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R ósa Valtingojer hefur búið til fugla úr leir 
síðan hún var þrettán ára. Fuglalínan saman-
stendur af sex íslenskum fuglum, lunda, 

himbrima, súlu, hrafni, snjótittlingi og lóu. „Fyrsti 
fuglinn sem ég gerði var lóa sem er sá fugl sem 
er í hvað mestu uppáhaldi hjá fólki almennt. Ég 
geri ekki upp á milli fuglanna, mér finnst þeir allir 
fallegir á sinn hátt. Stefnan er að gera einn nýjan 
fugl á hverju ári og er í rjúpan í meðgöngu hjá mér 
núna,“ segir Rósa. Rósa ólst upp á listamannaheimili, en foreldrar 
hennar, Sólrún Friðriksdóttir og Ríkharður Valting-
ojer, eru báðir myndlistarmenn. Rósa á því ekki 
langt að sækja áhugann og hæfileikann til þess að 
hanna. Foreldrar Rósu reka, ásamt henni og eigin-
manni hennar, Zdenek Patak, Gallerí Snærós á 
Stöðvarfirði. „Heima voru góðar aðstæður til þess 
að skapa og ég hef alltaf verið að gera eitthvað. 
Mamma átti keramikofn og var sjálf meðal annars 
að leira. Mamma og pabbi sendu fyrstu lóuna mína 
inn á sýningu hjá Handverki og hönnun sem hét 
Íslenskir minjagripir. Hún komst inn og ég varð 
ótrúlega montinn krakki,“ segir Rósa og hlær. Hún 
bætir því við að sú lóa líti út eins og langalanga-
langamma fuglanna sem hún gerir í dag. „Ég hef 
búið til fuglana í gegnum tíðina en fyrir um tveimur 
árum fór ég með þá í vöruþróun til að gera þá að 
mínu lifibrauði. Það er ekkert sérstaklega mikið af 
atvinnutækifærum hérna á Stöðvarfirði þannig að 
ég hef reynt að búa eitthvað til sjálf.“Auk þess að gera fuglana hefur Rósa aðal-
lega verið að vinna í því síðastliðin fimmá á

LÓAN VAR FYRST LEIRAR FUGLA  Íslenskir fuglar eru viðfangsefni listakonunnar Rósu Valtingoj-

er. Fuglarnir eru orðnir sex en Rósa stefnir á að fjölga þeim árlega. 

ALLT Á KAFI Í SNJÓÞótt maímánuður sé hálfnaður er enn allt á kafi í snjó víða á Norður- og Austurlandi. Vorverkin fá því að bíða um 
sinn. Þetta er þó ekkert einsdæmi.SÍÐA 2

HÖNNUÐUR Áhuga-svið Rósu á hönnun er mjög vítt og hefur hún fengist við ýmislegt auk þess að leira fugla. 
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MÁLAÐ Í SUMAR
MÁNUDAGUR  18. MAÍ 2015 Kynningarblað Málning, penslar, málarameistarar, góð ráð og BYKO.

MÁNUDAGUR  18. MAÍ 2015 Kynningarblngarblað að Málning, penslar,Málning, penslar, málarameist málarame tarar,

FASTEIGNIR.IS
18. MAÍ 2015

20. TBL.

Nýir tímar – gömul gildi

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

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Mánudagur
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3 SÉRBLÖÐ
Fasteignir | Málað í sumar | Fólk  

Sími: 512 5000

18. maí 2015
115. tölublað 15. árgangur

Talþjálfun á netinu
Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir 
að tilraunaverkefni með talþjálfun 
á netinu hafi tekist vonum framar. 
Skoða á sálfræðiþjónustu fyrir börn 
á sama hátt, en íslenskukennsla fyrir 
börn af erlendum uppruna er komin 
á netið. 2
Vill sölusamtök um mjöl Jens 
Garðar Helgason, framkvæmdastjóri 
Fiskimiða og formaður Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi, segir að 
sölumálum á fiskimjöli og lýsi gæti 
verið betur borgið í höndum öflugra 
sölusamtaka.   4
Vill endurupptöku á máli sínu  
 Ólafur Ólafsson hefur óskað eftir 
því við endurupptökunefnd að mál 
hans verði tekið upp að nýju. Ólafur 
hlaut fjögurra og hálfs árs dóm fyrir 
markaðsnotkun og umboðssvik í Al 
Thani-málinu. 6
Engar viðræður um þinglok  Engar 
samningaviðræður eru hafnar við 
stjórnarandstöðu um hvenær þingi 
verður frestað. 8

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson fjallar um trú-
mál. 13

MENNING Stígur aftur á 
íslenskar fjalir með norsk-
um leikhópi í vikunni. 22

LÍFIÐ Málar á skóflur og 
lætur pendúl ráða verði. 
24

SPORT Gerrard kvaddi með 
tapi, en hver þorir að klæð-
ast áttunni næst? 26

Fæst í Heilsuhúsinu,  
Lyfju og Apótekinu.

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt

365.is
Sími 1817

Til hvers að flækja hlutina?

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 

NÁTTÚRUVERND Gera á Akureyri 
að kolefnishlutlausu sveitarfélagi 
í náinni framtíð. Stofnað hefur 
verið fyrirtækið Vistorka ehf. í 
eigu Akureyrarkaupstaðar þar sem 
markmiðið verður kortlagt. „Frum-
forsendan er að bera saman bæ með 
um 20.000 íbúa sem notar eingöngu 
jarðefnaeldsneyti sem orkugjafa, 
við bæ eins og Akureyri. Við und-
irbúning stofnunar Vistorku voru 
skoðuð áhrif þessara verkefna á 
kolefnisbókhald íbúa Akureyrar-
kaupstaðar,“ segir Guðmundur 
Haukur Sigurðarson, verkefnis-
stjóri hjá Vistorku. 

Akureyrarbær og Vistorka munu 
ráðast í aðgerðir sem stuðla að því 
að gera bæinn kolefnishlutlaus-
an með því að nýta og endurvinna 

úrgang í samfé-
laginu, stuðla að 
umhverfisvænni 
samgöngum og 
ýta undir skóg-
rækt og mat-
jurtaræktun 
heimila. Kolefn-
ishlutleysi snýst 
um að jafna út 
það magn kol-
díoxíðs sem leyst 
er út í andrúms-
loftið með því að 

beisla það á aðra vegu, svo sem með 
endurnýtingu á orku. 

„Bæir í Evrópu af sömu stærð og 
Akureyri sem nota kol, olíu eða gas 
sem orkugjafa losa gróflega um 100 
milljón kíló af koldíoxíði árlega,“ 

segir Guðmundur Haukur. „Þar 
sem öll upphitun húsnæðis á Akur-
eyri er með jarðvarma og raforku-
notkun einnig kolefnisfrí, lækkum 
við  töluna okkar um 57 milljón kíló. 
Einnig flokka Akureyringar lífræn-
an úrgang og búa til úr því áburð. 
Því eru aðeins um 30 milljón kíló 
eftir hjá okkur á Akureyri og er það 
fyrst og fremst vegna samgangna.“

Lækkun kolefnislosunar íbúa 
vegna samgangna þarf ekki að vera 
íþyngjandi fyrir íbúana að mati 
forsvarsmanna Vistorku. Ýmsar 
minni aðgerðir eru þegar hafn-
ar, skógrækt mun nýtast, og hefur 
þegar gert, og ný vatnsaflsvirkjun 
á Glerárdal mun einnig nýtast til 
þess að knýja um 7.500 rafmagns-
bíla í bænum.   - sa

Akureyri á að vera 
kolefnishlutlaus bær
Hafin er vinna innan Akureyrarkaupstaðar um að gera bæinn kolefnishlutlausan. 
Með samstilltu átaki verður í fyrsta sinn reynt að kolefnisjafna heilt samfélag á 
Íslandi. „Lítið þarf til að takmarkið náist,“ segir verkefnisstjóri hjá Vistorku. 

GUÐMUNDUR 
HAUKUR 
SIGURÐARSON 
 verkefnisstjóri 
Vistorku 

FJÖLBREYTT FUGLAGER  Sýningin Handverk og hönnun er nú í gangi í Ráðhúsi Reykjavíkur, en þetta er í 13. sinn sem 
hún er haldin. Þar má sjá fjölbreytt handverk, eins og þessa útskornu fugla Jóns Ólafssonar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Ágreiningur er kom-
inn upp um hvernig meðhöndla eigi 
frumvörp um húsnæðismál fyrir 
þinglok.

Fjármálaráðuneytið hefur beðið 
Eygló Harðardóttur húsnæðismála-
ráðherra að draga til baka frum-
varp sitt um stofnstyrki til upp-
byggingar félagslegs húsnæðis. 
Ástæða þess er að frumvarpið gæti 
tekið breytingum eftir samtal hús-
næðisráðherra og launþegahreyf-
ingarinnar. Frumvörpin gætu verið 
innlegg í kjaraviðræður.

Þrátt fyrir beiðni fjármála-
ráðuneytisins ætlar Eygló ekki að 
draga frumvarpið til baka og ætlar 

að freista þess að leggja fram 
frumvörpin fyrir þinglok.

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra segir að um eðlilegt verk-
lag sé að ræða. „Það eru bara verk-
lagsreglur að afturkalla frumvörp 
sem taka breytingum.“

Halldór Halldórsson, formað-
ur Sambands íslenskra sveitar-
félaga, sagði að fólk hefði beðið 
lengi eftir frumvörpum af þess-
um toga. Hann hefur áhyggjur af 
seinagangi.  
 - srs / sjá síðu 6

Húsnæðismálaráðherra neitar að draga til baka frumvarp um húsnæðismál:

Ágreiningur um húsnæðismál

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

FÓLK „Þetta hefur verið gífurlega 
vinsælt. Ég hef ekkert auglýst 
mig heldur hefur símanúmerið 
mitt bara borist manna á milli og 

síminn hringir 
oftar og oftar,“ 
segir Axel Valur 
Davíðson, eða 
PErró, eins og 
hann kallar sig, 
um lima listina 
sem hann býður 
upp á. Axel 
hefur verið að 
mæta í gæsanir 

og mála myndir af gæsinni með 
typpinu á sér.  

„Svo bara byrja ég að mála 
með mínum persónulega pensli á 
strigann, yfirleitt andlitsmyndir 
af gæsinni eða afmælisbarninu,“ 
útskýrir PErró, en pensillinn er 
typpið á honum. „Ég held ég sé 
eini karlkyns listmálarastrippari 
á landinu.“  - ga / sjá nánar bls 30 

Slær í gegn í gæsaveislum: 

Málar myndir 
með typpinu

TÓNLIST Söngvarinn Helgi 
Björns gefur út plötu með nýju 
frumsömdu efni í haust. Hann 
hefur verið við upptökur í Hljóð-

rita og mun 
frumflytja eitt-
hvað af nýja 
efninu á tón-
listarhátíðinni 
Secret Solstice, 
sem haldin 
verður í júní.

„Þetta er allt 
saman nýtt 
efni, sem ég 

hef verið að semja einn og líka 
með öðrum,“ segir Helgi, en 
hann vinnur mikið með Guð-
mundi Óskari Guðmundssyni, 
sem meðal annars plokkar bass-
ann í Hjaltalín. Helgi segir erfitt 
að lýsa nýju tónlistinni. „Það er 
frekar erfitt að lýsa þessu sem 
stendur. Þetta er svona sitt af 
hvoru tagi, þetta er bara svona 
Holy-B-tónlist.“ - glp / sjá síðu 25

Frumflytur á Secret Solstice:

Nýtt efni frá 
Helga Björns:

HELGI 
BJÖRNSSON

AXEL VALUR 
DAVÍÐSSON
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SKÓLAMÁL „Þetta hefur tekist 
vonum framar – alveg frábær-
lega eiginlega,“ segir Ásthildur 
Sturludóttir, bæjarstjóri í Vestur-
byggð, um tilraunverkefni í vetur 
þar sem börnum í sveitarfélaginu 
hefur verið boðin talþjálfun í 
gegn um netið.

Vesturbyggð samdi við fyrir-
tækið Tröppu um verkefnið og 
fékk að sögn  Ásthildar bæjar-
stjóra styrk til þess frá bæði vel-
ferðarráðuneytinu og Sprotasjóði. 
Með þessu ríður Vesturbyggð á 
vaðið meðal sveitarfélaga lands-
ins.

„Það er gríðarleg löng bið í 
bænum eftir þjónustu talmeina-
fræðings og við erum að prófa að 
bjóða upp á þessa þjónustu þann-
ig að foreldrar þurfi ekki að fara 
til Reykjavíkur með börnin sín,“ 
útskýrir Ásthildur.

Kennslan fer þannig fram að 
börnin koma sér fyrir með heyrn-
artól og hljóðnema við tölvu í sér-
kennslustofu skólans og eru í 
beinu sambandi við talmeina-
fræðing í Reykjavík. Talmeina-
fræðingarnir hafa að sögn Ást-
hildar komið vestur nokkrum 
sinnum til að kynnast börnunum.

„Það hefur verið uppsöfnuð 
þörf og þetta eru börn á öllum 
aldri,“ segir bæjarstjórinn. Verið 
sé að leysa vanda sem hafi verið 
mjög lengi til staðar og haft áhrif 
á þroska barna og sjálfsmynd. 
„Foreldrarnir þurfa ekki að fara í 
biðröðina í Reykjavík heldur geta 
þeir fengið þessa þjónustu heima 
fyrir. Þeir foreldrar sem ég þekki 
til eru alsælir og ég held að við 
munum halda áfram með þetta.“

Í Vesturbyggð er einnig hafin, í 

samstarfi við Tröppu, fjarkennsla 
í íslensku fyrir börn af erlendum 
uppruna. „Þar eru þrjár stúlkur 
núna í intensívu íslenskunámi 
í einn mánuð hjá kennara sem 
hefur áratuga reynslu. Við erum 
að sækja í bestu kennarana þann-
ig að börnin eru að fá súperþjón-
ustu,“ segir Ásthildur, sem sér 
fyrir sér aukna möguleika á þessu 
sviði:

„Við eigum erfitt með að fá eðl-
isfræðikennara til dæmis. Í stað-
inn fyrir að ráða bara einhvern þá 
værum við frekar að ráða skóla-
liða og kaupa síðan svona þjón-
ustu. Við gætum verið með besta 

stærðfræðikennara landsins sem 
væri að kenna á fjarfundi.“

Þá nefnir Ásthildur að verið sé 
að skoða sálfræðiþjónustu fyrir 
börn í gegn um netið þar sem ekki 
sé boðið upp á slíka þjónustu í 
Vesturbyggð. „Við teljum að þessi 
tækni sé framtíðin, að minnsta 
kosti fyrir okkur sem búum í þess-
um dreifðu byggðum,“ segir bæj-
arstjórinn. gar@frettabladid.is

Krakkar í Vesturbyggð 
fá talþjálfun um netið
Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir tilraunaverkefni í vetur með talþjálfun í gegn 
um netið fyrir börn hafa tekist vonum framar. Sami háttur sé á íslenskukennslu 
fyrir börn af erlendum uppruna. Skoða nú sálfræðiþjónustu fyrir börn um netið.

ÁSTHILDUR STURLUDÓTTIR  Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir fjarkennslu á net-
inu framtíðina í hinum dreifðu byggðum. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

  Þeir foreldrar sem ég 
þekki til eru alsælir.

Ásthildur Sturludóttir, 
bæjarstjóri í Vesturbyggð.

ÁSTRALÍA Þau Jasper og Jasmine eru hundar af tegundinni pug, sem 
var bjargað árið 2013 af samtökum sem sérhæfa sig í að bjarga pug-
hundum. Samtökin, Pug björgunar- og ættleiðingasamtökin í Vict-
oriu í Ástralíu, hafa komið mörgum pug-hundum til bjargar með því 
að finna þeim nýja eigendur. Þau Jasper og Jasmine voru gefin saman 
á fjáröflunarsamkomu fyrir samtökin þar sem safnað var fyrir starfi 
samtakanna.   - vh 

Fjáröflunarsamkoma samtaka sem bjarga pug-hundum:

Hundar gefnir saman í Ástralíu 

NÝGIFT  Jesper og Jasmine voru gefin saman á fjáröflunarsamkomu til að vekja 
athygli á starfi samtakanna.  NORDICPHOTOS/GETTY

BJÖRGUN Farþegar um borð í vél 
WOW Air á leið frá Alicante til 
Keflavíkur sýndu mikið snar-
ræði í nótt þegar eldri maður 
fékk hjartaáfall.  Vélinni var 
snúið við og lent í Glasgow 
til þess að koma manninum á 
sjúkrahús. 

Pressan greindi fyrst frá þessu 
en þar kemur fram að læknir og 
tveir hjúkrunarfræðingar hafi 
verið um borð. Þau hafi brugð-
ist skjótt við en endurlífgun 
hafi tekið langan tíma. Ástand 
mannsins liggur ekki fyrir en 
var stöðugt þegar hann var flutt-
ur úr vélinni.  - ktd, vh 

Snör viðbrögð flugfarþega: 

Fékk hjartaáfall í 
flugi frá Alicante 

MENNING Mennta- og menningar-
málaráðuneytið hefur sent frá 
sér yfirlýsingu þar sem áréttað 
er að kirkja sú sem hýsir íslensku 
sýninguna í Feneyjum hafi verið 
afhelguð. Yfirlýsingin kemur í 
kjölfar fregna í fjölmiðlum um 
ásakanir heimamanna í Feneyj-
um um að íslenska moskan sé 
vanhelgun við kirkjuna.

Í yfirlýsingunni kemur fram 
að árið 1973 hafi Albino Luciani, 
þá patríarki í Feneyjum og síðar 
Jóhannes Páll páfi I., afhelgað 
kirkjuna. Yfirlýsingin er gefin út 
í samvinnu við Kynningarmið-
stöð íslenskrar myndlistar. - kóp

Viðbrögð við ásökunum:

Árétta að kirkj-
an sé afhelguð

VEÐUR

 Í dag verður norðanátt áfram, en vindur 
hægari en hann var í gær. Sólin lætur sjá 
sig vestanlands, en einhver lítilsháttar 
væta gerir vart við sig annars staðar á 
landinu. Hiti verður svipaður og hann var 
í gær.
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Þar sem ferðalagið byrjar
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KJARAMÁL Engin niðurstaða náðist á samningafundi 
VR og Flóabandalagsins með Samtökum atvinnulífs-
ins hjá ríkissáttasemjara í dag. Staðan er flókin og 
viðkvæm segir formaður VR.

Á föstudag ákvað Starfsgreinasambandið að fresta 
fyrirhuguðum verkfallsaðgerðum um eina viku til að 
gefa Samtökum atvinnulífsins tækifæri til að koma 
með betra tilboð en SA hafa boðið rúmlega 20 pró-
senta hækkun launa. Ekkert þokaðist í viðræðum 
BHM og ríkisins á föstudag og næsti samningafund-
ur hefur verið boðaður á morgun. Sjö klukkustunda 
löngum samningafundi VR og Flóabandalagsins með 
Samtökum atvinnulífsins lauk á föstudag og voru 
fulltrúar stéttarfélaganna jákvæðir gagnvart því að 
niðurstaða væri innan seilingar. VR og Flóabanda-
lagið funduðu svo aftur með SA í húsnæði ríkissátta-
semjara í dag en fundinum lauk klukkan fimm án 
niðurstöðu.

Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR, segir að stað-
an sé flókin og viðkvæm. 

„Við þurfum bara mikið lengri tíma til þess að 
geta tekið einhverja heildarmynd á þetta. Við erum 
hvorki bjartsýn né svartsýn en við ákváðum að hitt-

ast aftur næsta þriðjudag klukkan eitt. Við áttum 
fundi með okkar hópum í morgun áður en við hitt-
umst hjá ríkissáttasemjara. Okkar mat er að við þurf-
um bara lengri tíma til að geta lagt mat á stöðuna,“ 
segir Ólafía. 

Ólafía segir félögin ekki nær því að ná samningi 
eftir fundi gærdagsins. - þþ

Engin niðurstaða af fundi Flóans og VR með sáttasemjara í gær:

Flókin staða í kjaraviðræðum

TÍMAPRESSA  Formaður VR segir tíma til samninga nauman. 
Frá fundinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UMFERÐ „Munaði engu að ég fengi 
rútuna inn um stofugluggann og tók 
ég því myndband af atvikinu til að 
eiga fyrir tryggingafélagið ef rútan 
myndi rekast í heimili mitt,“ skrif-
aði Halldór Bragason, á Facebook-
síðu sinni á laugardaginn.

Hann myndaði rútu sem bakkaði 
Þingholtsstrætið að Laufásvegi til að 
hleypa út farþegum. Hann er ósátt-
ur með að rútur hleypi út farþeg-
um í íbúðahverfinu en þegar hann 
myndaði rútuna hafði lögreglumað-
ur afskipti af honum. 

