa-
menn. Þættirnir eru hlaðnir spennu og 
er nóg um hættuleg atvik sem teymið 
þarf að takast á við. 
00:10 The Good Wife 
00:55 Elementary
01:40 Hawaii Five-0 
02:25 CSI: Cyber 
03:10 Sex & the City 
03:35 Pepsi MAX tónlist

07.00 Útsending frá úrslitaleiknum í 
þýska bikarnum.
09.25 Juventus - Real Madrid  
11.05 Barcelona - Bayern München 
12.45 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
13.15 Formúla 1 2015 - Spánn
15.35 Útsending frá úrslitaleiknum í 
þýska bikarnum.
16.55 Chicago - Cleveland. Leikur 4
18.45 Leiknir R - ÍA  BEINT
21.15 Spænsku mörkin 
22.00 Pepsímörkin
23.15 Goðsagnir - Pétur Ormslev
23.50 Leiknir R - ÍA
01.40 Pepsímörkin 

07:00 Man. City - QPR
08:40 Chelsea - Liverpool 
11:10 Messan  
12:10 Hull - Burnley
13:50 Brentford - Middlesbrough
15:30 Ipswich - Norwich
17:10 Man. City - QPR  
18:50 Arsenal - Swansea  BEINT
21:00 Messan  
22:00 Chelsea - Liverpool  
23:40 Arsenal - Swansea  
01:20 Messan

20:00 Frumkvöðlar Bjartsýni frumkvöðlanna er 
ótrúleg 20:30 Panorama Akeem fjallar um 
mál innflytjenda. 21:00 Fyrirtækjaheimsóknir 
Sigurður K. og Friðþjófur heimsækja N1 21:30 
Stormað Siggi stormur í íslenskum stormum.

10.00 Þjóðbraut (e) 11.00 Sjónarhorn (e) 
11.30 Lífsins list (e) 12.00 Þjóðbraut (e) 13.00 
Sjónarhorn (e) 13.30 Lífsins list (e) 14.00 
Þjóðbraut (e) 15.00 Sjónarhorn (e) 15.30 
Lífsins list (e) 16.00 Þjóðbraut (e) 17.00 
Sjónarhorn (e) 17.30 Lífsins list (e) 18.00 
Þjóðbraut (e) 19.00 Sjónarhorn (e) 19.30 
Lífsins list (e) 20.00 Lífsstíll 20.30 Hringtorg 
21.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 22.00 
Lífsstíll (e) 22.30 Hringtorg (e) 23.00 Úr smiðju 
Páls Steingrímssonar (e)

11:40 Mr. Morgan’s Last Love
13:35 Enough Said 
15:10 The Bucket List 
16:50 Mr. Morgan’s Last Love
18:45 Enough Said
20:20 The Bucket List 
22:00 Malavita
23:55 Conviction 
01:45 Bullet to the Head
03:20 Malavita

18:05 Friends 
18:50 Modern Family
19:10 New Girl
19:35 The Big Bang Theory
20:00 Sjálfstætt fólk
20:30 Eldsnöggt með Jóa Fel
21:00 The Newsroom 
21:55 Sisters
22:45 Grimm
23:30 Sjálfstætt fólk
23:55 Eldsnöggt með Jóa Fel
00:25 The Newsroom 
01:20 Sisters
02:05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07:00 Lína langsokkur  
07:47 Latibær  
08:00 Strumparnir
08:25 Ævintýri Tinna  
08:47 Stóri og Litli 
09:00 Dóra könnuður
09:45 Doddi litli og Eyrnastór  
09:55 Sumardalsmyllan  
10:00 Áfram Diego, áfram!  
10:24 Svampur Sveinsson
10:45 Tom and Jerry
11:00 Lína langsokkur
11:22 Ljóti andarunginn og ég  
11:47 Latibær
12:00 Strumparnir
12:25 Ævintýri Tinna  
12:50 Stóri og Litli
13:00 Dóra könnuður
13:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13:45 Doddi litli og Eyrnastór
13:55 Sumardalsmyllan  
14:26 Svampur Sveinsson  
14:47 Tom and Jerry
14:53 Leyndarmál vísindanna
15:00 Lína langsokkur
15:22 Ljóti andarunginn og ég  
15:47 Latibær
16:00 Strumparnir
16:25 Ævintýri Tinna  
17:00 Dóra könnuður
17:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17:45 Doddi litli og Eyrnastór
17:55 Sumardalsmyllan  
18:00 Áfram Diego, áfram! 
18:24 Svampur Sveinsson
18:45 Tom and Jerry
18:55 Leyndarmál vísindanna
19:00 Pétur og kötturinn Brandur 2 

09.00 Champions Tour Highlights
09.55 PGA Tour 2015 - Highlights 
10.50 Golfing World 
11.40 Inside The PGA Tour 
12.05 World Golf Championship 
20.05 PGA Tour 2015 - Highlights 
21.00 Golfing World 2015 
21.50 This Is the Presidents Cup 
22.15 PGA Tour 2015 - Highlights 
23.10 Champions Tour Highlights



Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. 