„Lögreglan bannaði myndatökur 
og var mjög ógnandi við mig reyndi 
að rífa af mér símann en ég lagði 
hann niður og hljóðritaði samtal 
við lögreglumanninn, sem heimt-
aði nafn og kennitölu sem ég sagði 
honum ljúflega,“ skrifaði hann í 
stöðuuppfærslunni. Hann vill afsök-
unarbeiðni frá lögreglunni.

Hjálmar Sveinsson, formaður 
umhverfis- og skipulagsráðs Reykja-
víkur, segir að bílstjórar megi ekki 
keyra svona þröngar götur og leit-
að verði skýringa hjá viðkomandi 

ferðaþjónustufyrirtæki. Hann gefur 
sér að bílstjórinn hafi ekki þekkt 
reglurnar en borgin samþykkti í 
fyrra reglur um að hópferðarbílar 
lengri en átta metrar mættu ekki 
keyra um þröngar götur í Þingholt-
unum.

Kári Sölmundarson, íbúi við Þórs-
götu, segir mörg dæmi þess efnis að 
íbúar í hverfinu og rútubílstjórar 
þjarki. Þá aki rútur á fimmtán mín-
útna fresti um Þórsgötuna þótt það 
sé bannað. Hann þekkir til eins íbúa 
sem brást ókvæða við og skipti sér 

af rútubílstjóra sem lagði við glugga 
á herbergi barna hans og spjó inn 
dísilreyk.  - þká, srs

Íbúar í Þingholtunum eru orðnir langþreyttir á því að hópferðabílar aki um þröngar göturnar:

Rútur spúa dísilreyk inn í barnaherbergi

ÞRÖNGT Í ÞINGHOLTUNUM  Halldór 
segir rútuna næstum hafa farið utan í 
húsið sitt  MYND/SKJÁSKOT



Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar þér 
afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  
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SPURNING DAGSINS

Úrval Útsýn  |  Hlíðasmára 19  |  201 Kópavogi |  585 4000  |  uu.is

2.–9. júní. Íbúð með einu 
svefnherbergi og sjávarsýn 

89.900 KR.

PORTO DRACH
Superior íbúðahótel í Porto Cristo. 
Í næsta nágrenni við hótelið eru 
verslanir, veitingastaðir, barir og 
smábátahöfn. Hótelið stendur í 
nágrenni við Drekahellana sem 
enginn má láta framhjá sér fara.

m.v. 2 fullorðna og 2 börn.  136.500 kr. m.v. 2 fullorðna.

PORTO DRA

Þeir sem bóka ferð til 

Mallorca í maí fá frítt fyrir 

alla fjölskylduna í 

Aqualand, á meðan 

birgðir endast.

MALLORCA

VA
LIÐ

 BESTA HÓTELIÐ

SJÁVARÚTVEGUR Sölumálum á 
fiskimjöli og lýsi á Íslandi gæti 
verið betur borgið á hendi öfl-
ugra sölusamtaka. Þrátt fyrir 
mikla framleiðslu ræður Ísland 
engu um verðmyndun mjöls 
og lýsis á heimsmarkaði. Sam-
þjöppun fyrirtækja á fáar hend-
ur í Skandinavíu hafa fætt af sér 
risafyrirtæki sem setja verðið 
fyrir íslenska framleiðendur.  

Á þetta bend-
ir Jens Garðar 
Helgason, fram-
kvæmdastjóri 
Fiskimiða og 
formaður Sam-
taka fyrirtækja 
í sjávarútvegi, 
en hagsmunirn-

ir eru miklir. Á 
árunum 2011 til 

2013 voru útflutningsverðmæti 
mjöls og lýsis um 110 milljarðar 
króna eða 12 til 16% af útflutn-
ingsverðmætum sjávarútvegsins 
í heild.

„Ef Pelagia setur verð á 
skandinavíska markaðnum þá 
er voðalega lítið sem við getum 
hreyft það til hefðbundinna 
kaupenda okkar, svo dæmi sé 
tekið,“ segir Jens Garðar og 

vísar til norska sjávarútvegs-
fyrirtækisins Pelagia sem á 
orðið allan fiskimjöls- og lýsis-
iðnaðinn í Noregi. 

Fyrirtækið er einnig búið að 
kaupa upp verksmiðjur í Dan-
mörku, og hefur tryggt sér allar 
verksmiðjurnar í Bretlandi og á 
Írlandi. Í dag á Pelagia níu af tíu 
fiskimjölsverksmiðjum landanna 
og rekur sextán uppsjávarfrysti-
hús. 

Fimm fyrirtæki annast sölu á 
mjöli og lýsi frá Íslandi, en verk-
smiðjurnar eru ellefu talsins.

„Ég hef talað fyrir því að 
Íslendingar skoði sölumálin sam-
eiginlega því eins og málum er 
háttað í dag erum við algjörir 
verðþegar á markaðnum. Það er 

kominn tími til að setjast niður 
og skoða hvort Íslendingar geti 
unnið betur saman og komið 

fram sem sterkari heild í sölu-
málum á alþjóðavísu,“ segir Jens 
Garðar. svavar@frettabladid.is

Ráðum engu um verðmynd-
un í milljarða afurðaflokki
Vert er að ræða hvort sölumálum á mjöli og lýsi sé ekki betur borgið hjá öflugum sölusamtökum ólíkt því sem 
nú er. Ísland ræður engu um verðmyndun á markaði eftir samþjöppun risafyrirtækja í Noregi og Danmörku.

JENS GARÐAR 
HELGASON

LANDAÐ Í BRÆÐSLU   Vestmannaeyingar taka á móti miklu magni til bræðslu árlega.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Fréttir berast nú af því að veðurfyrirbrigðið El Niño, sem í mikið einfaldaðri 
mynd stendur fyrir miklum frávikum í sjávarhita í austanverðu Kyrrahafi, sé 
líklegt til að hafa meiri áhrif en mörg undanfarin ár, en við þessu varar m.a. 
bandaríska haf- og loftslagsstofnunin (NOAA).
Lengi voru fréttir sem þessar jákvæðar, enda hrynur jafnan veiði á ansjósu í 
Perú í kjölfarið, en þeir eru langstærstu mjöl- og lýsisframleiðendur heims og 
byggja á þeim veiðum. Verð á afurðum annarra framleiðenda hækkar jafnan 
í kjölfarið, en breytingar á undanförnum árum í fóðurframleiðslu benda til 
að fréttirnar nú séu sætsúrar.
Til að mæta minna framboði af mjöli og lýsi hafa fóðurframleiðendur 
minnkað innihald mjöls og lýsis í uppskriftum sínum. Þeir hafa farið úr 35-
50% niður í 8-12%, og stefna á 5-6% innihald. Með þessu verja fóðurfram-
leiðendur sig líka fyrir miklum sveiflum í veiðum og gegn verðsveiflum með 
því að leita í sojamjöl og repjuolíu í staðinn. 

Blikur á lofti á mjöl- og lýsismarkaði

Útflutningsverðmæti mjöl/lýsi
2011 
29 milljarðar - 12%*
2012 
37 milljarðar - 14%
2913 
43 milljarðar - 16%
Alls 
110 milljarðar

* Hlutfall af heildarútfl utnings-
verðmæti sjávarafurða

Miklir hagsmunir

Þarf að virkja samráðið 
á þinginu?
Já, það myndi skila mikilli orku.
Guðmundur Steingrímsson gagnrýndi í 
síðstu viku skort á samtali milli stjórnar og 
stjórnarandstöðu eftir að forsætisráðherra 
tilkynnti um að virkjanaáform í Hagavatns-
virkjun stæðu ekki lengur til.

SAMFÉLAGSMÁL Frú Ragnheið-
ur hlaut Mannréttindaverðlaun 
Reykjavíkurborgar sem afhent 
voru síðastliðinn laugardag á 
mannréttindadegi Reykjavíkur-
borgar.

Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri afhenti verkefnastjóra Frú 
Ragnheiðar, Svölu Jóhannesdótt-
ur, peningaverðlaun, 600 þúsund 
krónur, við hátíðlega athöfn í 
Höfða.  Frú Ragnheiður er ska-
ðaminnkunarverkefni Rauða 
krossins, markmið verkefnisins 
er að ná til jaðarhópa samfélags-
ins og bjóða þeim almenna heilsu-
vernd án fordóma. - gló

Mannréttindaverðlaun veitt:

Frú Ragnheið-
ur verðlaunuð

MANNRÉTTINDAVERÐLAUN  Verð-
launahafar mannréttindaverðlaunanna 
og styrkþegar mannréttindaráðs Reykja-
víkurborgar.

MENNING Bakkastofa á Eyrar-
bakka er nýtt menningar- og 
fræðslusetur sem býður upp á dag-
skrá sem nefnist Eyrarbakkabrú-
in. „Þar gerum við sögunni, menn-
ingu og náttúrunni skil í samvinnu 
við Byggðasafn Árnesinga,“ segir 
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir sem 
ásamt eiginmanni sínum, Valgeiri 
Guðjónssyni, stendur fyrir Eyra-
bakkabrúnni. 

Föngulegur hópur eldri borgara 
frá Hallgrímskirkjusöfnuði kom í 
síðustu viku og voru flestir gest-
irnir á níræðis og tíræðisaldri. „Á 
sagnavökunni í kirkjunni kom í 
ljós að ein konan í hópnum hafði 
verið skírð í kirkjunni fyrir nítíu 
og tveimur árum. Þar var á ferð 
sómakonan Margrét Anna Símon-
ardóttir ekkja Guðmundar Kjær-
nested, þorskastríðshetju þjóðar-
innar,“ segir Ásta Kristrún. 

Hún segir nafnið á dagskránni 
vera tilkomið vegna þess að brýr, 
vegir og breyttar samgöngur hafi 
orðið til þess að Eyrarbakki var 
ekki lengur í þjóðbraut. „Þorpið 
einangraðist og blómlegt líf menn-
ingar og verslunar, sem þorpið 
var víðfrægt fyrir, fjaraði smám 
saman út. Óseyrarbrúin kom ekki 
til sögunnar fyrr en löngu síðar. 
Nú hefur opnast fagur hringur 
sem leiðir fólk heim að strandþorp-
unum Stokkseyri og Eyrarbakka. 
Suðurstrandavegur, Þrengslin, 
Óseyrarbrúin og áhuginn á sögu 
og sérstöðu Bakkabyggðanna 
hafa látið hjólin snúast á ný,“ segir 
Ásta.    - vh 

Góðir gestir á tíræðisaldri í menningar- og fræðslusetrinu Eyrabakkabrúnni:

Láta hjólin snúast á ný á Bakkanum

92 ÁRUM SÍÐAR  Margrét Anna Símon-
ardóttir var skírð í Eyrarbakkakirkju fyrir 
92 árum síðan. Hér er hún ásamt Ástu 
Kristrúnu við skírnarfontinn. 

ÍRAK Hryðjuverkasamtökin Ríki 
Íslams hafa náð yfirráðum í írösku 
borginni Ramadi, sem er höfuð-
borg Anbar, stærsta héraðs Íraks. 
Á föstudag lögðu vígamenn Ríkis 
Íslams undir sig margar stjórnar-
byggingar í borginni.

Á föstudag vörpuðu þeir sex 
bílsprengjum á borgina og urðu í 
kjölfarið upp mikil átök. Vígamenn 
Ríkis Íslams flögguðu svörtum 
fánum sínum víða um borgina í 
kjölfarið, í mörgum stórum bygg-
ingum. 

Hersveitir stjórnarhersins fóru 
þaðan í gærkvöld og í framhaldi 
sendu samtökin frá sér tilkynn-
ingu þar sem kom fram að sveitir 
þeirra hefðu nú náð fullum yfir-
ráðum fyrir allri borginni. 

Fjölmargir íbúar borgarinnar 
hafa flúið þaðan vegna átakanna. 
Seinni partinn í gær tilkynntu yfir-
völd að her- og lögreglumenn væri 
einnig teknir að flýja borgina. BBC 
segir frá því að síðan á föstudag hafi 
yfir 500 manns verið drepnir í borg-
inni, þar á meðal lögreglumaður.   -  vh 

Vígamenn Ríkis Íslams náðu yfirráðum í höfuðborg Anbar, stærsta hérðaðs Íraks:

Hafa náð völdum í Ramadi 

BÍLASPRENGJUR  Vígamenn Ríkis 
Íslams vörpuðu sex bílsprengjum á 
borgina á föstudag. 

AFGANISTAN Þrír létu lífið 
þegar sjálfsvígssprengjumaður 
sprengdi sig í loft upp við alþjóða-
flugvöllinn í Kabúl í gær.

Árásin átti sér stað við inngang 
flugvallarins sem hýsir hernaðar-
farartæki. Tvær unglingsstúlk-
ur dóu í árásinni og átján manns 
slösuðust.

Talibanahreyfingin lýsti yfir 
ábyrgð á verknaðinum með tölvu-
póstskeyti til fjölmiðla. 

Þetta er önnur árás talibana í 
Kabúl á einni viku. - srs

Árás á flugvöllinn í Kabúl:

Maður sprengdi 
sig í loft upp

ÍRLAND Fjöldi kristinna manna í 
Írlandi safna um þessar mund-
ir liði til að hvetja írsku þjóðina 
til að hafna hjónabandi sam-
kynhneigðra í þjóðaratkvæða-
greiðslu.

Þjóðaratkvæðagreiðslan sem 
heimilar breytingar á írsku 
stjórnarskránni fer fram næst-
komandi föstudag.

Búist er við því að stjórnar-
skrárbreytingin verði samþykkt 
en í skoðanakönnun Irish Times 
kemur fram að 58 prósent kjós-
enda munu kjósa já.  - srs

Atkvæðagreiðsla á Írlandi:

Safna liði til að 
kjósa kjósa nei



 FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Verð: 1.890.000 kr.
Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

    Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

SÝNDU OKKUR BÍLINN 
ÞINN OG VIÐ GERUM 
ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF. 
ENGIN SKULDBINDING

TÖKUM
ALLAR
TEGUNDIR
BÍLA UPPÍ

FINNDU 
BÍLINN 
ÞINN

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Tilboð: 3.690.000 kr.
Ford Kuga Titanium S PGH11
Skráður júní 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 101.000 km. 
Ásett verð: 3.990.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.
Toyota Yaris Terra KBM99
Skráður ágúst 2013, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 15.000 km.
Ásett verð: 2.190.000 kr.

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Tilboð: 6.590.000 kr.
Ford Explorer Limited EMH08
Skráður júní 2012, 3,5i bensín, sjálfsskiptur
Ekinn 102.000 km.
Ásett verð: 6.990.000 kr.

400.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

Tilboð: 1.490.000 kr.
Hyundai i30 Comfort FXK94
Skráður ágúst 2009, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 76.000 km. 
Ásett verð: 1.690.000 kr.

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

   Tilboð: 890.000 kr.
Ford Galaxy Trend BV901
Skráður júlí 2005, 2,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 127.000 km.
Ásett verð: 1.290.000 kr.

400.000 kr.

Í AFSLÁTT!

300.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Tilboð: 1.050.000 kr.
Ford Focus Trend NN019
Skráður október 2006, 1,6i bensín, beinskiptur.
Ekinn 129.200 km.
Ásett verð: 1.190.000 kr.

Tilboð: 2.290.000 kr.
Subaru Forester Lux NJT71
Skráður júní 2009, 2,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 134.000 km.
Ásett verð: 2.450.000 kr.

Í ábyrgð

Volkswagen Passat Metan UGD66
Skráður júlí 2012, 1,4i bensín/metan, sjálfskiptur.
Ekinn 74.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr. 

Tilboð: 2.790.000 kr.

Tilboð: 2.450.000 kr.
Ford Focus Trend HBV42
Skráður maí 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 83.000 km.
Ásett verð: 2.590.000 kr.

Tilboð: 1.190.000 kr.
Honda Accord Executive YJ179
Skráður júní 2006, 2,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 141.000 km.
Ásett verð:  1.450.000 kr.

Verð: 1.890.000 kr.
Nissan Micra Visia OXS12
Skáður júní 2012, 1,2i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 43.100 km.

Ford Escape Limited AWD AYX84
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 99.900 km.
Ásett verð: 3.870.000 kr.

Tilboð: 3.590.000 kr. Tilboð: 1.190.000 kr.
Mitsubishi Outlander Comfort ZO832
Skráður júlí 2007, 2,0 bensín, beinskiptur.
Ekinn 146.000 km.
Ásett verð: 1.350.000 kr.

160.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Í ábyrgð

400.000 kr.

Í AFSLÁTT!

140.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Hafðu samband 

strax!

260.000 kr.

Í AFSLÁTT!

140.000 kr.

Í AFSLÁTT!

280.000 kr.

Í AFSLÁTT!

Tilboð: 2.490.000 kr.
Toyota Yaris Hybrid MMS90
Skráður janúar 2013, 1,5i hybrid, sjálfskiptur.
Ekinn 27.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

200.000 kr.

Í AFSLÁTT!

160.000 kr.

Í AFSLÁTT!
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STJÓRNMÁL Eygló Harðardóttir 
húsnæðismálaráðherra segir að 
frumvarp hennar um stofnstyrki 
til uppbyggingar félagslegs hús-
næðis hafi ekki verið dregið til 
baka og hún muni freista þess að 
leggja það fram á yfirstandandi 
þingi.

Kjarninn greindi frá því á föstu-
daginn að samkvæmt svörum frá 
fjármálaráðuneytinu hefði frum-
varpið verið dregið til baka í lok 
apríl og von væri á nýju frumvarpi 
með breyttum áherslum. 

Velferðarráðuneytið birti í kjöl-
farið fréttatilkynningu ráðherra á 
föstudagskvöldið um að frumvarp-
ið hefði ekki verið dregið til baka. 
Því er ljóst að velferðarráðuneyt-
inu og fjármálaráðuneytinu ber 
ekki saman.

Um er að ræða tvö frumvörp 
sem hafa verið í meðferð fjármála-
ráðuneytisins undanfarnar sjö 
vikur. Annars vegar frumvarp um 
breytt húsaleigubótakerfi og hins 
vegar frumvarp um stofnstyrki til 
uppbyggingar félagslegra íbúða.

Eygló, segir að frumvarp um 
stofnstyrki til félagslegs húsnæð-
is verði ekki dregið til baka þrátt 
fyrir tilmæli fjármálaráðuneytis-
ins þess efnis. 

„Málin hafa ekki verið lögð fyrir 
ríkisstjórn og eru alveg órædd 
þar,“ svaraði Bjarni Benedikts-
son fjármálaráðherra spurður 
hvort upp væri kominn ágrein-
ingur í ríkisstjórninni um málin. 
Bjarni segir að ráðuneyti sitt geri 
ekki efnislegar athugasemdir við 
frumvarpið heldur sé um verklag 
að ræða. 

„Ég sé að ráðherrann [Eygló] 
hefur rætt við aðila vinnumark-
aðarins um frumvarpið og það 
tók breytingum eftir það sam-
tal en það stöðvar alla vinnu við 
kostnaðarmat. Það eru bara verk-
lagsreglur að afturkalla frum-

vörp sem taka breytingum,“ sagði 
Bjarni.

Eygló segir að eftir samtal við 
aðila vinnumarkaðarins hafi vakn-
að upp spurningar um breytingar 
á frumvarpinu. 

„Ég hef sagt að aðgerðir til að 
styðja uppbyggingu á virkum 

leigumarkaði og fjölga þannig val-
kostum heimilanna gætu orðið til 
þess að greiða fyrir kjarasamning-
um. Þau mál hafa verið til skoðun-
ar á samráðsvettvangi okkar og 
aðila vinnumarkaðarins um hús-
næðismál. Ekki er hins vegar hægt 
að segja til um hvort breytingar 
verði gerðar á frumvarpinu en það 
mun skýrast á næstunni.“

Sex þingfundir eru á áætlun 
þingsins sem mun ljúka störfum 
29. maí. Því er ljóst að Eygló hefur 
skamman tíma til að ná frumvörp-
um sínum í gegn um ríkisstjórn og 
þingið. 

„Húsnæðisfrumvörpin fjögur 
eru hluti af mínum forgangsmál-
um á þessu þingi og vona ég því 
að þau muni fá umfjöllun á þinginu 
fyrir þinglok þótt þingfundadög-
um fækki stöðugt,“ sagði hún.  
 - stefanrafn@frettabladid.is

Ætlar sér að leggja 
fram frumvörpin
Húsnæðisráðherra mun leggja fram húsnæðisfrumvörp með eða án blessunar fjár-
málaráðuneytisins. Fjármálaráðherra segir að um verklag sé að ræða. Sex þing-
fundir eru eftir samkvæmt áætlun. Ráðherra vonast enn til að málið klárist í vor.

HÚSNÆÐISMÁL Í UPPNÁMI  Frumvörpin gætu verið innlegg í kjaraviðræður.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EYGLÓ 
HARÐARDÓTTIR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

STJÓRNMÁL „Já, ég hef áhyggjur af 
þessu. Við vonuðumst til að síðasta 
ríkisstjórn myndi klára þetta en 
það gerðist ekki og núna hefur það 
algerlega sýnt sig að þetta virðist 
afar flókið í útfærslu,“ sagði Hall-
dór Halldórsson, formaður Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, um 
töfina á húsnæðisfrumvörpum 
Eyglóar Harðardóttur. „Við höfum 
beðið lengi eftir frumvörpum um 
þessi mál og þetta er ákveðinn 
áfangi en okkur finnst að það mætti 
stíga stærri skref,“ sagði hann. 

„Þetta er þarna í mati í fjár-
málaráðuneytinu en þetta þarf að 
fara að koma. Sveitarfélögin gera 
sitt í þessum málum og ríkið gerir 

sitt. Þetta er það sem ríkið þarf að 
gera.“

Sigríður Ingibjörg Ingadótt-
ir, formaður velferðarnefndar 
Alþingis, segir að frumvörp Eygló-
ar virðist ekki njóta stuðnings í 
ríkisstjórn.

„Það sem er í gangi er aug-
ljóst að það er ekki stuðningur 
við stefnu félagsmálaráðherra 
sem birtist í þessum frumvörpum 
hennar,“ sagði hún. 

„Það er alvarlegt að þetta hefur 
dregist svona mikið, þetta hefði 
getað komið miklu fyrr fram,“ 
segir Sigríður, sem benti á að 
sambærileg stefna síðustu ríkis-
stjórnar hefði þegar legið fyrir í 
húsnæðismálum. 

„Stefna núverandi stjórnvalda er 
skýr á meðan þau geta veitt tekju-
hæstu húsnæðiseigendum landsins 
rúman 51 milljarð í skuldaniður-
fellingu en gera svo ekkert fyrir 
leigjendur.“  - srs

Formaður SÍS hefur áhyggjur vegna tafa á frumvörpum um húsnæðismál:

Ögurstund í húsnæðismálum

HALLDÓR 
HALLDÓRSSON

SIGRÍÐUR 
INGIBJÖRG 
INGADÓTTIR

259 krónur var kílóverðið 
á rúsínum í maí árið 

2000.
Í maí árið 2014 var kílóverð á 
rúsínum 744 krónur miðað við 
verðlag á öllu landinu.

DÓMSMÁL  Ólafur Ólafsson, sem 
hlaut fjögurra og hálfs árs dóm 
fyrir markaðsmisnotkun og 
umboðssvik í Al-Thani málinu, 
hefur óskað eftir því við endur-
upptökunefnd að málið verði tekið 
til meðferðar og dómsuppsögu að 
nýju hvað hann varðar. Hann segir 
sönnunargögn í málinu hafa verið 
ranglega metin.

Að mati Ólafs lagði Hæstiréttur 
rangt mat á símtal tveggja manna, 
þar sem annar vísar til samtals 
við ótilgreindan mann sem kall-

aður var „Óli“, um tiltekna þætti 
viðskiptanna sem málið tók til. Í 
tilkynningu frá Þórólfi Jónssyni, 
lögmanni Ólafs, segir að í vitn-
isburðum fyrir héraðsdómi og 
öðrum sönnunargögnum málsins 
komi skýrt fram að þar hafi verið 
átt við Ólaf Arinbjörn Sigurðsson 
lögmann. „Þrátt fyrir þessa stað-
reynd telur Hæstiréttur að vísað 
hafi verið til Ólafs Ólafssonar,“ 
segir í tilkynningunni.

Þórólfur segir að um grundvall-
aratriði sé að ræða. Af umræddu 

símtali sé sú ranga ályktun dreg-
in að Ólafur Ólafsson hafi verið 
upplýstur um tiltekna þætti við-
skiptanna, þrátt fyrir að fyrir-
liggjandi gögn sýni annað. Ekkert 
annað í málinu sýni fram á meinta 
vitneskju Ólafs um þessi atriði. 
Þessi ranga forsenda sé horn-
steinninn að sakfellingu Ólafs í 
dómi Hæstaréttar sem telji að á 
grunni símtalsins sé hafið yfir 
skynsamlegan vafa að Ólafur 
Ólafsson skyldi njóta arðs til jafns 
við Al-Thani.  - sks

Vill að mál sitt verði tekið upp að nýju þar sem sönnunargögn hafi verið ranglega metin í málsmeðferðinni:

Ólafur fer fram á endurupptöku á máli sínu 

VILL ENDURUPPTÖKU  Ólafur Ólafsson 
hefur óskað eftir því að mál hans verði 
tekið upp að nýju fyrir dómstólum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVONA ERUM VIÐ

GOTT FÓLK EFTIR VAL GRETTISSON

Í GUÐANNA BÆNUM
LESIÐ ÞESSA BÓK!

★★★★

„Firnasterk og krefjandi 
skáldsaga um efni sem 
kemur okkur öllum við 
og neyðir okkur til að 
taka afstöðu.“

FB, FRÉTTABLAÐIÐ 15. MAÍ



Voltaren gel er bæði 
verkjastillandi og bólgueyðandi.

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

Viltu meðhöndla liðverkinn 
án þess að taka töflur?

Berið u.þ.b. 2-4 g af Voltaren geli (samsvarar magni á stærð við 
kirsuber eða valhnetu) á aumt svæðið. Endurtakið 3-4 sinnum 
á dag, þangað til einkenni eru horfin. 

150g50%
 meira m

ag
n!

Lyfjaauglýsing
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ALÞINGI Stjórnarmeirihlutinn hefur 
ekkert rætt við stjórnarandstöðuna 
um hvernig starfi þingsins verður 
háttað, en samkvæmt starfsásætl-
un á að fresta þingi á föstudag í 
næstu viku, 29. maí. Heimildarmenn 
Fréttablaðsins lýsa stemningunni á 
Alþingi sem skrítinni. Enginn viti í 
raun hvernig starfinu verður hátt-
að, hvenær þinginu verði frestað eða 
hvað verði á dagskrá. 

Það vekur athygli að stjórnar-
meirihlutanum virðist ekki liggja á 
að semja um þinglok. Margir þing-
menn sem Fréttablaðið ræddi við, 
bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu, 
hafa bent á að ekki séu mörg stór 

mál sem bíði afgreiðslu. Það þurfi 
því ekki að vera slæm staða fyrir 
stjórnina að þingið sé upptekið við 
að ræða rammann.

Stór frumvörp sem beðið hefur 
verið eftir hafa ekki enn litið dags-
ins ljós. Þar má nefna síðari húsnæð-
isfrumvörp Eyglóar Harðardóttur, 
en ekki síst frumvarp um stöðug-
leikaskatt sem Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra 
hefur boðað að verði lagt fram fyrir 
þinglok.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsmálaráðherra, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið 21. apríl að það 
yrði handleggur að ljúka þingstörf-

um fyrir sumarið, en var þó bjart-
sýnn.

„Já, við höfum svo oft staðið 
frammi fyrir því að það séu allt að 
100 mál óafgreidd þegar það er jafn-
vel vika, tíu dagar eftir af þingstörf-
um. Já, já, ég held að við munum 
ljúka öllum okkar mikilvægustu 
málum.“ 

Ákveðið hefur verið að Alþingi 
komi saman 19. júní til að minn-
ast þess að 100 ár eru liðin frá því 
að konur fengu kosningarétt. Einn 
möguleiki sem heimildarmenn 
blaðsins hafa nefnt er að þingi verði 
ekki frestað fyrir þann fund. 
 kolbeinn@frettabladid.is

 
(2.120.968 kr. án vsk)

1. Hvaða íslenska kvikmynd var frum-
sýnd í Cannes á föstudag? 
2. Hvaða landsliðskona í fóbolta 
leikur með liði Selfoss í sumar? 
3. Hvaða fyrirtæki sektaði Samkeppn-
iseftirlitið um 650 milljónir á föstudag 
vegna ólögmæts samráðs?

SVÖR:1. Hrútar 2. Dagný Brynjarsdóttir 3. Byko

UMHVERFISMÁL Orkuveita Reykja-
víkur er meðal tilnefndra til 
náttúru- og umhverfisverðlauna 
Norðurlandaráðs 2015. Þema verð-
launanna nú er losun gróðurhúsa-
lofttegunda og munu verðlaunin 
falla í skaut þess fyrirtækis, sam-
taka eða einstaklings sem hefur 
sett fordæmi sem stuðla að minni 
losun gróðurhúsalofttegunda til 
framtíðar á Norðurlöndum.

Í tilkynningu frá Orkuveitunni 
kemur fram að framlag fyrirtæk-
isins í þessum efnum sé sá sparn-
aður í kolefnislosun sem fæst með 

hitaveitum fyrirtækisins. Ef þeirra 
nyti ekki við myndi útblástur kol-
tvísýrings á Íslandi nánast tvöfald-
ast ef kynt væri með olíu. Einnig 
hafi Orkuveitan leitt alþjóðlegt 
rannsókna- og þróunarverkefni 
CarbFix sem sýnt hefur fram á að 
mögulegt sé að binda koltvísýring 
varanlega í basaltbergi.

Auk Orkuveitunnar voru Jarð-
hitaskóli Sameinuðu þjóðanna hér 
á landi og umhverfisvefurinn natt-
uran.is tilnefnd fyrir Íslands hönd. 
Fleiri en fjörutíu tilnefningar bár-
ust dómnefnd.   - gló

Tilnefningar til náttúru- og umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs 2015 kynntar:

Orkuveita Reykjavíkur tilnefnd

TILNEFND  Orkuveita Reykjavíkur er 
meðal þeirra fyrirtækja, samtaka og ein-
staklinga sem tilnefnd eru til náttúru- 
og umhverfisverðlauna Norðurlanda-
ráðs 2015. FRÉTTABLAÐIÐ/

Engar viðræður í 
gangi um þinglok 
Rammaáætlun verður á dagskrá þingsins á morgun. Stjórnarandstaðan reiðubúin 
til að ræða það mál lengi enn. Engar viðræður hafnar um hvernig haga skuli 
þinglokum. Þingfrestun verður á föstudag í næstu viku samkvæmt áætlun.

CAN´T WALK 
AWAY  Oddvitar 
ríkisstjórnarinnar 
hafa ekki borið 
sig eftir samning-
um um þinglok. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LIFÐU
í NÚLLINU! 

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

LÖGREGLUMÁL Karlmaður gerði á 
laugardagskvöld tilraun til ráns 
í lyfjaverslun í austurborginni. 
Maðurinn vildi fá afgreidd lyf-
seðilsskyld lyf en þegar starfs-
maður varð ekki við beiðni hans 
hótaði hann starfsfólki apóteks-
ins.

Samkvæmt dagbók lögreglu 
sagði hann starfsfólkinu að 
afgreiða lyfin, þá myndi enginn 
meiðast. Kallað var til lögreglu 
sem hafði afskipti af manninum.
  - sks, vh 

Vildi fá lyfseðilsskyld lyf: 

Hótaði starfs-
fólki apóteks 

VEISTU SVARIÐ?



VERKFÆRI SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA  !

VERKFÆRASETT 96 STK
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 
Toppar, lyklar, skrúfjárn, tön
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI9601

21.900 m/vsk

 Fullt verð  34.580 

6 STK
mm
g

VERKFÆRASETT 150 STK
Toppar 1/4” - 1/2”  4 - 32 mm
Fastir lyklar 6 - 24mm,
Skrúfjárn, tangir, sexkantasett
Slaghamar, krafttöng 
Nippillyklar og fl.
vnr IBTGCAI150R

39.900 m/vsk

 Fullt verð  54.371 

STK

16.900 m/vsk

 Fullt verð  21.256 

TOPPLYKLASETT 94 STK
1/4”   4 - 14 mm
1/2”   10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI094R

8.900 m/vsk

 Fullt verð  11.512

TOPPLYKLASETT 28 STK
1/2”   8 - 32mm
Skrall
Framlengingar
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI2801

3.990 m/vsk 5.900 m/vsk 8.900 m/vsk 16.900 m/vsk 1.990 m/vsk 1.990 m/vsk

1/2” toppar
Skrall 36 tanna
Stærðir 8 - 32mm
Flott sem áfylling í sett

vnr IBTGABB2001

TOPPLYKLASETT 20 STK

4.900 m/vsk

 Fullt verð 8.500

7SKÚFFUR

177.750 m/vsk

SÁ VINSÆLI

283 verkfæri39.900 m/vsk

 Fullt verð  50.617

Toppar 4 - 32 mm - Lyklar 6 - 24mm
skröll, skrúfjárn og margt fleira

VERKFÆRATASKA STÁL 94 STK

TOPP

SSTK

 /www.sindri.is sími 575 0000
Viðarhöfða 6, Reykjavík  /   Skútuvogi 1, Reykjavík  /  Bæjarhrauni 12, Hafnarfirði

NÝ VERSLUN
Skútuvogi 1, Reykjavík

24.900 m/vsk

 Fullt verð  35.732 

VERKFÆRASETT 130 STK
1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm  |  5/32” - 1 1/4
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI130B

30 STK

4” 
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ÍSLENSKAN ER MÁLIÐ
Ársfundur Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum verður haldinn 20. maí 2015 á Hótel Sögu, Kötlusal, 
kl. 8.15–10. Á ársfundinum beinum við athygli að því mikla sköpunarstarfi sem fer fram í orðanefndum og hjá 
höfundum sérhæfðra orðasafna. Ný viðfangsefni kalla á nýjan orðaforða og á hverjum degi verða til ný orð sem 
fanga nýja hugsun og nýjar uppgötvanir. Á fundinum verður rætt um nauðsyn framsýnnar fjárfestingar í íslenskri 
máltækni og um uppbyggingu rafrænna innviða fyrir íslenska tungu. Íslenskan stendur frammi fyrir spennandi 
áskorunum í hinum stafræna heimi þar sem enskan hefur óneitanlega yfirburðastöðu. Smíða þarf traust þýðingatól, 
máltól og talgervla sem hægt er að nota í stýrikerfum, í spjaldtölvum og í snjallsímum. Sem betur fer er þetta allt 
hægt – en vilji er allt sem þarf.

Skráning á www.árnastofnun.is fram að hádegi 19. maí 2015

Þorsteinn Pálsson, formaður stjórnar
Ávarp

Guðrún Nordal, prófessor og forstöðumaður
Starfsemi stofnunarinnar árið 2014

Íslenska verði nothæf og notuð á öllum sviðum 
Erna Magnúsdóttir
Íðorð í líftækni

Guðrún Hannele Henttinen
Íðorð í hannyrðum

Guðrún Kvaran
Íslensk málstefna og íslensk máltækni

Ólafur Sólimann
Macintosh fagnar þér! Um stöðu íslensks máls í 
Mac Os X og iOS

Sveinn í Felli
Íslenskar þýðingar á frjálsum/opnum stýrikerfum

Axelle Detaille og Hilmar Hilmarsson
Hugbúnaðarþýðingar á íslensku 

Steinþór Steingrímsson
Máltækni - hver er staðan?

Illugi Gunnarsson mennta- og 
menningarmálaráðherra
Ávarp

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

Atkvæðagreiðslan er rafræn á Mínum 

síðum á vr.is og lýkur kl. 12:00 á hádegi 

þriðjudaginn 19. maí.

Við hvetjum alla VR félaga til
að standa saman og taka þátt
í atkvæðagreiðslunni.

KKKKjjjóóóósssuuummm uumm vveerrkkffaallllll 
ffyyyrriiirr hhháádddeegggii áá mmoorrggguunnn

Kröfur VR í eins árs samningi

ORKUMÁL Landsnet þarf að fjalla um sam-
anburð loftlínu og jarðstrengs í matsáætl-
un vegna Kröflulínu 3. 

Framkvæmdin felst í lagningu 220kV 
háspennulínu frá tengivirki við Kröflu-
stöð að tengivirki við Fljótsdalsstöð. 
Skipulagsstofnun samþykkti matsáætlun 
Landsnets um línulögnina með 12 tölu-
settum athugasemdum árið 2013. Lands-
net kærði þrjár athugasemdir til úrskurð-
arnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Athugasemdirnar sneru að þörf fyrir 
220kV háspennulínu, valkost um jarð-
strengi auk athugasemdar um aðra kosti. 

Í úrskurði nefndarinnar kemur fram að 
Landsnet þurfi að fjalla um samanburð 
loftlínu og jarðstrengs en hins vegar er 
fallist á aðra þætti í kröfu Landsnets.

Tilgangur framkvæmdarinnar er að 
tryggja stöðugleika raforkukerfisins á 
norðausturhluta landsins og er mikilvæg-
ur hlekkur í styrkingu byggðalínunnar 
sem er hryggjarstykkið í flutningskerf-
inu á landinu í heild.

Í tilkynningu sem Landsnet sendi frá 
sér um helgina kemur fram að Landsnet 
fagni niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar. 
Fyrirtækið telji að hún sé til þess fallin 

að skýra þær kröfur sem gera verði til 
Skipulagsstofnunar og framkvæmdar-
aðila við gerð mats á umhverfisáhrifum 
framkvæmda í flutningskerfi raforku. 
Úrskurðurinn taki hins vegar ekki til 
mats á umhverfisáhrifum framkvæmda 
sem þegar er lokið og hafi ekkert fordæm-
isgildi hvað slíkar framkvæmdir varðar.

Fyrir Alþingi liggur nú þingsályktunar-
tillaga ráðherra um stefnu stjórnvalda um 
lagningu raflína. - sa

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur tekið afstöðu varðandi Kröflulínu 3 og setur Landsneti ákveðin skilyrði: 

Landsnet þarf að bera saman loftlínu og jarðstreng

RAFLÍNUR  Landset þarf nú að skoða kosti þess að 
leggja Kröflulínu 3 sem jarðstreng. 

INDÓNESÍA Flóttamönnum sem 
bjargað var af sökkvandi skipi í 
Indónesíu, segja að um 100 manns 
hafi látið lífið um borð eftir að 
slagsmál brutust út vegna síðustu 
matarbitanna um borð. 

Um 700 flóttamönnum frá 
Búrma og Bangladess var bjarg-
að úr bátnum á land á Súmötru, 
en fólkið hafði verið á sjó í um tvo 
mánuði. BBC-fréttastofan segir 
frá því að þrír flóttamannanna 
hafi lýst hræðilegum aðstæðum 
um borð. Fólk var stungið, hengt 
eða því hent fyrir borð þegar bar-

ist var um það sem eftir var matar-
kyns í skipinu. 

Fólkið var illa á sig komið þegar 
því var bjargað. 

Komið hefur fram að fólkið hafi 
reynt að komast til Malasíu en 
segir malasíska sjóherinn hafa 
hrakið það frá landi. 

Flóttafólkið sem bjargað var er 
margt afar illa á sig komið og þjá-
ist af næringarskorti og vökvatapi. 
Það hefst nú við í vöruhúsi í Kuala 
Langsa þangað til frekari ákvarð-
anir verða teknar um örlög þeirra. 
 - vh

Dóu um borð
Flóttamenn sem bjargað var í Indónesíu segja slags-
mál hafa brotist út um borð í skipinu þar sem barist 
var um síðustu matarbitana sem eftir voru. 

ILLA Á SIG KOMIN  Flóttafólkið er illa á sig komið eftir dvölina um borð. Margir 
þjást af næringarskorti.   NORDICPHOTOS/GETTY 
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Rýmum fyrir nýjum vörum. Allt að 50% afsláttur af eldri heimilistækjum.

Hér fyrir neðan má sjá nokkur sýnishorn af freistandi afmælistilboðum.

Freistandi afmælistilboð

Örbylgjuofn,
HMT 75M421.
Afmælistilboð: 17.900 kr.
Fullt verð: 21.900 kr.

20% afsláttur af 
Múmín-vörum.

20% afsláttur af 
Babell-kökudiskum.

Expressó-kaffivél, 
TCA 5309. 
Afmælistilboð: 64.900 kr. 
Fullt verð: 79.900 kr.

Þvottavél, 
WAQ 24461SN.
Afmælistilboð: 89.900 kr.
Fullt verð: 122.400 kr.

Þ tt él

Afmæli 
Bosch-búðarinnar
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Spanhelluborð, 
PIE 615R14E. 
Afmælistilboð: 69.900 kr. 
Fullt verð: 99.900 kr.
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00 kr.
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NOREGUR Hundruð Norðmanna 
segjast fús til að hýsa flóttamenn 
á heimilum sínum, að því er segir í 
frétt á vef Aftenposten. Haft er eftir 
einum þeirra, Gunnari Hunskaar, 
að hann hafi tekið ákvörðun um að 
bjóða flóttamenn velkomna á heim-
ili sitt eftir að hann sá norskan sjón-
varpsfréttamann segja grátandi frá 
hörmungum flóttamanna á Miðjarð-
arhafi. Hann kveðst vera að reyna 
að fá íbúð í kjallara húss síns sam-
þykkta. Þegar samþykki sé fengið 
geti hann tekið á móti lítilli fjöl-
skyldu, pari eða öðrum.

Viðbrögðin sem Hunskaar 
hefur fengið hafa þó ekki öll verið 
jákvæð. Hann segir marga hafa 
verið neikvæða. Hann hafi verið 
kallaður jólasveinn, sagður ein-
faldur og fengið að heyra að ekki 
sé hægt að hleypa ókunnugum inn 
í húsið.