Miðaverð er aðeins 1.300 kr. Einn miði gildir í heila 3 leiki í sama útdrætti.
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Það gildir einu hvar þú býrð - ef þú átt miða! 

90 MILLJÓNIR
hafa rúllað niður Kambana á síðustu 5 árum.

Rúlla næstu milljónir til þín?
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, Hjalti Egilsson 
hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ 
SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan 

Atli Sveinsson jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar 
Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

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

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

REST heilsurúm

Fyrir þínar
bestu stundir

MEIRA Á
dorma.is

REST heilsurúm

COMFORT heilsurúm

LUXURY heilsurúm Nature’s Luxury dýna  
með Classic botni

Stærð cm Dormaverð
120x200   129.900 kr.
140x200 155.900 kr.
160x200 169.900 kr.
180x200 189.900 kr.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Góðar kantstyrkingar

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Þrýstijöfnunar yfirdýna

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

Nature’s Comfot dýna  
með Classic botni

Stærð cm Dormaverð
100x200 99.900 kr.
120x200   119.900 kr.
140x200 138.900 kr.
160x200 149.900 kr.
180x200 164.900 kr.

Nature’s Rest dýna  
með Classic botni

Stærð cm Dormaverð
90x200 68.900 kr.
100x200 72.900 kr.
120x200   79.900 kr.
140x200 92.900 kr.
160x200 99.900 kr.
180x200 117.900 kr.

„Ef maður vill byrja vikuna á klass-
ísku lagi þá er það Gold on the 
Ceiling með The Black Keys. Mig 
langar einnig að nefna Return of 
the Gangsta með Outkast.“
Justin Shouse, körfuknattleiksmaður og 
kennari

MÁNUDAGSLAGIÐ

„Ég leita nú logandi ljósi að ófrjóum 
einhleypum hojurum sem eru til í að 
leika á móti Ingvari E. Sigurðssyni, 
Sögu Garðarsdóttur og Atla Rafni 
Sigurðarsyni á fjölum Þjóðleikhúss-
ins eftir helgi,“ segir Sigríður Soffía 
Níelsdóttir, höfundur dansleikhús-
verksins Svartra fjaðra, sem mun 
marka upphaf 29. Listahátíðar í 
Reykjavík.

Dúfurnar leika veigamikið hlut-
verk í sýningunni, en pattstaða 
kom aldeilis upp þegar í ljós kom að 
dúfurnar, sem hún hafði ætlað að 
nota í sýningunni, voru fjarri góðu 
gamni, nú liggjandi á eggjum. „Ég 
vann með þessum fuglum í fyrra og 
sá mér leik á borði að hafa þær með 
í þessari sýningu, nema hvað þær 
brugðu sér í fæðingarorlof á ögur-
stundu,“ segir Sigga Soffía og ber 
örlítið á geðshræringu í hlátrinum 
sem eftir fylgir.

Má með sanni segja að allt sé í 
hers höndum, en verði staðgenglar 
fuglanna ekki komnir í hús á morg-
un er ólíklegt að leyfi fáist fyrir 

fiður fénaðinum innan veggja Þjóð-
leikhússins. 

Kosturinn við þessa sérstöku 
fugla, er að þeir þykja þægilegir 
til meðferðar á sviði, eru þungir á 
sér og fremur latir til flugs, sem er 
gríðar lega hentugt í ljósi þess að 
fuglarnir hafa ekki heimild til að 
fljúga yfir áhorfendur í sal Þjóð-
leikhússins. „Þegar þeir upplifa ógn 
þenja þeir út bringuna og hreyfa sig 
eins og tangódansarar um sviðið 
sem er virkilega flott,“ segir Sigga 
en bætir þó við að hún sé búin að 
setja saman plan B ef illa gengur að 
fá fugla til samstarfs í tæka tíð, en 
þó voni hún innilega að svo fari ekki.