Haft er eftir ráðuneytisstjóran-
um Kai-Morten Terning að það sé 
indælt að einstaklingar vilji hjálpa. 
Þeir þurfi hins vegar að hafa sam-
ráð við viðkomandi sveitar félag. 
Flóttamenn þurfi meira en hús-
næði. - ibs

Hundruð Norðmanna vilja opna heimili sín fyrir fólki sem er í neyð:

Bjóða flóttamönnum húsaskjól

FLÓTTAMENN  Norðmenn vilja hjálpa 
þeim sem flýja heimkynni sín.
 NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNMÁL Ingvar Jónsson var 
kjörinn formaður Framsóknar-
félags Reykjavíkur á aðalfundi 
félagsins á miðvikudag. Ingvar 
er flugstjóri hjá Icelandair og 
er menntaður atvinnuflugmað-
ur og flugkennari frá Flugskóla 
Íslands. Hann hefur verið fulltrúi 
Framsóknar og flugvallarvina 
í menningar- og ferðamálaráði 
borgarinnar frá 2014 og er stjórn-
arformaður Tryggingasjóðs sjálf-
stætt starfandi einstaklinga.

Ingvar er kvæntur Sigríði 
Nönnu Jónsdóttur flugfreyju og 
eiga þau fjögur börn.   - vh 

Framsóknarfélag Reykjavíkur: 

Nýr formaður 

FLUGVALLARVINUR  Ingvar hefur verið 
fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina í 
menningar- og ferðamálaráði borgar-
innar. 

LÖGREGLUMÁL Stór lögregluað-
gerð var á horni Bræðraborgar-
stígs og Ásvallagötu um hádegi á 
fimmtudag. Komu þar fjórir lög-
reglubílar ásamt sérsveit sem var 
með búnað til að brjóta upp hurð. 
Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu var um að ræða húsleit 
sem var hluti af rannsókn stærra 
máls. Málið er hins vegar enn til 
rannsóknar og vill lögregla ekki 
gefa neinar frekari upplýsingar 
um málið að svo stöddu.  - vh 

Lögregluaðgerðir í Vesturbæ:

Hluti af rann-
sókn stærra máls

VIÐBÚNAÐUR  Lögregla vildi ekki gefa 
neinar frekari upplýsingar um mála-
vöxtu þar sem málið er til rannsóknar. 

MENNTUN Hvalaskoðunarfyrir-
tækið Gentle Giants á Húsavík 
mun styrkja doktorsnema frá 
Kanada til vísindarannsókna á 
Skjálfandaflóa. Charla Basran 
mun skrifa doktorsritgerð sína 
um sjávarspendýr sem flækjast í 
veiðarfærum íslenskra sjómanna 
við strendur landsins. 

Charla er sérfræðingur í lífi og 
atferli hnúfubaka og hefur unnið 
hér við land sem leiðsögumaður á 
hvalaskoðunarskipum á Skjálf-
andaflóa. Markmið rannsóknar-
innar verður að reyna að finna 
leiðir til þess að draga úr því að 
sjávarspendýr við landið lendi í 
þessum aðstæðum.  - sa

Rannsóknir á hvölum:

Hvalaskoðun 
styrkir vísindi

SJÁVARÚTVEGUR Afli íslenskra 
fiskiskipa var minni í apríl í 
ár en í sama mánuði árið 2014. 
Heildaraflinn nú í apríl var um 
78 þúsund tonn, sem er 28 þúsund 
tonnum minna en í apríl í fyrra. 
Þetta kemur fram á vef Hagstofu 
Íslands.

Mestu munar um að kolmunna-
aflinn dróst saman um tæp 40 
prósent og þorskaflinn um tæp 20 
prósent. Á síðustu 12 mánuðum 
hefur aflinn minnkað um 2,4 pró-
sent, metinn á föstu verðlagi. - kóp

Mun minna af kolmunna:

Fiskafli minni 
en í árið 2014

SLYS Karlmanni var bjargað af 
botni Laugardalslaugar síðdegis 
í gær. Hann var fluttur á slysa-
deild með meðvitund en allt fór 
á besta veg samkvæmt dagbók 
lögreglu.

Maðurinn, sem er erlendur 
flogaveikur ferðamaður, vildi 
lítið gera úr veikindum sínum 
þegar lögreglumenn komu á 
slysadeild til að athuga líðan 
hans og vildi helst komast út af 
sjúkrahúsinu. 

 - sks

Flogaveikur í vanda:

Var bjargað af 
sundlaugarbotni
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Það getur verið erfitt að ráða við sært stolt. 
Það er til dæmis landlægt vandamál hvað 
eigi að gera við fyrrverandi stjórnmála-
menn. Þeir sem deildu og drottnuðu geta 
ekki bara hangið í heitum pottum allan dag-
inn. Það þarf að koma þeim fyrir, setja þá í 
sendiherrastöður eða að minnsta kosti ein-
hverja puntstjórnunarstöðu.

Það á ekki að vera launungarmál að sært 
stolt hindrar baráttu fyrir kvenréttindum. 
Viðurkennum bara staðreyndirnar. Karl-
menn réðu öllu – í stjórnmálum, viðskipt-
um, hernaði, listum – og þeim tíma er sem 
betur fer að ljúka og það er engin ástæða 
fyrir því að jafnrétti skuli ekki náð hratt og 
örugglega. Það eina sem stendur í vegi er 
þetta fjárans stolt sem allir þurfa að labba 
á eggjaskurn í kringum. Þurfum við 300 
ára buffer-tímabil þar sem karlkynið (eða 
sá helmingur sem víkur fyrir konunum) er 
uppdubbað í sendiherrastöður til að halda 
stoltinu?

Stolt er ein af dauðasyndunum sjö í 
kristinni trú – og það er engin tilviljun 
eða mannvonska sem liggur að baki þeirra 
þúsunda ára gömlu speki. Raunar er stolt-
ið yfirleitt talið rót allra annarra synda 
og ónota – undirstaða græðgi, drambs og 
öfundar og að lokum ástæða styrjalda, óör-
yggis og sundurlyndis. Um þetta hafa verið 
skrifuð nokkur bókasöfn af djúpum teólóg-

ískum texta og óþarfi að ræða það neitt 
frekar á hversdagslegan hátt.

Ég segi. Tökum stolt alveg úr jöfnunni. 
Hættum að taka tillit til særðs stolts karla. 
Það þýðir líka að kvenréttindabarátta á 
ekki heldur að snúast um að karlmenn eigi 
að vera stoltir af konum. Síðast þegar ég 
skrifaði um jafnréttismál eyddi ég miklu 
púðri í að tala um hvað ég væri stoltur af 
konum. En nú sé ég að mitt stolt er bara til 
trafala. Það þarf enginn að halda stolti eða 
færa stoltið yfir á eitthvað annað. Stolt er 
bara fyrir í þessu samhengi. Ef við höldum 
þessu stolt-rugli áfram þá verður jafnrétti 
náð eftir 300 ár. Við höfum margt þarfara 
við tímann að gera.

Tökum stolt úr jöfnunni
SAMFÉLAG

Bergur Ebbi
lögfræðingur

➜ Ég segi. Tökum stolt alveg úr 
jöfnunni. Hættum að taka tillit til 
særðs stolts karla. Það þýðir líka að 
kvenréttindabarátta á ekki heldur 
að snúast um að karlmenn eigi að 
vera stoltir af konum. Síðast þegar 
ég skrifaði um jafnréttismál eyddi 
ég miklu púðri í að tala um hvað ég 
væri stoltur af konum. En nú sé ég 
að stolt mitt er bara til trafala.

NÆRANDI ÞÆTTIR
Á NÝJU VEFSVÆÐI VÍSIS

Fylgstu með þessum fróðlegu örþáttum á
visir.is/heilsuvisir.

Vísir.is er hluti af 

S
visslendingur frá Seyðisfirði er búinn að gera allt 
vitlaust í Feyneyjum á Ítalíu. Christoph Büchel 
setti upp mosku í ónotaðri og afhelgaðri kaþólskri 
kirkju á Feneyjatvíæringnum, virtustu og eftirsótt-
ustu myndlistarhátíð heims, og moskan er framlag 

Íslands í ár. Flestum er þetta kunnugt en þó er ágætt að 
hafa í huga að þetta er ekki í fyrsta sinn sem verk Christoph 
Büchel hrista upp í listheiminum og jafnvel heilu sam-
félögunum – langt frá því. Á meðal verka Büchel má nefna 
sviðsetningu á kynlífsklúbbi í Vín, sýning á eigum heim-
ilislausra í New York og að breyta fínu galleríi í London í 

félagsmiðstöð. Allt eru þetta 
ágætis dæmi um vandlega 
úthugsuð, áleitin og ögrandi 
verk við ríkjandi vald, hug-
myndir okkar og samfélag.

Christoph Büchel virðist 
hafa tekist sérstaklega vel 
upp í Feneyjum. Ekki einungis 

afmarkaður heimur listarinnar heldur samfélagið allt tekur 
þátt í deilum og umræðum um stöðu verksins, orsakir og 
afleiðingar. Umræðan nær líka alla leiðina hingað heim og 
þá ekki aðeins til listheimsins heldur út á meðal almenn-
ings. Sitt sýnist hverjum en aðalatriðið er að við tökum 
umræðuna og berum vonandi gæfu til þess að sjá sam-
hengið við okkar eigið litla samfélag.

Á sama tíma og svissneski Seyðfirðingurinn er að hræra 
í samfélaginu í Feneyjum eru listakonur frá New York að 
pota í okkur hérna heima – sum okkar að minnsta kosti. 
Verk Guerilla Girls sem prýðir austurhlið tollhússins í 
Reykjavík er beinskeytt og áleitið verk. Listakonurnar frá 
New York hafa verið harðar í gagnrýni sinni á mjög svo 
skertan hlut og möguleika kvenna í listum og menningu síð-
ustu þrjátíu árin. Á þessu er engin breyting hér. Eins og oft 
áður nýta þær sér tölulegar staðreyndir og að þessu sinni 
sýna þær fram á hversu mikið hallar á konur í íslenskri 
kvikmyndagerð. Sjón er sögu ríkari.

Ekki er þó hægt að segja að hinn karllægi heimur 
íslenskra kvikmynda bregðist við með þroskuðum hætti. 
Helst er að karlmenn í faginu leggi sig fram um að sýna 
með súluritum að það sé í raun alls ekki svo slæmt að vera 
kvikmyndagerðarkona á Íslandi. En kvikmyndirnar tala 
sínu máli. Flestar leiknar bíómyndir á Íslandi eru skrifaðar 
af körlum, leikstýrt af körlum, karlleikarar eru í meirihluta 
og þar af leiðir að þær fjalla að mestu leyti um hlutskipti 
karla. Það sér hver heilvita manneskja vonandi að þetta er 
ekki gott – ekki síst í ljósi þess að um helmingur þjóðar-
innar eru konur.

Verk Guerilla Girls og moska Büchel eru sett fram til 
þess að benda okkur á það sem við þurfum að takast á við 
og síðan stíga listamennirnir frá. Nú er það samfélagsins 
að taka við. Kvikmyndasamfélagið á Íslandi þarf að horfast 
í augu við að þetta er ekki nógu gott. Við eigum öll að geta 
speglað okkur í listinni – ekki aðeins karlar, heldur líka 
konur.

Listin hreyfir við samfélaginu:

Karlar spegla sig

Pólitískt inngrip
Stjórnarliðar hafa verið ansi 
ólundarlegir yfir hersetu stjórnar-
andstöðunnar á Alþingi í umræðum 
um rammaáætlun. Einn þeirra, Páll 
Jóhann Pálsson, skaut föstum skotum 
á minnihlutann með því að kalla 
óvænt inn liðsinni verkalýðshreyf-
ingarinnar en hann vitnaði í ályktun 
miðstjórnar ASÍ um vinnubrögð 
síðustu ríkisstjórnar. „Því miður 
ákvað síðasta ríkisstjórn að 
rjúfa þá sátt sem verið hafði 
í undirbúningi rammaáætl-
unar og skapaði með því 
fordæmi fyrir pólitískum 
inngripum í faglegar tillögur 
verkefnisstjórnar,“ 
sagði þingmaðurinn 
sperrtur.

Pólitískt inngrip – seinni hluti
Verst er að þingmaðurinn sagði 
einungis hálfa söguna en nokkurra 
mínútna „gúgl“ skilar manni ályktun 
miðstjórnar ASÍ. Þingmaðurinn sá 
ekki ástæðu til að vitna í seinni hluta 
ályktunarinnar: „Nú ætlar núverandi 
ríkisstjórn að nýta þetta fordæmi og 
sveigja rammaáætlunina að sínum 
geðþótta. Þetta er óviðunandi og því 
hvetur miðstjórn ASÍ til þess að 
stjórnmálamenn staldri við og 
freisti þess að ná breiðri sátt 
um skipan þessara mála í 
stað þess að skylmast með 
þessum hætti.“ 

Píratar allra  flokka sameinist
Líkt og alþjóð veit hafa Píratar farið 
með himinskautum í skoðanakönn-
unum upp á síðkastið. Gallup gaf 
á dögunum út fylgiskönnun sem 
sýndi að Píratar væru að sækja til 
sín fylgi frá öllum flokkum. Þetta 
þýðir að Píratar höfða til breiðs hóps 
kjósenda allt frá Sjálfstæðisflokki til 
Vinstri grænna. Fróðlegt verður að 

sjá hvernig Píratar munu koma 
til móts við svo breiðan hóp 
kjósenda með jafn ólíkar hug-
myndir. Ljóst er að ærið verk 
er fyrir höndum hjá Pírötum 
sem hafa hugsanlega rænt 
skrautfjöður breiðfylkingar 
frá Sjálfstæðisflokknum og 
Samfylkingu.
 -stefanrafn@frettabladid.is

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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AF NETINU
Vandræði löggunnar

Ítrekað valda lögreglumenn vandræðum í samskiptum við 
borgarana. Mikilvægt er, að vitni taki þessi samskipti upp á 
snjallsíma. Reynslan um allan heim segir okkur, að löggur 
ljúga áreynslulaust um flest, séu sönnunargögnin ekki til. Í 
Bandaríkjunum hefur löggan lent í margvíslegum ógöngum 
út af myndskeiðum, sem sýna fíflagang og fruntaskap 

hennar. Óeirðir á almannafæri eru meira eða minna að frumkvæði 
löggunnar. Hún dulbýr sig jafnvel sem óróaseggi til að koma óorði á 
mótmælendur. Þannig reyndist það líka vera hér við Kárahnjúka. Fráleitt 
er að afhenda ómálga fábjánum löggunnar byssur til að magna óskunda, 
sem þeir valda.
www.jonas.is
Jónas Kristjánsson

Frelsi til haturs
Auðvitað getum við sem samfélag ekki stjórnað skoðunum 
fólks enda hafa rannsóknir í félagssálfræði sýnt að þær 
stjórnast gjarnan af tilfinningum sem ekkert samfélag á að 
geta stjórnað. En þurfum við samt ekki sem samfélag að 
geta haft hemil á hatursfullri orðræðu sem slíkir fordómar 
bera vott um?

www.stundin.is
Ása Lind Finnbogadóttir

Erfitt er að gera sér í hugarlund 
öllu tilgangslausara deiluefni 
en Guð; það er eins og að ætla 
sér að grípa vindinn og sýna í 
eitt skipti fyrir öll: sko, sjáðu, 
svona lítur hann út. Eðli máls-
ins samkvæmt er sannleikur-
inn um Guð ekki háður sérleyf-
um. Alheimssálin – hinn mikli 
eilífi andi – lífsaflið – frumor-
sökin: uppruni, eðli og tilgang-
ur lífsins á jörðinni – allt er 
þetta sveipað dul og mennirnir 
nota ótal ólíkar aðferðir við að 
tengjast þessum leyndardómi: 
táknsögur, bænahald, tilbeiðslu-
siði, hugljómun – já og list. Öll 
slík viðleitni, hverju nafni sem 
hún nefnist, er virðingar verð 
svo fremi hún misbjóði ekki 
öðrum. Trúariðkun er í eðli sínu 
innhverf og hljóðlát, einkaleg 
reynsla, hvað sem líður öllum 
þeim óskiljanlega hávaða út af 
trúmálum sem dynur á okkur 
dægrin löng. Og er rifrildi þar 
sem aldrei fæst niðurstaða.

Fjölgyðistrú á okkar dögum
Trúnni verður ekki úthýst úr 
mannlegu samfélagi; því sann-
færðari sem ráðamenn í and-
legum og veraldlegum efnum 
verða um að nú sé hún liðin 
undir lok, þeim mun margefld-
ari snýr hún jafnan aftur – og 
aftur og aftur. Hnattvæðing-
unni fylgir meira nábýli hug-
mynda en áður þekktist í mann-
legri tilveru, jafnvel núningur, 
og ólíkar aðferðir tíðkast hlið 
við hlið við að ákalla æðri mátt. 
Internetið verður varla lagt 
niður alveg í bráð og straum-
ur hugmynda og fólks liggur í 
allar áttir, fram og til baka, eins 
og vera ber. Eitt mikilvægasta 
úrlausnarefni okkar daga er 
að finna leiðir til að þetta nána 
sambýli geti gengið; fá einn hóp 
til að viðurkenna tilverurétt 
annars – leiða saman í stað þess 

að stía í sundur, virða í stað 
þess að sýna óvirðingu, iðka 
samtal.  Það er ekki hægt að 
vera andvígur fjölmenningu nú 
á dögum. Sambýli ólíkra hópa 
er staðreynd. Vert er að muna 
að þetta er ekki nýtt sambýli: 
á miðöldum bjuggu saman í 
heimsborgum á borð við Mikla-
garð (Konstantínópel) ótal ólík-
ar þjóðir með ólík trúarbrögð 
og nærðust af því sambýli. Og 
Íslendingar mættu á svæðið; 
þar á meðal Þorsteinn drómund-
ur, bróðir Grettis Ásmundar-
sonar, sem söng sig inn í hjarta 
hefðarkonu og út úr fangelsi 
eftir að hafa hefnt bróður síns. 
Listamaður og gæfumaður.

 Þó að islam, gyðingdómur 
og kristni séu allt mismun-
andi útgáfur af eingyðistrúar-
brögðum má eiginlega segja 
að nútímasamfélag einkenn-
ist af nokkurs konar fjölgyð-
istrú, eins og tíðkaðist til forna 
hjá norrænum mönnum, sem 
kusu sér til áheita ýmist Freyju 
eða Óðin, Þór eða Njörð, og 
má ímynda sér að grunnt hafi 
oft verið á því góða þarna á 
milli. Þannig er þessu háttað 
nú á dögum: við veljum okkur 
afbrigði af kristnum sið – eða 
heiðnum – erum búddistar, 
taóistar, múslimar og guð má 
vita hvað, eða blöndum jafnvel 
saman alls konar ólíku goð-
magni sem við þykjumst skynja. 
Fyrir utan hið fræga „eitthvað“ 
sem Íslendingar segja alltaf að 
„sé þarna“.

 Bókstafstrú er eitthvert 
ömurlegasta og furðulegasta böl 
mannkynsins á okkar dögum 
þegar mannkynið ætti með 
réttu að njóta góðs af þeirri 
þekkingu sem það hefur aflað 
sér á lögmálum lífs og náttúru; 
þekkingin ætti að vera móðir 
víðsýninnar og umburðar-
lyndisins (sem er dyggð, hvað 
sem hver segir) en samt er það 
svo, í byrjun 20. aldar að trúar-
bragðadeilur og jafnvel styrj-
aldir geisa og fátt sem virðist 
geta valdið jafn miklum deilum. 
Bókstafstrú er andstæða sannr-
ar trúar; hún er hæfileikaleysið 
til að skynja og skilja sjálfa lík-
inguna í trúartáknmálinu. Allt 

er tekið á orðinu og annaðhvort 
trúað bókstaflega eða afsannað 
bókstaflega. 

Hinn verðugi fulltrúi
Inn í þetta samhengi kemur 
framlag Íslands í Feneyjatvíær-
ingsins í ár, innsetning sviss-
neska listamannsins Christoph 
Büchel (hann er raunar líka 
virkur þátttakandi í blóm-
legu listalífi Seyðisfjarðar). 
Hann hefur komið mosku fyrir 
í afhelgaðri kirkju, og vekur 
margs konar kenndir að sögn, 
lotningu og hrifningu, jafnt 
sem ótta og andstöðu. Christoph 
veður ótrauður beint inn á 
viðkvæmt svæði í evrópskri 
umræðu og hugmyndalífi – 
beint inn í mesta æsinginn. Til 
að ögra? Já já.  Vekja athygli? 
Já já. Það er nú einu sinni eitt 
hlutverk listamanna að gera 
það. Snýst þetta um aflagða 
kristni og vaknandi islam? Ekki 
endilega – kannski allt eins hitt: 
að  knýja áhorfandann til að 
horfa á og hugleiða og upplifa 
þetta svið mannlegrar tilveru; 

trúræknina; draga fram hug-
renningar um helgi og afhelg-
un, hús Guðs og hús mannsins, 
ólíkar birtingarmyndir guð-
dómsins og líkar, ólíkar leiðir 
við tilbeiðsluna – og líkar. Og 
leiða fram það sem sameinar 
ekki síður en hitt sem sundr-
ar; efla skilning, samkennd og 
vinarþel, draga úr fordómum, 
skapa fegurð og friðsæld úr 
ólgu og æsingi.