Undirbúningsferli sýningarinn-
ar hefur verið heldur skrautlegt 
en fyrir skemmstu tognaði Ingvar 
í baki er hann steig trylltan dans á 
æfingu. „Atli Rafn var sem betur 
fer afar úrræðagóður og braut af 
þúsund ára gömlum jökulís sem 
notaður er í sýningunni um Fjalla-
Eyvind og Höllu, kældi bólgurnar 
niður hjá Ingvari og kom honum 

þannig stórkostlega til bjargar,“ 
útskýrir Sigga. 

Hún segir jafnframt frá öðrum 
dansara í sýningunni sem dansaði 
fram af sviðinu á föstudag og er nú 
óljóst hvort hún verði sjálf að bregða 
sér í hlutverkið. „Ég vona ekki, en 
sjáum hvað setur,“ segir hún að 
lokum, og viðurkennir fyrir blaða-
manni að sér þyki leikhúsverkið 
mun erfiðara viðureignar en sjálft 
íslenska veðrið sem hún hefur þurft 
að kljást við þegar hún hefur sett 
upp flugeldasýnu Menningarnætur 
undanfarin tvö ár.  gudrun@frettabladid.is

Óskar eft ir ófrjóum 
einhleypum hojurum
Opnunaratriði Listahátíðar í Reykjavík í sérstöku uppnámi eft ir að dúfurnar sem 
leika áttu í sýningunni Svörtum fj öðrum stimpluðu sig út og í fæðingarorlof. 

STRESSANDI  Sigga Soffía biðlar til almennings ef einhver skyldi luma á aukadúfum. Hægt er að hafa samband við hana í 
gegnum  sigridursoffia@gmail.com.  FRÉTTABLAÐIÐ/NANNA DÍS

 Ég vann með þess-
um fuglum í fyrra og sá 

mér leik á borði að hafa 
þær með í þessari sýn-

ingu, nema hvað þær 
brugðu sér í fæðingar-

orlof á ögurstundu.

Ingibjörg Egilsdóttir, sem 
keppti fyrir Íslands hönd í Miss 
World árið 2009, mun nú snúa 
aftur eftir nokkurra ára fjar-
veru. Mun hún tylla sér hinu-
megin við borðið og dæma í 
Miss Denmark Universe 2015 í 
lok sumars. 

„Ég var beðin að vera sér-
stakur dómari í keppninni í 
ár en hún verður afar vegleg, 
en mikið verður í hana lagt og 
henni til dæmis sjónvarpað,“ 
segir Ingibjörg og spennan 
leynir sér ekki. „Ég hef tekið 

að mér hlutverk dómara í svona 
keppnum nokkrum sinnum áður, 
og ég leita ekki að ákveðinni 
staðalímynd eða ákveðnu útliti,“ 
útskýrir Ingibjörg þegar hún er 
spurð um hvort hún hafi upp-
skrift að fegurðardrottningu í 
handraðanum.„Fegurð í mann-
eskju kemur að innan, fegurð 
er orka og óháð öðru að mínu 
mati.“ 

Ingibjörg er spennt fyrir 
verkefninu en sigurvegarinn 
mun keppa í Miss World, líkt 
og hún sjálf. „Eftir þátttökuna 

fóru hjólin að snúast hjá mér og 
ég fékk ýmis verkefni um allan 
heim,“ segir Ingibjörg en seg-
ist hafa lagt fyrirsætuferilinn á 
hilluna eftir að hún varð ófrísk. 
„Móðurhlutverkið er dásamleg-
asta hlutskipti sem ég hef fengið.“ 

Ingibjörg er sífellt með vega-
bréfið á lofti og flakkar heims-
hornanna á milli. Hún er nýlega 
komin aftur á klakann eftir að 
hafa fylgt kærastanum, Fjallinu 
sjálfu, Hafþóri Júlíusi Björns-
syni, yfir hnöttinn til þátttöku í 
sterkasta manni heims.  - ga

Frá fegurðardrottningu í danskt dómarasæti
Ingibjörg Egilsdóttir mun taka að sér hlutverk sérstaks dómara í Miss Denmark 2015 sem fram fer í sumar.

GLÆSILEG  Ingibjörg er mikill ferða-
langur og munar ekki um að bregða sér 
til baunalandsins síðar í sumar.
    FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,35% er alfarið á kostnað Hagkaups.

SÍÐASTI SÉNS!

DAGANA 7.-11. MAÍ
AFNEMUM VIÐ VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM 



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Fjöldi látinn eft ir skotárás í Sviss
2 Barnið sem ekið var á í öndunarvél
3 Hver skandallinn á fætur öðrum
4 Að leyfa sér að dreyma
5 Auðjöfur bauð þúsundum starfs-

manna í lúxusferð til Frakklands

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Gaman Ferðir fljúga með WOW air    

89.900 kr.Frá:

94.400 kr.Frá:

Verð á mann miðað við 4 saman í íbúð.*
Ferðatímabil: Allar brottfarir í júlí. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur og 20 kg taska báðar leiðir.