Sem sé: Svissneskur fulltrúi 
Íslands á Ítalíu að skapa list 
sem á sér uppruna í arab-
ískri trúariðkun. Öllu fjölþjóð-
legra verður það nú naumast. 
Þetta gerir list: hún skekkir 
og ýkir; hún ýtir hlutum út úr 
gefnu samhengi sínu og setur 
í nýtt, sýnir þá staka á sínum 
stalli þar sem þeir geta ljóm-
að. Er Christoph Büchel verð-
ugur fulltrúi Íslands? Já já. Er 
hann íslenskur listamaður? Ég 
hef ekki hugmynd um það, veit 
eiginlega ekki hvað þarf að upp-
fylla til að svo sé. Er enginn 
íslenskur listamaður verðugur 
fulltrúi Íslands, eins og Goddur 

þrumaði úr stólnum í Djöflaeyj-
unni um daginn? Auðvitað ekki.  
Það verður seint sagt að þessi 
mikli áhrifamaður í myndlistar-
heiminum hafi hagað máli sínu í 
anda þess verks sem hann vildi 
verja; skilnings og samtals. 
Hann stóð þarna í púlti sínu og 
úthúðaði, skammaðist og reifst, 
og má þar með segja að Godd-
ur hafi, hvað sem öðru líður, 
komið þarna fram sem verðug-
ur fulltrúi íslenskrar umræðu-
hefðar og þar með Íslands.

Trúin á tímum hnattvæðingarinnar
Í DAG 
Guðmundur Andri 
Thorsson
rithöfundur

Trúnni verður ekki 
úthýst úr mannlegu 

samfélagi; því sannfærðari 
sem ráðamenn í andlegum 
og veraldlegum efnum 
verða um að nú sé hún 
liðin undir lok, þeim mun 
margefldari snýr hún jafnan 
aftur–  og aftur og aftur.
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Til að beisla sólarljósið 
til framleiðslu rafmagns 
þarf hreinsaðan kísil, svo-
kallaðan sólarkísil. Silicor 
Materials vinnur nú að því 
að reisa á Grundartanga í 
Hvalfirði verksmiðju þar 
sem hreinsa á kísil til 
notkunar í sólarrafhlöð. 
Starfsemi verksmiðjunnar 
mun byggja á nýrri tækni, 
sem hefur verið í þróun 
undanfarinn áratug, sem 
mun tryggja umhverfis-
vænni, einfaldari og ódýr-
ari framleiðslu auk þess að 
útheimta aðeins þriðjung 
þeirrar orku en sú tækni 
sem hreinsun kísíls hefur 
byggt á hingað til.

Hvernig er 
framleiðsluferlið?
Til þess að hreinsa kísil, 
hitum við hráefnin, kísil 
og ál, þar til þau bráðna og látum þau síðan 
kólna þar til kísillinn kristallast. Þetta 
ferli er endurtekið nokkrum sinnum, og í 
hvert skipti hreinsast kísillinn betur. Síðan 
notum við gler til að fjarlægja málmleifar 
(snefilefni í kísilnum) og náum þannig að 
framleiða efni sem hentar þörfum sólar-
orkuiðnaðarins. Vegna þess að menn hafa 
haft áhyggjur af flúor sem notaður var í 
litlu magni í glerið í vinnslunni, höfum við 
hannað framleiðsluferli sem gerir okkur 
kleift að útiloka flúor alveg frá ferlinu þar 
sem glerið er notað.

Hvað gerir ferlið umhverfisvænt?
Árleg framleiðsla verksmiðju Silicor mun 
nægja til framleiðslu sólarhlaða sem geta 
séð um 800 þúsund heimilum fyrir raf-
orku. Þannig verður hægt að framleiða 
umtalsvert meiri raforku með framleiðslu 
Silicor en verksmiðjan þarf til framleiðslu 
sinnar. Með öðrum orðum mun notkun 
íslenskrar orku hafa í för með sér gríð-

arlegan ávinning fyrir 
umhverfið á heimsvísu. 
Ennfremur er fram-
leiðsluferlið sjálft hann-
að með það fyrir augum 
að það hafi lítil eða engin 
áhrif á umhverfið.

- Hráefnin okkar:
- Hreinn kísill sem er 

leystur upp í fljótandi 
áli (engra hjálparefna er 
þörf, einungis hita).

- Framleiðsluferli Sili-
cor notar mun minni 
orku en hefðbundið fram-
leiðsluferli sólarkísils 
eða 20-30 kWh á hvert 
kíló, miðað við allt að 120 
kWh á hvert kíló.

- 100% af þeirri orku 
sem við munum nota á 
Íslandi kemur frá stað-
bundnum sjálfbærum 
orkulindum, þar á meðal 
jarðvarma og fallorku, 

sem þýðir að verksmiðjan mun hafa eitt 
minnsta kolefnisspor sem um getur í heim-
inum hjá verksmiðjum sem hreinsa kísil. 

- Framleiðsluvörur okkar:
- Engar eitraðar aukaafurðir eru fram-

leiddar í ferlinu. Framleiðsluferlið gefur af 
sér tvær öruggar aukaafurðir: álblöndur 
sem notaðar eru í bíla- og flugvélaiðnað-
inum og álklóríð (PAC) sem er notað við 
hreinsun vatns.

- Framleiðsluferlið sem Silicor hefur 
þróað hefur enga flúorlosun í för með sér.

- Verksmiðja okkar á Íslandi mun losa 
álíka mikið af gróðurhúsalofttegund-
inni koltvísýringi og meðalstórt kúabú á 
Íslandi.

Styrkur fyrirhugaðrar verksmiðju Sili-
cor á Grundartanga liggur í hinni nýju 
tækni sem hlífir umhverfinu og er ekki í 
andstöðu við lífríki og náttúru. Markmið 
Silicor er að framleiðsluferillinn falli vel 
að ríkum áherslum Íslendinga um hreint 
land og nauðsynlega náttúruvernd. 

Umhverfi svænn sólarkísill
IÐNAÐUR

Alain Turenne
yfi rmaður tækni-
mála hjá Silicor 
Materials

Dr. Matthias 
Heuer
forstjóri rannsókn a-
miðstöðvar Silicor í 
Berlín Þýskalandi

Nú í ár fagna landsmenn 
100 ára afmæli kosninga-
réttar kvenna og er við 
þessi tímamót rétt að 
staldra við og velta fyrir 
sér hvernig saga kvenna 
hefur varðveist fram á 
okkar daga. Í skjalasöfn-
um landsins er það áber-
andi hve mikið hallar á 
konur. Á fyrri hluta 20. 
aldar virðist viðhorf til 
einkaskjala og handrita 
kvenna oftar en ekki hafa 
verið það að þau skiptu 
litlu máli. Sem dæmi má 
nefna að árið 1950 færði 
Menningar- og minning-
arsjóður kvenna Lands-
bókasafni Íslands að gjöf 
ræður og ritgerðarbrot 
Laufeyjar Valdimarsdótt-
ur. Komu gögnin í leður-
tösku merktri með fanga-
marki Laufeyjar. Gögnin 
voru á sínum tíma ekki skráð á hefðbund-
inn máta, heldur voru þau flokkuð sem B-
handrit. Þar með takmarkaðist aðgengi 
að efninu því ekki var hægt að finna þau 
í útgefnum handritaskrám. Um var að 
ræða táknræna, formlega gjöf sem átti 
að stuðla að því að minningu Laufeyjar 
yrði haldið á lofti, en örlög skjalatöskunn-
ar áttu eftir að verða þau að næstu áratug-
ina lá hún ósnert og illa skráð í geymslum 
safnsins.

Ekki taldar upp meðal bréfritara
Í handritaskrám Landsbókasafns, sem tekn-
ar voru saman á árunum 1918-1996 er þáttur 
kvenna oft að engu hafður, einkum í fyrstu 
bindum skránna. Oft eru konur ekki taldar 
upp meðal bréfritara í bréfasöfnum, jafnvel 
þó að þar séu tugir bréfa frá konum, held-
ur var látið nægja að telja upp „helstu bréf-
ritara“, sem oftar en ekki eru karlar sem 
gegndu embættisstörfum. Þá hafa bréfa-
söfn og einkaskjalasöfn hjóna oftar en ekki 

verið kennd við karlmann-
inn og þess getið að gögn 
„konu hans“ séu þar með, 
en konan ekki nefnd á nafn 
þó að einstaka sinnum sé 
nafn konunnar sett innan 
sviga.

Staðreyndin er sú að 
gögn kvenna skila sér 
mun síður á skjalasöfn en 
gögn karla en fátt bend-
ir þó til þess að konur 
hafi ekki skilið eftir sig 
skjöl, staðið í bréfaskipt-
um og haldið dagbæk-
ur rétt eins og karlar. 
Því má spyrja sig hvers 
vegna þessi gögn skila 
sér síður inn á söfnin. 
Eru skjöl kvenna síður 
þess virði að þau séu 
varðveitt? Er sagan sem 
í þeim er fólgin ómerki-
legri en sagan sem felst 
í gögnum karla? Er þetta 

hlédrægni kvenna um að kenna? Meta 
konur sín eigin skrif minna en karlar? 
Líta afkomendur svo á að gögn kvenna 
séu minna virði en gögn karla? 

Skjöl kvenna eru ekkert síður mikil-
væg en skjöl karla því oft og tíðum varpa 
þau nýrri og áhugaverðri sýn á fortíðina. 
T.a.m. má nefna dagbækur verkakon-
unnar Elku Björnsdóttur, frá fyrri hluta 
20. aldar, sem varpa ljósi á samfélagið í 
Reykjavík á miklum umbreytingatímum 
en einnig veita þær innsýn inn í líf kvenna 
á þessum tíma.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabóka-
safn, Þjóðskjalasafn Íslands og héraðs-
skjalasöfn landsins efna nú til þjóðar-
átaks um söfnun á skjölum kvenna. Vilja 
stofnanirnar nýta þetta afmælisár kosn-
ingaréttar kvenna til að hvetja landsmenn 
til að koma skjölum kvenna í öruggt skjól 
á safni. Gögn sem virðast ef til vill lít-
ils virði geta reynst afar mikilvæg þegar 
fram líða stundir. 

Kallað eftir skjölum kvenna

➜ Styrkur fyrirhugaðrar 
verksmiðju Silicor á Grund-
artanga liggur í hinni nýju 
tækni sem hlífi r umhverfi nu 
og er ekki í andstöðu við líf-
ríki og náttúru. 

➜ Eru skjöl kvenna síður 
þess virði að þau séu varð-
veitt? Er sagan sem í þeim er 
fólgin ómerkilegri en sagan 
sem felst í gögnum karla? Er 
þetta hlédrægni kvenna um 
að kenna? 

MENNING

Halldóra 
Kristinsdóttir

Sigríður Hjördís 
Jörundsdóttir

sérfræðingar á handritasafni Landsbóka-
safns Íslands - Háskólabókasafns

ALLT FYRIR 
SPORTIÐ!
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ASICS GEL GALAXY
Góðir hlaupaskór. Dömu- og herrastærðir.

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.

Ný sending 
af ASICS 

hlaupaskóm

14.990

10.490
UNDER ARMOUR FLY BY TIGHT  
Flottar compression buxur með neti aftan á 
hnjám. Litur: Svartar. Dömustærðir.

PROTOUCH VATSKEBALTE  
Hlaupabelti með 4 brúsum. ASICS NIMBUS 17  

Hlaupaskór með hlutlausri styrkingu. Litur. 
Hvítir m/ bleiku, hvítir m/ svörtu. Dömu- og 
herrastærðir.

TE 

14.990

ASICS GEL GALAXY

ur.
og

5.990

29.990

Glæsilegt úrval af hlaupafatnaði 
og hlaupaskóm á frábæru verði

HLAUPTU
AF STAÐ
INN Í SUMARIÐ!

1.890 2.490PROTOUCH  
Hlaupahúfa. PROTOUCH  

Hlaupahanskar.
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Þann 14. apríl 2015 birtist 
í Fréttablaðinu lítil grein 
eftir Lindu Björk Mark-
úsardóttur, talmeina- og 
íslenskufræðing, þar sem 
hún lýsir yfir áhyggjum 
sínum af yfirvofandi dauða 
íslenskunnar. Hún skrif-
ar um skjólstæðinga sína, 
börn, sem eiga ekki orð á 
eigin tungumáli yfir hluti 
sem þeim eru sýndir á mynd 
þótt þau þekki þá, notagildi 
þeirra og enskt heiti. 

UNESCO skiptir tungumálum í 
fimm flokka eftir líkum á útrým-
ingu: 1) „öruggt“, 2) „viðkvæmt“ 
(ekki talað af börnum heima fyrir), 
3) „örugglega í útrýmingarhættu“ 
(ekki talað af börnum), 4) „í veru-
legri útrýmingarhættu“ (aðeins 
talað af eldri kynslóðum) og 5) „í 
mikilli útrýmingarhættu“ (talað af 
nokkrum úr eldri kynslóðum, oft-
ast ekki reiprennandi). Það má því 
álykta af reynslu Lindu að íslensk-
an gæti verið á mörkum þess að vera 
„viðkvæm“ á útrýmingarskalanum 
þar sem hluti barna hérlendis notar 
útlensku sín á milli í leik og tjáningu.

Við skulum gera ráð fyrir því að 
íslenskan sé jákvæð og verðmæt. Að 
í henni sé þekking, reynsla, sköpun-
arkraftur og sameiningar máttur. 
Hún geri okkur kleift að komast í 
nánara samband við okkur sjálf, 
hvert annað, náttúruna og vísind-
in. Saga þjóðarinnar og upplifun 
liggur á tungunni. Orðin „boðaföll“, 
„athyglisgáfa“, „berjalyng“ og jafn-
vel sögnin „að nenna“ gefa aðra til-
finningu þegar Íslendingur hugs-
ar þau á íslensku heldur en á öðru 
tungumáli.

Að því gefnu að við viljum halda 
áfram að tala og hugsa á móðurmál-
inu og ef börnin sem Linda Björk 
lýsir í grein sinni eru í meiri og betri 
tengslum við ensk orð tölvuleikja, 
kvikmynda og tónlistar en íslenska 
þýðingu þeirra – hvað er þá til ráða?

Málið er pólítískt
Fyrir það fyrsta má alls ekki setja 
þann merkimiða á börnin að þau 
séu vandamál. Þetta eru greinilega 
útsjónarsöm og gáfuð börn sem 
geta leitað sér fanga á internetinu 
og aðlagast á auðveldan hátt. Læra 
meira að segja erlent tungumál án 
leiðbeiningar fullorðinna. Forð-
umst allt þjóðernisofbeldi og setjum 
ábyrgðina þangað sem hún á heima. 
Málið er pólitískt. Þótt foreldrar geti 
lesið meira fyrir börn sín og kennar-
ar hafi það í valdi sínu að gera námið 
meira spennandi þá er það í raun 
pólitísk ákvörðun hvort íslenskan 
sé eitt þeirra 2.400 tungumála sem 
koma til með að deyja út á hálfsmán-
aðar fresti næstu hundrað árin sam-
kvæmt útreikningum ónefndra mál-
vísindamanna. 

Inn- og útflutningur menning-
ar er raunverulegur, þar er enginn 
óvinur, heldur aðeins raunveruleg-
ur áhugi á eðlilegum samskiptum. 
Íslenskan getur orðið undir vegna 
þess hve fáir tala hana en hún lifir 
ennþá meðan hún er frjó í hugsun. 
Hvernig helst hún frjó og hvernig 
helst hún við?

Það eru ekki nema um það bil 
tuttugu og fjögur ár síðan Fugla-
stríð í Lumbruskógi (1991) kom út á 
íslensku og markar það ákveðið upp-
haf á talsetningu teiknimynda hér á 
landi vegna þess hve vel til tókst, 
en áður hafði verið lesið inn efni 
fyrir sjónvarp. Í kjölfarið fylgdu 
svo stórar Disney-myndir eins og 
Aladdín (1992) og Konungur ljón-
anna (1994). Margar af þeim mynd-
um sem við þekkjum eru mikil lista-
verk í þýðingu og túlkun íslenskra 
leikara, þýðenda og upptökustjóra. 
Við höfum líka notið ákveðinnar sér-
stöðu varðandi þýðingar. Á flestum 
öðrum tungumálum heitir Bósi Ljós-
ár Buzz Lightyear. Af því að enskan 
er aðgengileg og auðveld íslenskum 
börnum þarf samanburðurinn á tal-
setningunni að vera íslenskunni í 
hag til að einhver nenni að horfa á 
þær. Þær verða að vera sjálfsagðari, 
skemmtilegri og jafnvel vandaðri en 
upprunalega útgáfan. 

Viðvörunarbjöllur
Þetta hefur tekist í mjög mörgum 

tilfellum og það er ein for-
senda þess að við erum fyrst 
núna að stíga inn á stig tvö 
í útrýmingarskala tungu-
mála. Það getur verið að 
það sé orðið of seint að gera 
skurk í því að þýða leiki 
yfir á íslensku á skapandi 
og skemmtilegan hátt fyrir 
þá krakka sem nú sitja við 
tölvurnar en eitthvað þarf 
að gera fyrir komandi kyn-
slóðir. Textun á kvikmynd-

um er líka mikilvæg nú þegar mynd-
veitur eins og Netflix eru að opnast.

En það er ekki nóg að heyra bara 
íslensku eða lesa. Við verðum að 

geta speglað okkur og fundið til sam-
sömunar í því efni sem við horfum 
og hlustum á – njótum. Þess vegna 
eru íslenskar kvikmyndir, sjón-
varpsþættir, leikhús, óperur, bækur, 
blöð og tölvuleikir ekki einungis 
nauðsynlegar fyrir tunguna heldur 
líka sálarlíf okkar. Við verðum að 
tilheyra einhverju sem við berum 
kennsl á, að öðrum kosti verður líf 
okkar aumt og tengslalaust.

Ofurhetjur eru efni margra tölvu-
leikja og kvikmynda. Sumar þeirra 
eiga íslenskan uppruna. Bandarísk-
ur framburður á Þór, Loka og Óðni 
er skemmtilegur en það er þó miss-
ir að þeim íslenska, sérstaklega á 

Íslandi. Hús íslenskra fræða hefur 
verið mikið í umræðunni að undan-
förnu. Sú hola kemur fyrir sjónir 
eins og tákn um algjört menningar-
legt metnaðarleysi. Þá er ekki aðeins 
átt við rannsóknirnar og fræðistörf-
in heldur líka að ein mestu jarð-
nesku (og andlegu) verðmæti þjóð-
arinnar; handritin, eiga hér engan 
sérstakan virðingar sess og aðstæð-
ur við varðveislu þeirra tæplega 
öruggar á nútíma mælikvarða. 
Ber það ekki líka lélegu viðskipta-
viti vitni að Móna Lísa Íslands skuli 
ekki vera sýnileg þeim ferðamönn-
um sem fylla hér öll hótel? 

Ef okkur á annað borð þykir vænt 

um að geta hugsað og tjáð okkur 
á móðurmálinu þá ættum við að 
ekki að hunsa viðvörunarbjöllur 
Lindu Bjarkar. Í þessu tilfelli er 
útdauði valkostur, að tala eða ekki 
tala íslensku er einfaldlega ákvörð-
un sem verður að taka áður en það 
verður of seint.

Yfi rvofandi dauði íslenskunnar
ÍSLENSK TUNGA

Bergur Þór 
Ingólfsson
leikstjóri

➜ Í þessu tilfelli er útdauði 
valkostur, að tala eða ekki 
tala íslensku er einfaldlega 
ákvörðun sem verður að 
taka áður en það verður of 
seint.

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.

www.postur.is

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!
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Elskuleg systir mín, mágkona og föðursystir,

MARGRÉT RÚN  
SIGURMUNDSDÓTTIR
Flókagötu 60, Reykjavík,

sem lést 4. maí síðastliðinn verður jarðsungin 
frá Háteigskirkju þriðjudaginn 19. maí kl. 15. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu, en Margét var þeim afar 
þakklát. 

Úlfur Sigurmundsson Sigríður Pétursdóttir
Halla Steingrímsdóttir
Þóra Sæunn Úlfsdóttir Einar Úlfsson
Gunnar Freyr Stefánsson Stefán Gísli Stefánsson
Gísli Stefánsson Kristjana Stefánsdóttir 
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát eiginmanns míns, 

föður okkar, tengdaföður og afa,

BERGS V. JÓNSSONAR
verslunarmanns,
Skildinganesi 54.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Sælubæ  
í Hjúkrunarheimilinu Mörk fyrir einstaka alúð og umhyggju.

Rut Árnadóttir
Kári Bergsson
Kolbrún Bergsdóttir
Rakel Hlín Bergsdóttir Þórir Júlíusson 
og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, systir og mágkona,

KRISTÍN STEFÁNSDÓTTIR
Svöluhöfða 22,

Mosfellsbæ,

lést mánudaginn 11. maí. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 21. maí kl. 13.00.

Valur Oddsson
Ingibjörg Valsdóttir Þorsteinn Hallgrímsson
Ásdís Valsdóttir Úlfar Þorgeirsson
Sigurjón Stefánsson Hjördís Anna Hall
Kristín María, Valur, Ragna Sif, Saga og Egill Orri

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

GUNNÞÓR BENDER
Lautasmára 20, Kópavogi,

sem lést 4. maí síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn 19. maí kl. 13.00

Soffía Hrafnhildur Jónsdóttir
Guðleif Bender Guðmundur A. Gunnarsson
Guðrún Dóra Gísladóttir Páll Snæbjörnsson
Jón Bender Guðrún Ragnarsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SVAVA JÓNSDÓTTIR
frá Gunnlaugsstöðum, Stafholtstungum,

lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð, þann  
13. maí síðastliðinn. Útför hennar fer fram  
frá Seljakirkju föstudaginn 22.maí kl 13.00.

Skúli Guðmundsson Jóhanna S. Guðbjörnsdóttir
Sonja Guðmundsdóttir Jón Hjaltalín Guðmundsson
Lilja Guðmundsdóttir Reynir Kristinsson 
barnabörn og langömmubörn.

MERKISATBURÐIR
1889 Rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson fæðist.
1897 Stokkseyrarhreppi er skipt í Stokkseyrarhrepp og Eyrar-
bakkahrepp.
1920 Jóhannes Páll 2., páfi fæðist.
1920 Sambandslögin frá 1918 eru staðfest með breytingum á 
stjórnarskrá.
1978 Selfoss fær kaupstaðarréttindi.
1980 Eldfjallið Sankti Helena gýs í Washingtonfylki. 57 létust og 
tjónið var metið á þrjá milljarða dollara.
1989 Verkfalli Bandalags háskólamanna lýkur en það stóð í 
tæpar sex vikur og olli mikilli röskun á skólastarfi og fleiru. 
2006 Silvía Nótt syngur fyrir hönd Íslands í forkeppni Söngva-
keppni evrópskra sjónvarpsstöðva.

„Ég vil fara heim til pabba“ veinaði 
Silvía Nótt í beinni útsendingu eftir 
að hún hafði ekki hlotið náð í augum 
Evrópubúa eftir innslag sitt í forkeppni 
fyrir söngvakeppni Evrópskra sjónvarps-
stöðva. Þennan dag fyrir níu árum síðan 
söng hún lag sitt Til hamingju Ísland í 
forkeppninni sem fór fram í Grikklandi.

Áhorfendur keppninnar tóku afar 
dræmt í atriði hennar en mikið var púað 
á hana á meðan laginu stóð. Lagið sem 
vann það árið var finnska þungarokk-
hljómsveitin Lordi sem flutti lagið Hard 
rock hallelujah.

Í umfjöllun Fréttablaðsins daginn eftir 
sagðist hún hafa verið ötuð rógi og að 
hún ætlaði að leita á ný mið með tónlist 
sína. „Ég ætla að fara á annan stað, þar 
sem er eitthvað fólk með heila, skilurðu,“ 
sagði hún. „Ég ætla að fara til Ameríku 
þar sem ég á fullt af frægum vinum og 
þar sem ég ætla að gera nýja plötu með 
Silvíu Night.“

Lítið hefur þó spurst til Silvíu Nætur og 
Ameríkuævintýrum hennar.  - srs

ÞETTA GERÐIST 18 MAÍ 2006

Silvía Nótt móðgar Evrópu

SILVÍA NÓTT  Áhorfendur púuðu á Silvíu. 
 WWW.PHOTOGRAPHER.IS

MENNING Í dag er alþjóðlegi safnadag-
urinn haldinn hátíðlegur að frumkvæði 
Alþjóðaráðs safna ICOM. 

Markmið dagsins er að vekja athygli 
á mikilvægi safna í þróun samfélags-
ins en dagurinn hefur verið haldinn 
með ýmsum hætti um allan heim frá 
árinu 1977. Í tilefni dagsins stendur 
Íslandsdeild ICOM fyrir hádegisfyrir-
lestrum í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns 
Íslands. Hugað verður að yfirskriftinni 
Söfn í þágu sjálfbærni en fyrirlesarar 
eru Ásthildur Björg Jónsdóttir, lektor í 
listkennsludeild Listaháskólans og Guð-
brandur Benediktsson, safnstjóri Borg-
arsögusafnsins. 

„Það sem ég ætla að tala um í mínu 
erindi byggir á rannsókn sem ég gerði 
í námi mínu í safnafræði. Það snýr að 
því hvernig við umgöngumst menn-
ingararfinn á ábyrgan og skynsaman 
hátt þannig að hann komist heill til 
komandi kynslóða,“ segir Guðbrandur. 
„Grunnstefið í safnastarfi er að varð-
veita menningararfinn en jafnframt að 
veita aðgang að honum og nýta hann,“ 
segir Guðbrandur. 

Erindi hans snýr einnig að aukningu 
í ferðamennsku og hvernig hún teng-
ist safnastarfinu. „Þarna eru ákveðnir 
snertifletir. Hvernig notum við menn-

ingararfinn í þágu ferðamennsku og 
á hvaða hátt gerum við það. Þá færi 
ég rök fyrir því að hlutverk safna sé 
mjög sterkt í því sambandi. Varðandi 
umgjörðina, hvernig við segjum sög-
una og komum menningu á framfæri á 
ábyrgan hátt,“ segir Guðbrandur. 

Ásthildur Björg mun í sínu erindi 
einnig fjalla um söfn og sjálfbærni en 
hún leggur nú lokahönd á doktorsrit-
gerð sína við Háskóla Íslands og Uni-
versity of Lapland í Rovaniemi þar sem 
hún skoðar möguleika samtímalista í 
menntun til sjálfbærni. „Ég fjalla um 
sjálfbærni og menntun til sjálfbærni 
á söfnum. Gefin verða fjölbreytt dæmi 
um starfsemi safna þar sem sjálfbærni 
er höfð að leiðarljósi,“ segir Ásthildur. 

„Oftast eru skýr tengsl á milli menn-
ingar og sjálfbærni en menning getur 
haft rík áhrif á hegðun, neyslumynst-
ur og framleiðsluhætti. Menning felur 
í sér fagurfræðilega, siðferðislega og 
andlega þætti sem allir tengjast sjálf-
bærni. Með því að skoða þessa þætti 
opnast fjölmörg tækifæri til aukins 
skilnings á heiminum og lífinu sjálfu. 
Þekking er nauðsynleg forsenda fyrir 
sjálfbæru samfélagi og ætti að marka 
gildismat okkar og ákvörðunartöku,“ 
segir Ásthildur. 

Fyrirlestrarnir hefjast klukkan 
12.10 í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns-
ins. Frítt er inn og allir eru velkomn-
ir.  

 viktoria@frettabladid.is 

Söfn í þágu sjálfb ærni
Alþjóðlegi safnadagurinn er haldinn hátíðlegur í dag víða um heim. Á Þjóðminjasafn inu 
verður boðið upp á hádegisfyrirlestra þar sem verður fj allað um söfn út frá sjálfb ærni. 
„Oft ast eru skýr tengsl á milli menningar og sjálfb ærni,“ segir annar fyrirlesarinn.  

ÁSTHILDUR BJÖRG 
JÓNSDÓTTIR 

GUÐBRANDUR 
BENEDIKTSSON 

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ  Með alþjóðlega safnadeginum á að vekja athygli á mikilvægi safna í þróun samfélagsins. Hann hefur verið haldinn um 
allan heim með ýmsum hætti frá árinu 1977. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Grunnstefið í safn-
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Rósa Valtingojer hefur búið til fugla úr leir 
síðan hún var þrettán ára. Fuglalínan saman-
stendur af sex íslenskum fuglum, lunda, 

himbrima, súlu, hrafni, snjótittlingi og lóu. „Fyrsti 
fuglinn sem ég gerði var lóa sem er sá fugl sem 
er í hvað mestu uppáhaldi hjá fólki almennt. Ég 
geri ekki upp á milli fuglanna, mér finnst þeir allir 
fallegir á sinn hátt. Stefnan er að gera einn nýjan 
fugl á hverju ári og er í rjúpan í meðgöngu hjá mér 
núna,“ segir Rósa. 

Rósa ólst upp á listamannaheimili, en foreldrar 
hennar, Sólrún Friðriksdóttir og Ríkharður Valting-
ojer, eru báðir myndlistarmenn. Rósa á því ekki 
langt að sækja áhugann og hæfileikann til þess að 
hanna. Foreldrar Rósu reka, ásamt henni og eigin-
manni hennar, Zdenek Patak, Gallerí Snærós á 
Stöðvarfirði. „Heima voru góðar aðstæður til þess 
að skapa og ég hef alltaf verið að gera eitthvað. 
Mamma átti keramikofn og var sjálf meðal annars 
að leira. Mamma og pabbi sendu fyrstu lóuna mína 
inn á sýningu hjá Handverki og hönnun sem hét 
Íslenskir minjagripir. Hún komst inn og ég varð 
ótrúlega montinn krakki,“ segir Rósa og hlær. Hún 
bætir því við að sú lóa líti út eins og langalanga-
langamma fuglanna sem hún gerir í dag. „Ég hef 
búið til fuglana í gegnum tíðina en fyrir um tveimur 
árum fór ég með þá í vöruþróun til að gera þá að 
mínu lifibrauði. Það er ekkert sérstaklega mikið af 
atvinnutækifærum hérna á Stöðvarfirði þannig að 
ég hef reynt að búa eitthvað til sjálf.“

Auk þess að gera fuglana hefur Rósa aðal-
lega verið að vinna í því 
síðastliðin fimm 
ár ásamt manni 
sínum að koma 
upp sköpunar-
miðstöð á Stöðv-
arfirði. „Þetta er aðallega 
hugsjónavinna og sjálf-
boðastarf en hugsjónir 
eru harður húsbóndi 
þannig að ég hef verið 
frekar upptekin við það 
undanfarin ár. Þetta hefur 
verið svolítið hark og ekki 
mjög skapandi, við erum mikið 
í því að smíða, sækja um styrki og 
vinna í fjármálum. Planið er 
að geta unnið að sköpun 
hér á Stöðvarfirði og gefa 
fleirum kost á að gera það 
líka,“ segir hún. 

LÓAN VAR FYRST 
LEIRAR FUGLA  Íslenskir fuglar eru viðfangsefni listakonunnar Rósu Valtingoj-
er. Fuglarnir eru orðnir sex en Rósa stefnir á að fjölga þeim árlega. 

ALLT Á KAFI Í SNJÓ
Þótt maímánuður sé hálfnaður er 
enn allt á kafi í snjó víða á Norður- og 
Austurlandi. Vorverkin fá því að bíða um 
sinn. Þetta er þó ekkert einsdæmi.
SÍÐA 2

ÍSLENSKIR FUGLAR 
Rósa hefur nú þegar 
búið til lóu, lunda, súlu, 
hrafn, himbrima og 
snjótittling. 

HÖNNUÐUR Áhuga-
svið Rósu á hönnun er 
mjög vítt og hefur hún 
fengist við ýmislegt auk 
þess að leira fugla. 



FÓLK|HEIMILI

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

KAFSNJÓR Í NES-
KAUPSTAÐ Heim-
ilishundurinn bíður jafn 
spenntur eftir sumrinu 
og aðrir íbúar enda allt á 
kafi í snjó.
MYND/AÐALHEIÐUR JÓNSDÓTTIR

Það var allur snjór horfinn 
hér úr Vaðlaheiðinni í apríl 
og maður hélt að það væri 

að koma vor. Þann 19. apríl var 
meira að segja 15 gráðu hiti og 
blíða,“ segir Dóra Hrönn Gústafs-
dóttir þegar Fólk forvitnast um 
stöðu mála í garðinum hennar 
fyrir helgina. Hann er á kafi í snjó 
því vorinu snerist hugur. „Þann 
28. apríl fór aftur að snjóa og 
snjóaði mikið. Nú er búið að vera 
kalt. Við reynum að taka þessu 
með jafnaðargeði en yngsti fjöl-
skyldumeðlimurinn vill nú fara 
að fá trampolínið upp,“ segir 
Dóra. „Þetta er þó ekkert eins-
dæmi, við höfum alveg fengið 
hér snjó í maí hér og það mikinn. 
Árið sem við fluttum hingað í 
Vaðlaheiði, fyrir níu árum, fór allt 
á kaf um miðjan maí en í minn-
ingunni hvarf sá snjór fljótt líka,“ 
segir hún bjartsýn. Hver verða 
hennar fyrstu garðverk? „Skella 
garðhúsgögnunum út á pallinn 
og grillinu. Síðan fer ég að klippa 
runna og planta sumarblóm-
unum.“

KAFSNJÓAÐI FYRSTU 
DAGA SUMARS
„Þetta er eitthvað að sjatna en 
það sér samt varla högg á vatni. 
Elstu menn muna vart annað 
eins,“ segir Aðalheiður Jóns-
dóttir þegar Fólk sló á þráðinn 
til hennar í Neskaupstað. Eins og 
fyrir norðan hafði nánast allan 
snjó tekið upp fyrr í vor áður en 
brast á aftur með byl. 

„Ég hafði rótað síðustu sköfl-
unum burt rétt fyrir sumardag-
inn fyrsta. Þá kom einn dagur 
með hátt í 20 stiga hita en strax 
daginn eftir kom norðanátt. Það 
kafsnjóaði strax fyrstu daga 
sumars og síðan þá hefur snjóað 
nánast upp á hvern dag,“ segir 
hún. Enn er því langt í garðverk-
in í Neskaupstað. 

„Mér finnst gaman að dútla í 
garðinum en manni fallast bara 
hendur núna, ég held að ég panti 
mér bara far til útlanda með 
þessu áframhaldi,“ segir Aðal-
heiður hlæjandi og bætir við að 
íbúar í Neskaupstað séu lang-
þreyttir á ástandinu.  „En nú er 
reyndar spáð rigningu og því 
fögnum við.“

VOR Á VESTFJÖRÐUM
„Okkur líður bara eins og það 
sé hitabylgja, heil átta stig í dag. 
Annars var síðasti skaflinn bara 

að fara úr garðinum mínum,“ seg-
ir Hólmfríður Vala Svavarsdóttir 
á Ísafirði. Hún segir veturinn fyrir 
vestan hafa verið snjóþungan og 
harðan og enn sé mikill snjór í 
skíðabrekkunum. 

„Páskaliljurnar eru komnar 

upp og ég hef getað unnið aðeins 
í garðinum síðustu daga. Það 
eru flestir hér í bænum byrjaðir 
á vorverkunum en það er ekki 
orðið grænt hér enn. Þetta er 
samt allt að koma.“

  heida@365.is

VORVERKIN BÍÐA
HEIMILI  Kalsatíð hefur einkennt vorið þetta árið um allt land og þó að 
krókusarnir séu komnir upp úr moldinni í Reykjavík er langt í vorverkin víða. 
Enn eru garðar á kafi í snjó fyrir norðan og austan.

EKKERT EINSDÆMI Þetta er ekki í 
fyrsta sinn sem allt er á kafi í Vaðlaheiði í 
maí en Dóra Hrönn tekur því með jafnað-
argeði. MYND/HEIÐA

VOR Á VESTFJÖRÐUM Síðasti skaflinn 
er rétt farinn úr garðinum hjá Hólmfríði 
Völu á Ísafirði og flestir bæjarbúar byrj-
aðir á vorverkunum. 
 MYND/HÓLMFRÍÐUR VALA SVAVARSDÓTTIR

RÓLUR Í SNJÓ Kominn tími á trampól-
ínið út.

FULLMIKIÐ AF ÞVÍ GÓÐA
„Nú er reyndar spáð rigningu og því fögn-
um við,“ segir Aðalheiður Jónsdóttir.

PALLURINN Á KAFI Fjölskylduna í Vaðlabyggð er farið að lengja eftir því að koma grill-
inu á pallinn.

hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibollur

Stærsti fasteignavefur landsins  

fasteignir.is  á
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Það er nóg að gera hjá flest-
um málarameisturum enda 
er orðinn skortur á faglærð-

um málurum í dag,“ segir Már 
Guðmundsson, formaður Mál-
arameistarafélagsins. Hann segir 
það stafa af tvennu. „Í fyrsta lagi 
hafa fáir málarar snúið aftur frá 
útlöndum frá hruni og í öðru lagi 
vantar tilfinnanlega fleiri nema í 
iðnina,“ segir Már og hvetur ungt 
fólk til að læra málaraiðn.

Mikilvægt að velja fagfólk
„Tugir milljarða fara árlega í við-
hald eigna hérlendis. Því er afar 
mikilvægt að standa rétt að öllum 
þáttum þegar ráðist er í viðhalds-
framkvæmdir,“ segir Már og telur 
áríðandi að fólk gangi úr skugga 
um að málarar sem það ræður til 
verksins séu faglærðir. „Ég þekki 
til nokkurra tilvika þar sem ófag-
lærðir einstaklingar hafa látist 
vera málarameistarar, látið fólk 
greiða inn á verk en ekki stað-
ið við sinn hluta samningsins,“ 
segir Már og brýnir fyrir 
fólki að það kanni bak-
grunn málarans áður 
en gerður er samn-
ingur.

Gæðastimpill
Þ ei r  m á l a r a-
meistarar sem 
er u í Má lara-
meistarafélag-
inu bera ákveðinn 
gæðastimpil.

„Málarameistara-
félagið er félag málara-

meistara sem hlotið hafa meist-
araréttindi og löggildingu í sínu 

fagi. Þeir hafa yfirgripsmikla 
rey nslu og fagþek k-

ingu í málun og við-
haldi eigna, bæði 
innanhúss og utan. 
Þeir búa yfir þekk-
ingu á meðhöndl-

un f lestra efna 
sem notuð eru í 

byggingariðnað-
inum og verkþekk-

ing þeirra og reynsla 
skilar þeim árangri 

sem vænst er frá hendi 
viðskiptavina,“ segir Már. 

Öryggið tryggt
Þeir einstaklingar og húsfélög sem 
gera skriflegan samning við mál-
arameistara tryggja sér aðgengi 
að Ábyrgðarsjóði meistaradeildar 
Samtaka iðnaðarins (MSI)

„Ef verkkaupi telur vinnubrögð 
verktaka ekki í samræmi við vænt-
ingar getur hann skotið máli sínu 
til úrskurðarnefndar MSI,“ útskýr-
ir Már og telur þetta mikilvægan 
þátt í því að tryggja fólki vel og fag-
lega unnið verk.

Nánari upplýsingar um Mál-
arameistarafélagið má nálgast á 
www.malarar.is

Fagfólk veitir öryggi
Málarameistarar eru bjartsýnir á gott málningarsumar þó tvö erfið málningar- 
sumur séu að baki. Formaður Málarameistarafélagsins segir mikilvægt að fólk 
tryggi réttindi sín og geri aðeins samninga við löggilta málarameistara.

Már Guðmundsson, formaður Málarameistarafélagsins, hvetur fólk til að gera aðeins 
samninga við löggilta málarameistara enda veiti það tryggingu fyrir vel unnu verki.

MYND/GVA

Allar græjur á vísum stað
Hafið öll áhöld tilbúin meðan 
beðið er eftir þurrum dögum. 
Búið til lista yfir allt sem þarf, 
svo sem pensla, rúllur og sköft, 
stiga, bakka og málningu. Þá gæti 
verið gott að fjárfesta í fljótvirkum 
málningargræjum eins og sprautu 
eða fá slíka lánaða.

Nægar birgðir
Kaupið frekar meiri málningu en 
minni. Þegar það styttir upp má 
engan tíma missa við málning-
arvinnuna og allar aukaferðir út í 
búð tefja verkið.

Þurrktími og mygluvörn
Veljið rétta málningu. Latexmáln-
ing hentar betur en olíumálning 
ef óvíst er að hann hangi þurr og 
jafnvel ætti að velja málningu 
með mygluvörn. Lesið vel utan 
á dósirnar og fáið ráðgjöf í búð-
inni. Þurrktími málningarinnar 
er aðalatriði en líklega þarf hún 
minnst fjóra tíma til að þorna.

Margar hendur vinna létt verk
Tryggið ykkur fjölda aðstoðar-
fólks, vini og fjölskyldu. Gera þarf 
ráð fyrir áhöldum fyrir alla að-
stoðarmenn og að þeir geti verið til 

taks með stuttum fyrirvara þegar 
það styttir upp. 

Ef illa gengur að manna hjálp-
arlið sem treystandi er fyrir pensli 
er alltaf hægt að f letta upp at-
vinnumanni í símaskránni. Fylg-
ist síðan vel með veðurspánni.

Deilið verkefnum
Fáið hverjum og einum aðstoðar-
manni ákveðið verkefni fyrirfram 
og gangið úr skugga um að allir 
viti hvað þeir eiga að gera. Þann-
ig ganga allir fumlaust og hratt til 
verks þegar stóri dagurinn rennur 

skyndilega upp bjartur og fagur.