Tenerife
Apartmentos Aguamar ***

*Verð á mann frá 105.800 kr miðað við 2 fullorðna

Tenerife
Costa Adeje Palace ****  

 

með Gaman Ferðum! 

 

Gaman saman

www.gaman.is / gaman@gaman.is / Sími 560 2000 /                                            /                                    

ace ********************************************************* 

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn
(2-12 ára).* Ferðatímabil: Valdar dagsetningar 
í maí og júní. Innifalið er flug með sköttum, 
gisting í 9 nætur með hálfu fæði og 20 kg 
taska báðar leiðir.

Alicante
Albir Playa **** 

 

*Verð á mann frá 118.500 kr miðað við 2 fullorðna91.700 kr.Frá:

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 1 barn 
(2-6 ára).* Ferðatímabil: Allar brottfarir í júní. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 nætur
með hálfu fæði og 20 kg taska báðar leiðir.

Verð á mann miðað við 2 fullorðna í herbergi.
Ferðatímabil: Valdar dagsetningar í júní.
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur með hálfu fæði og 20 kg taska 
báðar leiðir.
 

Costa Brava
Hotel Bertran Park****

 

88.500 kr.Frá:

*Verð á mann frá 111.700 kr miðað við 2 fullorðna

Haraldur hamingjusami
Haraldur Einarsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, leikur við hvurn 
sinn fingur þessa dagana og skammt 
stórra högga á milli þegar kemur 
að tilefni til að fagna. Í vikunni 
gladdist þingmaðurinn innilega yfir 
meistaragráðu unnustunnar, Birnu 
Harðardóttur. Fór Haraldur afar 
fögrum orðum um meistara Birnu 
sína á fésbókarsíðu sinni og benti 
hann áhugasömum um innleiðingu 
sérleyfisverslana á að meistari Birna 
væri viðskiptafræð-
ingurinn sem taka 
mætti mark á í þeim 
efnum. 

Stutt er síðan 
fjölskyldan gladdist 
yfir fréttum um 
væntan legan erf-
ingja og enn styttra 
síðan þau 
glöddust yfir 
að drengur 
væri 
væntan-
legur. - ga

Flogin úr hreiðrinu
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrr-
verandi formaður Heimdallar, tók 
stórt skref um liðna helgi og flaug 
úr hreiðrinu en hún hafði nýverið 
fest kaup á sinni fyrstu íbúð. „Eftir 
tuttugu og þrjú ár í föðurhúsum var 
komið að þessu,“ sagði Áslaug glöð 
í bragði. 

Áslaug útskrifast með BA-gráðu 
úr lögfræðideild frá Há-

skóla Íslands á næst-
unni. „Ég ætla að 
starfa hjá lögreglunni 
á Selfossi í sumar og 
svo mun ég demba 
mér í mastersnám 

í haust,“ segir 
þessi dugn-
aðarforkur 
inntur eftir 
framtíðarplön-
unum. 

 - ga

Heita 
49.000 kr. 

báðar leiðir með tösku

Barcelona 
er komin í


	FB056s_P001K.indd
	FB056s_P002K.indd
	FB056s_P003K.indd
	FB056s_P004K.indd
	FB056s_P005K.indd
	FB056s_P006K.indd
	FB056s_P007K.indd
	FB056s_P008K.indd
	FB056s_P009K.indd
	FB056s_P010K.indd
	FB056s_P011K.indd
	FB056s_P012K.indd
	FB056s_P013K.indd
	FB056s_P014K.indd
	FB056s_P015K.indd
	FB056s_P016K.indd
	FB056s_P017K.indd
	FB056s_P018K.indd
	FB056s_P019K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P020K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P022K.indd
	FB056s_P024K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P025K.indd
	FB056s_P031K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P032K.indd
	FB056s_P034K.indd
	FB056s_P035K.indd
	FB056s_P036K.indd
	FB056s_P037K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P038K.indd
	FB056s_P041K.indd
	FB056s_P042K.indd
	FB056s_P043K.indd
	FB056s_P044K.indd
	FB056s_P045K.indd
	FB056s_P046K.indd
	FB056s_P047K.indd
	FB056s_P048K.indd
	FB056s_P049K.indd
	FB056s_P050K.indd
	FB056s_P051K.indd
	FB056s_P052K.indd
	FB056s_P053K.indd
	FB056s_P054K.indd
	FB056s_P055K.indd
	FB056s_P056K.indd