Minnst þriggja daga þurrk
Veljið rétta tímann. Í raun þyrfti 
minnst þrjá þurra daga til verks-
ins. Einn svo veggirnir nái að 
þorna áður en þeir eru málað-

ir, einn dag til að mála og þann 
þriðja til að málningin nái að 
þorna. Horfið því á þá daga í lang-
tíma veðurspánni þar sem minna 
en 40% líkur eru sagðar á rigningu 
þrjá daga í röð.

Verið raunsæ
Ekki ætti að reyna að mála heilt 
hús á einum degi ef þið eruð óvön 
málningarvinnu og eins ef húsið 
er mjög stórt. Þá borgar sig að bíða 
betri tíðar og fá jafnvel eldfljóta 
þjónustu fagmanna. 

Heimild:www.ehow.com

Ef mála þarf hús á vætusömu sumri
Votviðri og málningarvinna fara illa saman. Ekki má þó fresta öllu viðhaldi þó einhverjir séu svartsýnir á þurra daga sumarsins. 
Með réttri málningu og hröðum handtökum er vel hægt að mála hús á vætusömu sumri. Undirbúningur og skipulag er allt sem þarf. 
Reyndar þarf þó að stytta upp á meðan. Svo má auðvitað líka ráða fagmann í verkið sem sér um allt vesenið.

Til að vinnan gangi hraðar gæti verið 
skynsamlegt að verða sér úti um 
fljótvirkar málningargræjur.

Margar hendur vinna létt verk. Verið búin að tryggja ykkur fjölda aðstoðarfólks í verkið og úthlutið hverjum og einum ákveðnu hlut-
verki. Þannig ganga allir hratt og örugglega til verks þegar viðrar til málningarvinnu. NORDIC PHOTOS GETTY

Made by Lavor
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GOTT Á PALLINN

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

• 160 bar Max
• 8,5 lítrar/mín.
• 2500W
• Pallabursti
• 8 metra slanga
• Turbo stútur
• Slanga fyrir stíflulosun
• Þvottabursti

Lavor háþrýstidæla STM 160

27.990

háþ ý tid l STM 160

ODEN EÐAL OLÍA á palla.  
Hágæða Silikonalkyd efni. 3 l.  

4.390

Mako penslasett 

590

Bio Kleen pallahreinsir 

895
5 lítrar kr. 3.295

Landora tréolía 

2.690

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Fasteignasala Reykjavíkur er ný 
fasteignasala sem tók til starfa 
þann 13. maí í Skeifunni 17.

Fasteignasala Reykjavíkur er ný 
og kraftmikil fasteignasala sem 
byggir á gömlum og góðum gild-
um. „Við erum samheldinn hópur 
sem hefur áhuga á því að gera 
betur. Við stefnum með nýjum 
áherslum inn í nýja tíma og höfum 
að leiðarljósi nýjustu tækni við 
sölu og þjónustu,“ segir Brynjólfur 
Smári Þorkelsson sem á og rekur 
Fasteignasölu Reykjavíkur ásamt 
eiginkonu sinni, Sylvíu Guðrúnu 
Walthersdóttur, sem er löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja og skipasali.

„Við höfum starfað á þessum 
markaði í átta ár og komist að því 
að það er alltaf nóg að gera hjá 
duglegu fólki,“ segja þau Sylvía 
og Brynjólfur sem telja fasteigna-
markaðinn líflegan um þessar 
mundir.

Átján manns starfa hjá fast-
eignasölunni sem flestir búa yfir 
margra ára reynslu og þekkingu í 
fasteignaviðskiptum. „Hjá okkur 

starfa fjórir löggiltir fasteigna-
salar, tíu sölufulltrúar og fjórir á 
skrifstofu við undirbúning skjala. 
Öll höfum við fagmennskuna í 
fyrirrúmi,“ 

Brynjólfur og Sylvía bjóða fólk 
velkomið í húsakynni Fasteigna-
sölu Reykjavíkur í Skeifunni 17 á 
annarri hæð.
Nánari upplýsingar má nálgast 
á www.fr.is, á facebook og í síma 
477 7777.

Nýir tímar – gömul gildi

Hjónin Brynjólfur og Sylvía eru eigendur Fasteignasölu Reykjavíkur.
MYND/SJÖFN ÓLAFSDÓTTIR
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Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gunnlaugur A. 
Björnsson
sölufulltrúi

Karen 
Sævarsdóttir 
MBA markaðsfræði

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  
sölufulltrúi  

Goðheimar - hæð með bílskúr.  
Opið hús á þriðjudag frá 17:30-18:00  
Um er að ræða 161 fm hæð með bílskúr. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi og tvær stofur. Núverandi skipulag gefur færi á 
breytingum, m.a. fjölga herbergjum. Tvennar svalir eru á íbúðinni, 
aðrar út frá hjónaherbergi en hinar út frá stofu. Þvottahús er 
innan íbúðar. Góð staðsetning og stutt í alla þjónustu.  
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Mjölnisholt 6 - hæð og ris.  
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 18:00 - 18:30.  
Um 110 fm hæð og ris með ýmsa möguleika. Neðri hæð er tvö 
herbergi, stofa, eldhús og hýtt baðherbergi. Risið hefur ýmsa 
möguleika, m.a. útbúa herbergi eða fjölskyldurými. Bygginga-
réttur um hækkun. Sjarmerandi og skemmtileg eign.  
Verð 34,9 millj.  

Mjölnisholt 6 -3ja herb. á jarðhæð. Opið hús.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 18:00 - 18:30.  
Vel skipulögð um 75 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
fallegum garði. Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa. Frábær stað-
setning þar sem stutt er í miðbæðinn og alla þjónustu. 
Verð 26,9 millj.  

Frostafold 36 4ra herb. + bílskúr 
Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00  
Góð 4ra herbergja íbúð auk bílskúrs á frábærum stað við 
Frostafold í Grafarvogi. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
v.32,9m. Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Boðaþing 1-3 - fyrir 55+
Höfum hafið sölu á íbúðum í Boðaþingi fyrir 55 ára og eldri. 
Glæsilegt nýtt hús sem er í byggingu, stærðir íbúða frá 91-172 fm. 
Afhentar fullbúnar feb/mars 2015, án gólfefna.  
Verð frá 30,9 millj. Frekari upplýsingar og bækling má fá á skrif-
stofu Heimili. Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Víðihlíð - endaraðhús með aukaíbúð
Stórglæsilegt endaraðhús með aukaíbúð á frábærum stað í 
Hlíðarhverfi Reykjavíkur. Aðalhæðin telur forstofu, hol, eldhús, 
borstofu, stofu, skrifstofuherbergi og þvottahús. Efri hæð skiptist 
í þrjú svefnherbergi, baðherbergi og rúmgott hol. Góð 95fm. 3ja.
herb leiguíbúð með sérinngangi og sérbílastæði bakatil. Allar 
nánari upplýsignar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Hraungata  1 - Nýbygging 
Til sölu  vandað og vel hannað átta íbúða lyftuhús á góðum 
útsýnisstað í Urriðaholti. 3ja og 4ra herbergja íbúðir allar með 
stæði í opnu bílskýli, stærðir 118-176 fm. Bjartar íbúðir með 
stórum svölum, vönduðum innréttingum, tækjum og gólfefnum 
að hluta. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu.

Fagrihjalli - Parhús 
Til sölu parhús í suðurhlíðum Kópavogs.  Húsið er á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr.  Bjartar stofur, sólstofa, suður-
svalir, tveir sólpallar, hellulagt bílastæði og mikið útsýni.  Í húsinu 
er fjögur svefnherbergi og bjartar stofur. V 49,0 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Elín Viðarsdó r Lögg. fasteignasali 

 

elin@fasteignasalan.is               Sími: 695 8905 

Endaraðhús á 2 hæðum 
218,8fm hús + 38,5fm bílskúr, alls 257,3 fm 
4 svefnherbergi 
2 baðherbergi 
Skjólgóður garður 
2 stofur auk sjónvarpshols og niðurtekið lo . 
Sérlega vel viðhaldin eign. 

Tvíbýlishús, efri hæð - allt innan hæðar 
5 herb. 216,3 fm. Þar af bílskúr 31,1  
4 rúmgóð svefnherbergi. 2 baðherbergi 
Sólríkar yfirb. suðursvalir með góðri opnun.  
Sérreitur með verönd í bakgarði hússins 
Sígildir gæða innviðir 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN 

Opið hús mánud. 18. maí 
 kl. 18:00-18:30 

Laxakvísl 1 

59,9 m 

Lækjarberg 25 
 

55,9 m 

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



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

GOÐATÚN

Goðatún – Garðabæ.
Virkilega fallegt og vel skipulagt 203,1 fm. einbýlishús 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.

Brekkuhlíð - Hafnarfirði.
Mjög fallegt 165,8 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 33,6 fm bílskúr samtals 199,4 fm. Fallegar samstæðar Kirsuberja inn-
réttingar. 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 53,8 millj.

BREKKUHLÍÐ

NAUSTAVÖR 2 – KÓPAVOGI  
NÝJAR ÍBÚÐIR Í BRYGGJUHVERFINU Í KÓPAVOGI.

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

Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

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 Bessastöðum, Snæfellsjökli og víðar.
Glæsileg frágengin lóð með fallegum gróðri og
hellulögðum stéttum.

Verð 99,5 millj.VV

Hraunás - Garðabæ
Glæsileg 221,4 fm. 5 herbergja efri sérhæð að
meðtöldum 33,8 fm. bílskúr á þessum frábæra
stað við Sólheima. Tvennar svalir eru á íbúðinni í 
suður og vestur. Stofa með arni og mikilli lofthæð.
Þrjú herbergi. Sjónvarpshol með mikilli lofthæð.
Einstaklega falleg gluggasetning í stofum og holi
sem gefa fallega birtu. Frábær staðsetning þar
sem stutt er í alla þjónustu og skóla. Eignin hefur
fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina og lítur
mjög vel út. 

Verð 59,9 millj.VV

Eigandi er tilbúinn að skoða skipti á nýlegri
íbúð í Garðabæ.

Sólheimar. Efri sérhæð ásamt bílskúr. 

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 stað-
setning þar sem miðbærinn er í göngufæri.
Næg bílastæði á baklóð.

Verð 38,9 millj.VV

Hverfisgata- Íbúð á efstu hæð.
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. 

Langalína 28- 32, Sjálandi Garðabæ. Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir.

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

• Fallegar samstæðar innréttingar úr eik.
• Filt teppi og flísar á gólfum.
• Mjög stórir og bjartir gólfsíðir gluggar í stofu.
• Góðar flísalagðar vestur svalir. 
• Góð 7 fermetra geymsla á hæðinni.

Frábær staðsetning við opið svæði.

Langalína - Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.
58,9 fm. sumarhús ásamt 16,2 fm. gestahúsi með
gufubaði í landi Kárastaða við vestari jarðarmörk 
þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Sumarhúsið stendur hátt á gróðurvaxinni 5.600 m²
leigulóð með góðu útsýni yfir Þingvallavatn
og nágrenni.

Sumarhúsið er endurbyggt á árunum 2002-2005.  

Stór verönd umhverfis allt húsið.

Verð 36,9 millj.VV

Sumarhús í landi Kárastaða, Þingvöllum.

LAUST STRAX



LJÓSAKUR  15 -  GARÐABÆ. 
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  
Stórglæsilegt 223,1 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 28,2 fm. bílskúr í 
Akralandinu í Garðabæ. Þrjú góð svefnherbergi og stórar svalir til suðurs og vesturs
ofan á bílskúr. Efri hæðin er öll mjög opin og rúmar stofu, borðstofu og eldhús. Eld-
hús með háglans innréttingum og vönduðum tækjum.

STEKKJARSEL.
Mjög snyrtilegt og vel skipulagt 222,4 fm. einbýlishús að meðtöldum 52,8 fm. bíl-
skúr. Stofa með arni. Skáli nýttur sem sjónvarpshol. Eldhús með eldri sérsmíðaðri
innréttingu. Fjögur herbergi. Húsið er í enda níu húsa í fámennri götu, með opið
friðað útileiksvæði við austurhlið. Vel gróinn garðurinn er hannaður af Stanislas
Bohick og viðhaldið af Steini Lundholm garðyrkjumeistara.

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

BIRKIMELUR 10A –A EFSTA HÆÐ – ÚTSÝNI.
Eignin verður til sýnis á morgun kl. 17.15 – 17.45  
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 80,5 fm. íbúð á 4. hæð með suðursvölum og
frábæru útsýni í nýlega endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Eldhús með nýlegum innréttingum. 
Tvö góð herbergi. Staðsetning eignarinnar er mjög góð, stutt frá Háskóla Íslands.
Íbúð merkt 0402. Verið velkomin.

LOKASTÍGUR 18. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis á morgun kl. 17.15 – 17.45  
Stórglæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
góðu steinhúsi í Þingholtunum. Eignin var nánast öll endurnýjuð árið 2006. Stofa 
með gluggum í tvær áttir og útsýni að Hallgrímskirkju. Tvö góð herbergi. Stórar, 
skjólsælar og sólríkar svalir til suðurs með harðviðargólfi.

GARÐATORG – GARÐABÆ. 
Falleg, björt og vel skipulögð 101,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og skiptist m.a. í rúmgóða stofu, tvö rúmgóð
herbergi og eldhús með fallegum innréttingum. Stórar flísalagðar yfirbyggðar svalir 
til suðurs með fallegu útsýni úr stofu. Fjöldi malbikaðra bílastæða og hellulagðri stétt
fyrir framan húsið með hitalögnum undir. 

ÁLFHEIMAR 19 - 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.
Eignin verður til sýnis á morgun frá kl. 17.15 – 17.45  
Vel skipulögð 5 herbergja 126,9 fm. íbúð á 2. hæð í fjórbýlishúsi auk sérstæðs 
30,0 fm. bílskúrs og sér geymslu í kjallara.  Þrennar svalir eru á eigninni. Uppgerðar
innréttingar í eldhúsi. Þrjú herbergi auk fataherbergis. Húsið að utan er nýviðgert og 
skipt var um gler fyrir stuttu síðan. Á baklóð er skjólsæl verönd.

ARNARÁS – GBÆ. 4RA HERB. ÍBÚÐ Á EFRI HÆÐ.Á
Björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð með sérinngangi og svölum til suðvesturs í 
vönduðu litlu fjölbýlishúsi á fallegum útsýnisstað í Garðabæ.  Stórt  hol með sjón-
varpsaðstöðu, þrjú rúmgóð herbergi, stofa sem rúmar vel borðstofu og eldhús
með góðri borðaðstöðu. Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni að Esju, Snæfellsjökli, yfir
borgina og sjóinn.

LAUGARÁSVEGUR. ÚTSÝNISÍBÚÐ.
154,2 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi auk sameignar
í kjallara á frábærum stað við Laugarásveg. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni.
Íbúðin er björt með stórum gluggum. Einstaklega glæsilegt útsýni er yfir Laugardal 
og borgina, sjóndeildarhringurinn óskertur frá Bláfjöllum yfir til Akraness og
Snæfellsjökuls. Eignin býður upp á heilmikla möguleika.

33,9 millj.

33,9 millj.

43,9 millj.

44,9 millj.

45,0 millj.

51,9 millj.

68,5 millj.

56,9 millj.

54,8 millj.

Glæsilegt einbýlishús við lækinn á Flötunum í Garðabæ.
Um er að ræða 462 fermetra einbýlishús á fjórum pöllum auk um 40 fermetra garðskála á þessum einstaka stað niður við
lækinn á Flötunum í Garðabæ. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á síðastliðnum árum og er í góðu ástandi.  Eignin skiptist 
m.a. í glæsilegar stofur með fallegum arni, stórt eldhús, allt að 6 svefnherbergi, stórt fjölskyldurými, rými þar sem innrétta 
má aukaíbúð og tvöfaldan bílskúr. Lóðin er mjög glæsileg með miklum harðviðar- og hellulögðum veröndum til suðurs með 
skjólveggjum, heitum potti og útisturtu.

Fornaströnd - Seltjarnarnesi
Glæsilegt 237 fm. algjörlega endurnýjað einbýlishús á einni hæð, á frábærum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er byggt eftir
verðlaunateikningu Ulriks Arthúrssonar arkitekts árið 1972 og hann teiknaði ennfremur viðbyggingu 2008. Íbúðarrýmið, sem
er frábærlega hannað, er tæpir 200 fm., en um 40,0 fm. geymslu- og vínkjallari er undir húsinu sem bæði er gengt í innan- og
utanfrá. Byggt var við húsið og það endurnýjað algjörlega árið 2007-2008. Samliggjandi stórar og opnar stofur. Eldhús með ýý
miklum innréttingum. Lóðin er eignarlóð rúmir 900 fm. að stærð með tveimur harðviðarveröndum.
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3JA - 4RA HERBERGJA

3JA HERBERGJA 4RA- 5 HERBERGJA

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

 Sanngjörn söluþóknun.



Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
Sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

ESPIGERÐI 2 108 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 08-01. 

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

ggj gj g g y

og austurs. Eignin verður sýnd mánudaginn 18.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 
V. 30,5 m. 8557

AUSTURBERG 4 111 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 03-01.

svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, borðstofu og stofu.  Eignin verður sýnd 
mánudaginn 18.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 26 m. 8528

MÓAFLÖT 12 210 GARÐABÆ

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð með bílskúr og sólskála
samtals 210,4 fm. Bílskúrinn er innréttaður sem aukaíbúð. Húsið er flísalagt að
utan, vönduð sérhönnuð lýsing. Frábær staðsetning. Húsið er laust strax og
sölumenn sýna. Eignin verður sýnd mánudaginn 18.maí milli kl. 17:15 og kl. 
17:45 .V. 69,9 m. 8748

ENGJASEL 58 109 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 01-01.

4ra herb. mjög falleg 122,6 fm íbúð á einum besta útsýnisstað í Seljahverfis. 
Innangengt er í bílskýli, sem er upphitað og með sér þvottastæði sem er m.a.
með háþrýstidælu o.fl.  Eignin verður sýnd mánudaginn 18.maí milli kl. 17:15 
og kl. 17:45. V. 29 m. 8778

SKIPHOLT 50A 105 RVK. 
ÍBÚÐIR MERKTAR -0201 OG 02.09. 

Tvær glæsilega endurinnréttaða 3ja og 4ra herbergja íbúðir ásamt bílskúr
við Skipholt í Reykjavík. Innanhúshönnun var í höndum Concept hönnuðarins
Leifs Weldings og innanhúsarkitektsins Berglindar Berndsen. Lýsing og hön-
nun ehf sá um lýsingarhönnun. Eignin verður sýnd þriðjudaginn 19.maí milli 
kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 59,9 m. 8799

 BÓLSTAÐARHLÍÐ 64 105 RVK. 
ÍBÚÐ MERKT 02-02. 

Björt og góð 2ja herbergja 54 m2  íbúð á annarri hæð, íbúðin er vel staðsett
í húsinu og snýr hún öll inn í garðinn.  Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
20.maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V.  21,9 m. 8795

MÁNALIND 8 201 KÓP.
SKOÐAR SKIPTI Á MINNI EIGN

212,8 fm einbýlishús, þar af er 32 fm bílskúr. Húsið er innréttað af Rut Káradót-
tur og er á vinsælum stað með fallegu útsýni.  Stór sólpallur móti suðri með
góðum skjólvegg. Garðurinn er fallega hannaður og með fjölbreyttum góðri.
Hitalögn í innkeyrslu og útitröppum. Skipti á minni eign koma vel til greina. V.
79 m. 8677
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miðvikudag

Vel skipulagðar íbúðir á frábærum stað á bilinu 45-55 fermetrar að stærð. 
Íbúðir sem henta vel fyrir þá sem kjósa nýjar minni íbúðir í miðborg Reykjavíkur þar sem stutt er í verslun, þjónustu og

p g

afþreyingu. Auk íbúðanna eru fjórar vel búnar vinnustofur á jarðhæð í bakgarði. Verð frá 31,5 m. 8733

Fullbúnar íbúðir við Lindargötu 28 komnar í sölu 

Húsin eru á tveimur hæðum og bílskúr fylgir hverju húsi. Húsin eru með allt frá 4 til 6 svefnherbergjum, 2 stofum, eldhúsi, 2 baðherbergjum, þvottahúsi og
geymslu innaf bílskúr. Lofthæð á 1. hæð er 2,5 metrar og á 2. hæð 3,0 metrar.Stórar hellulagðar svalir fylgja öllum húsum og eru frá 18 - 100m2 að stærð. Húsin
skilast fullbúin án megingólfefna. Þrjár tillögur í efnisvali valið af Rut Káradóttur.  Stærð frá 204 fm til 227 fm. Verð frá kr. 63,4  milljónum til kr.  65,9 milljóna. 
4591

Þingvað 61-81 - Ný raðhús í Norðlingaholti í Reykjavík



 EINBÝLI

Funafold  48 - einbýli með aukaíbúð
Einbýlishús með aukaíbúð. Húsið stendur við Grafar-
voginn á friðs. og skjólgóðum skógivöxnum stað. Húsið er
samtals 435,6 fm Útsýni er glæsilegt. Húsið er allt til sölu

g g j g g

en í því eru tvær sjálfstæðar íbúðir.  Tilboð 3626

 PARHÚS

Hjallasel 43, 109 Reykjavík
Mjög gott og snyrtilegt 70 fm parhús á einni hæð fyrir
eldri borgara. Seljahlíð sem er hjúkrunar- og þjónustuhei-
mili fyrir aldraða, er hinum megin við götuna. Í Seljahlíð

g j j g þjþ

er góð þjónusta svo sem matur, snyrting, hárgreiðsla og
mikið félagsstarf. V. 27,5 m. 8371

 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

 4RA-6 HERBERGJA

Freyjubrunnur 25-27 113 Rvk. 
154,9 fm endaíbúð á 2.hæð ásamt stæði í bílageymslu 
í nýju glæsilegu 8 íbúða lyftuhúsi á góðum útsý-
nisstað. Íbúðin afhendist í núverandi ástandi sem

ýj g g y g ý

er rúmlega tilbúið til innréttinga. V. 39,5 m. 4298

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 glæsilegu útsýni.
Eikar innréttingar, granít á borðum, flísar og parket á
gólfum. Íbúðirnar er til afhendingar við kaupsamning. 

g g g p
V.

frá 42,3 m. 8786

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

Mjóahlíð 10 105 Rvk. 
Falleg 107 fm 4ra herbergja efri hæð á frábærum stað. 
Hæðin skiptist í gang, þrjú herbergi, stofu og samlig-
gjandi eldhús og borðstofu.  V. 38,5 m. 8666

Þórðarsveigur 4 113 Rvk. 
3ja herbergja 84,5 fm falleg íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af svala-
gangi. Fallegt útsýni.  LAUS  STRAX. V. 27,5 m. 8386

 3JA HERBERGJA

Gnoðarvogur 42 104 Rvk.
76,3 fm 3ja herbergja mjög björt endaíbúð. LAUS STRAX. 
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi,

j gj j g j

eldhús og stofu. Húsið virðist vera í góðu ástandi. V. 27,5 
m. 8674

Vesturgata 73 101 Rvk. íbúð merkt 01-01. 
3ja - 4ra 120,4 fm herbergja íbúð á 2.hæð í að sjá ágætu
fjölbýlishúsi á fínum stað niður við Ánanaustin með útsýni

j gj j g

út á sjóinn. Tvennar svalir. Þrjú herbergi. Flísar. Laus við
kaupsamning.  V. 39,9 m. 8754

 2JA HERBERGJA

Snorrabraut - laus strax
2ja herbergja kjallaraíbúð við Snorrabraut. LAUS STRAX.
Íbúðin skiptist í hol, herbergi, baðherbergi og stofu.

j gj j
 V.

17,9 m. 8742

Súðarvogur - tvær saman
Glæsileg ný 69,3 fm íbúð ásamt 32,3 fm studióíbúð  á 
frábærum stað við Elliðavoginn. Útsýni er frábært.  Húsið

g ý

er allt endurbyggt. Mögulegt að fá að bygga hálfa hæð
ofan húsið með þaksvölum. V. 37,8 m. 8701

Mánatún 7-17

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

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

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.

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

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

Sölusýning miðvikudaginn 8. apríl milli kl. 17.00 og 18.00  - Aðkoma Borgartúnsmegin

N
óa

tú
n

www.manatunid.is

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað

Sölusýning þriðjudaginn 19. maí milli kl. 17:00 og 18:00 - Aðkoma Borgartúnsmegin

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

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

EIGNIR VIKUNNAR

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

Skólabraut 2 Seltjarnarnesi, neðri hæð
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 20.5  FRÁ KL 17:30-18

jj

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. Eignin er einstaklega 
vel staðsett gagnvart skólum, íþróttaaðstöðu
og allri þjónustu.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 20.5  
FRÁ KL-17:30 18. VERIÐ VELKOMIN.

Háaleitisbraut 4ra h.. á 2. hæð. m. bílskúr.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.5. FRÁ 17-17:30

Háaleitisbraut 42 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.

OPIÐ HÚS AÐ ÞRIÐJUD. 19.5  
FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Flétturimi 9, 2ja + bílskýli. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20.MAÍ FRÁ

ý
 17:00-17:30

Flétturimi 9, íbúð 203: Góð 68,5 fm 2ja 
herbergja íbúð á annarri hæð ásamt 13 fm
stæði í lokuðu bílskýli, samtals 81,5 fm. 

Parket, flísar og dúkur á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Stórar svalir. Laus við kaup-
samning.

Verð 22,5 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 20. MAÍ  
FRÁ 17:00-17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Snæland 2, íb.301 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.5

Akurgerði 25, 108 Rvk., tvær íbúðir

Snæland 2, Fossvogshverfi, Reykjavík:
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í lítilli blokk.

Íbúðin er mikiið endurnýjuð, m.a. er 
baðið allt endurnýjað, m. baðkari og
sturtuklefa og handklæðaofni, parket 
á gólfum. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Rúmgóðar suðursvalir eru frá stofu
með góðu útsýni.

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir Akurgerði 25, parhús á þremur hæðum sem í dag eru tvær 
íbúðir, samtals 158,3 fm. Húsið er innst í botnlanga við útivistarsvæði. Búið að endyrnýja rafmagn,
dren, skólp og flest alla glugga ásamt efri hæðinni. Miklir möguleikar. Nánari upplýsingar gefur 
Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205. Verð 47,9 milljónirVV

Eignir

Reynimelur, parhús, bílskúr + auka íbúð
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Glæsilegt parhús á tveimur hæðum  og bílskúr 
ásamt íbúð m/sérinngangi í kjallara, samtals 248,2 
fm. Mörg herbergi. Parket, flísar og dúkur á gólfum.
Vönduð eign vestan við Hofsvallagötu. 
Bókið skoðun. Verð 79 millj.VV

Flúðasel, fallegt raðhús
Samtals ca. 170 frm fallegt raðhús á 2 hæðum 
ásamt bílskúr. Niðri eru 3 svefnh., baðh., þvotta-
herb. o.fl. Á efri hæð stofa með útgengi á suður-
svalir, opið eldhús og 1 svefnh.. Verð 43,4 millj.VV

Bólstaðarhlið 4ra herbergja íbúð.
Bólstaðarhlíð: Björt og vel hönnuð íbúð á efstu hæð
í fjölbýli við Bólstaðarhlíð. Stofa og 3 svefnherbergi,
auk eldhúss og bað. Vestursvalir frá stofu. Frábær 
staðsetning þaðan sem stutt er í alla þjónustu og
skóla. Verð 28,9 millj.VV

Heiðnaberg, 3ja herb. 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.VV

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.5 FRÁ KL 17-17:30, VERIÐ VELKOMIN.

Verð 36,9 millj.

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

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. maí kl. 17.30-18.00

Hraunás 6  210 Garðabær

Verð: 109.000.000

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

Herbergi: 5     Stærð: 302,9 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. maí kl. 17.30-18.00

Borgarás 8  210 Garðabær 69.900.000

Stórglæsilegt endaraðhús með bílskúr. Hönnun 
hússins er einstök og tekur mið af skemmtilegu birtu-
flæði og tenginga á milli rýma. 

Glæsilegur stór stigi með glerhandriðum tengir hæðirnar 
saman. 3 svefnherbergi (hægt að hafa 4) Stofan er 
mjög rúmgóð með útgengi út á verönd. Eldhúsið er 
glæsilegt með hvítri innréttingu og granít á borðum.

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 5     Stærð: 243,3 m2

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



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 18. maí kl. 17.30-18.00

Flókagata 66   105 Reykjavík 49.900.000 

Falleg og rúmgóð sérhæð á 1.hæð með sérinngangi á besta stað í borginni. Í 
eigninni eru 3 svefnherbergi og 2 stofur. Bílskúr fylgir eigninnir og er hann 28 fm. 
Skipt var um skolp í húsinu 2006, rafmagn var endurnýjað í íbúðinni 2005 og skipt 
var um járn á þaki árið 2012 þá voru einnig málaðir gluggar að utan.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 151,9 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 19. maí kl. 17.30-18.00

Dalaland 7   108 Reykjavík 29.900.000

Björt og falleg 3ja herbergja útsýnisíbúð á besta stað í borginni með stórum 
suður-svölum. Íbúðin er á 3.hæð (efstu hæð) en aðeins er gengið upp 1 og ½ hæð 
að henni. Íbúðin er einstaklega vel skipulögð og rúmgóð. Stórkostlegt útsýni er úr 
íbúðinni til suður yfir Fossvoginn. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi.
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 79,5 m2

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN. 

Hagaland 10    270 Mosfellsbær 52.700.000 

Einbýlishús á einni hæð í fallegri og góinni götu í Mosfellsbæ. 4 góð svefnherbergi 
og stór stofa. Eldhús er með nýlegri og vandaðri kirsuberja innréttingu og svartri 
granít borðplötu. Ljósar flísar eru á anddyri, holi, eldhúsi og geymslu og hnotu 
parket er á svefnherbergjum, gangi og stofu. Stór og skjólgóð verönd er í suður. 
Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 5     Stærð: 175,1 m2     Bílskúr

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. maí kl. 18.00-18.30

Stelkshólar 6   111 Reykjavík

Hlíðarhjalli 42     200 Kópavogur

23.900.000

36.900.000 

Glæsileg og mikið endurnýjuð endaíbúð á efstu hæð með mjög fallegu útsýni yfir 
Elliðaárdalinn í litlu fjölbýli. Húsið var málað og múrviðgert árið 2014 og eignin 
er mjög mikið endurnýjuð að innan, m.a er eldhúsið allt ný tekið í gegn, gólfefni 
er parket og flísar, tvö rúmgóð svefnherbergi og tengi er fyrir þvottavél á baði. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsileg 4 herbergja íbúð á 3.hæð með fallegu útsýni, ásamt bílskúr. Íbúðin sjálf 
er 104,3 fm og 24,6 fm bílskúr samtals 128,9 fm (sér geymsla er í sameign sem 
er ekki skráð í heildar fm fjölda). íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu 
árum. Eignin getur verið laus fljótlega. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 3     Stærð: 81,5 m2

Herbergi: 4     Stærð: 128,9 m2

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

Fiskakvísl 32   110 Reykjavík 41.900.000

Falleg og einstaklega fjölskylduvæn og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum á góðum stað í Ártúnsholtinu með mögnuðu útsýni. Öll svefn-
herbergin 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: 162,8 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. maí kl. 18.30-19.00 

Álfaheiði 2c   200 Kópavogur 42.900.000

Mjög falleg og rúmgóð íbúð ásamt bílskúr á frábærum útsýnisstað í Suðurhlíðum 
Kópavogs.  Um er að ræða eign sem er 164,0fm og þar af er bílskúrinn 24,8fm. 
Íbúðin er með sérinngangi og á tveimur hæðum og með þremur  svefnherbergjum. 
Frábært útsýni er frá eigninni og staðsetning góð þar sem stutt er í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla. Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 164 m2

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

Ystibær 7   110 Reykjavík 54.900.000

Mjög gott einbýli á einni hæð með bílskúr, fallegur og skjólsæll garður með sólpalli 
til suðurs. Húsið er vel skipulagt og mikið endurnýjað, 3 góð svefnherbergi,  stofa 
er rúmgóð og björt,  eldhús og baðherbergi með fallegum innréttingum frá Innex. 
Góð eign á rólegum stað rétt við Elliðaárdalinn. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 166,3 m2

Kópavogstún 10-12   200 Kópavgour 56.900.000 

Herbergi: 4     Stærð: 152.5 m2

Glæsileg 4 herbergja íbúð á 1.hæð með stórum 20 fm suðvestur svölum, ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandað fjölbýli á vinsælum stað í Kópavogi. Íbúðin er fullbúin að innan sem utan með sérinngangi af svölum og skiptist 
í forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi, þvottahús, gestasnyrtingu og geymslu.
Eignin er laus við kaupsamning. Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

OPIÐ HÚS mánudaginn 18. maí kl 17.00-17.30

Þórsgata 17   101 Reykjavík 29.900.000 

Herbergi: 2     Stærð: 92,9 m2

Glæsileg og endurnýjuð 2ja herbergja íbúð með sér inngangi á jarðhæð í steinsteyptu húsi á besta stað í 
Þingholtunum. Alls er íbúðin skráð 92,9fm, þar af rými í kjallara skráð 31,2fm nýtt í dag undir vinnustofu. Gott 
svefnherb. Góð eldhúsinnrétting. Gott aðalrými með hvíttuðu eikarparketi á gólfum. 
Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 19. maí kl.17:30-18:00

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

Suðurbraut 18  220 Hafnarfjörður  27.900.000 

falleg og björt 4 herbergja íbúð á 1.hæð með suður svölum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 svefnherbergi, sjón-
varpshol, þvottahús og geymslu. 
Upplýsingar veitir Þorgeir sölufulltrúi í gsm: 696 6580

Herbergi: 4     Stærð: 101 m2

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

Verð: 36,9- 48,2m23.900.000

Glæsileg og mikið endurnýjuð en
Elliðaárdalinn í litlu fjölbýli. H
er mjög mikið endurnýju
er parket og flísar, tv
Upplýsingar ve

Herbergi: 3  Stærð: 81,5 m2



Úthlíð 13

Verð : 49,9 millj.

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

Afar glæsileg 133 fm 4 herbergja 

neðri sérhæð með sérinngangi 

ásamt 17,8 fm herbergi í kjallara 

og 28fm bílskúr á þessum sívinsæla stað. 

Endurnýjað bað og gólfefni. 

Vesturgata 71

Verð : 43,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 18.maí kl.17:00-17:45

Glæsileg 5-6 herbergja íbúð á 2. og 3ju hæð.

4 svefnherbergi. 123 fm. Vönduð gólfefni.

Eldhús tekið í gegn fyrir 2 árum.

Baðherbergi nýlegt. 

Tvennar stórar svalir sem snúa til suðurs.

Leirutangi 37B
Mosfellsbær

Verð : 24,9 millj.

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

Mjög falleg 92,5 fm 3 herbergja íbúð 

á jarðhæð með sér afgirtum garði. 

Mjög snyrtilegt eldhús og bað. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Hörðukór 1
10. hæð

Verð : 39,9 millj.

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Rofabær

Verð : 23,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Seljavegur

Verð : 38,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

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. 
Í rólegri botnlangagötu á Seltjarnarnesi
Hverfið er rótgróið og skjólríkt
Útsýni er af efri hæð til sjávar og fjalla

Hofgarðar

Verð : 99,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

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

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

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

Mjög góð 4ra herbergja íbúð 

á efstu hæð, nýmáluð. 

Fallegt víðsýnt útsýni úr íbúð 

Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi sem er með

nýjum linoleum dúk

Barónsstígur

Verð : 34,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 5520

t

Falleg íbúð að stærð 74,1 fm

Húsið í góðu viðhaldi

Gluggar og dyr setja mikinn svip á eignina 

Frábær staðsetning

Skólavörðustígur

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

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

138 fm 5 herb. endaíbúð

4 góð svefnherbergi

Frábær staðsetning

Stórar stofur

Skerjabraut 1

Verð : 57,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307



Hávallagata 44
101 Reykjavík 

Verð : 28,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.17:30-18:00

Falleg 2ja herbergja íbúð 

Á fyrstu hæð 

Að stærð 56,3 fm 

Eldhús og baðherbergi hafa verið endurnýjað 

Hús í góðu viðhaldi 

Frábær staðsetning 101 Reykjavík

Öldugrandi 15
íbúð 102
gg

Verð : 32,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.17:00-17:45

72 fm 3ja herbergja með sér verönd og garði 

Eldhús og baðherbergi 

endurnýjað á síðasta ári 

Frábært skipulag 

Góð staðsetning

Tjarnarból 15
NEÐRI HÆÐ

Verð : 56,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.18:00-18:45

Tæplega 200 fm neðri sérhæð 

Rúmgóður, nýlegur bílskúr 

Aukaíbúð í kjallara 

4 svefnherbergi 

Góð eign með mikla möguleika

Eyjabakki 6

Verð : 27,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.17:30-18:00

Huggulega 3ja herbergja íbúð ásamt 

innbyggðum bílskúr Íbúðin hefur verið töluvert 

endurnýjuð m.a. gólfefni og baðherbergi 

Eignin á 2. hæð skráð 100,3 fm 

þar af bílskúr 20,7 fm

Hulduland 9

Verð : 42,9 millj.

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

Falleg 5 herbergja íbúð á góðum

stað í Fossvoginum 120 fm

Stórar suðursvalir

Góð staðsetning

Stutt í alla helstu þjónustu

Víkingshjartað slær

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

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

Stór 131 fm fimm herbergja íbúð 

4 svefnherbergi, auðvelt að bæta við 

Íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli 

Frábær staðsetning neðst í Fossvogsdalnum

Álfatún Kópavogi

Verð : 42,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsilega hönnuð 150 fm íbúð 

Hönnuð af Rut Káradóttur

Gólfhiti og vönduð tæki og innréttingar 

Stórar svalir

Einstök eign

Hrólfsskálamelur 18

Verð : 69,9 millj.Nánar: Ólafur 822 2307

Drápuhlíð 28

Verð : 39,7 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.17:00-17:30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 3. hæð

3 - 4 svefnherbergi, gott innra skipulag

Góð staðsetning miðsvæði í Hafnafirði

Þvottahús á hæðinni, góðar svalir

Frábær fyrstu kaup, laus fljótlega

Brekkulækur 1 

Verð : 34,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.maí kl.17:00-17:30

Falleg íbúð á góðum stað við Brekkulæk 

4 herbergja 106 fm 

Stórar svalir 

Góð staðsetning 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Álfaskeið 88

Verð : 24,8 millj.

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

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð

Efri hæð á þessum eftirsótta stað

Góð stofa og 2-3 svefnherbergi

Endurnýjað eldhús, góðar svalir

Íbúðin er laus strax
Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

- með þér alla leið -

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

569 7000 MIKLABORG

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

Verð : 71,9 millj.Nánar: Svan 697 9300



Lögbýlið Ytri Skeljabrekka í Borgarbyggð
TIL SÖLU: JÖRÐ Í SÉRFLOKKI

Í um 80 km fjarlægð frá Reykjavík og 9 km frá Borgarnesi.

Jörðin er vel hýst fallegum byggingum,  íbúðarhúsi 
á tveimur hæðum, bílskúr, vélageymslu og hesthúsi. 
Öll umhirða til mikillar fyrirmyndar. Jörðinni fylgja  
hlunnindi í Andakílsá, skipulögð sumarhúsabyggð, 
skógrækt og gott land til beitar. Jörðin er laus til 
afhendingar.

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

Til Sölu

V20006 – Sala.  Um er að ræða timburhús 56 m²  að grunnfleti með millilofti 
sem reiknast um 7 m²  en er um 25 m². Húsið er fullklárað að utan og veggir 
að innan eru klæddir með gipsi og loft eru panelklædd. Á gólfi er 22mm 
gólfplötur. Húsið er án endanlegra gólfefna innréttinga og innihurða. Rafmagn 
er fullklárað með tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er klætt að utan með 32mm 
bjálkaklæðningu. Það er einangrað með 200mm steinull í gólfi , 150mm ull í 
útveggjum og þak er einangrað með 200mm ull. Gluggar eru allir með tvöföldu 
k-gleri. 

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson í síma 899 5163  
og Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í afgreiðslu 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 26. maí 2015 

þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings,  
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja og byggt 

af nemendum og kennurum FSS síðastliðið skólaár. 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Bakkabraut 9 – Kópavogi                    

Óskað er eftir kauptilboði í  ca 3000 fm  atvinnuhúsnæði.   
Eignin er samsett úr 2226,8 fm stálgrindarhúsi   og 705 fm vörugeymslu úr
forsteyptum einingum.  Iðnaðarhúsnæðið er stálgrindarhús  og að hluta á 
tveimur hæðum. Í húsinu eru vinnusalur. lagerrými, skrifstofur, búningsher-
bergi, anddyri, gangar og verslunarrými. Húsið stendur á ca 8000 fm iðnaðar- 
og athafnalóð.  Lóðarréttindi eru byggð  á leigusamningi  við Kópavogsbæ.  
Lóðum nr. 9 og 11 við Bakkabraut hefur verið steypt saman í eina og er eitt hús 
á lóðinni. 

Athygli er vakin á því að seljandi eignaðist eignina á uppboði og þekkir því ekki 
ástand hennar að öðru leyti en fram kemur í söluyfirliti.  

Eignin selst í því ástandi sem hún er í og mun seljandi ekki gera neinar endur-
bætur á henni fyrir sölu. Væntanlegum kaupendum er því bent á að skoða 
eignina með það í huga.

Áætluð er blönduð byggð á svæðinu.

Seljandi áskilur sér rétt til að samþykkja og eða hafna öllum tilboðum með tillit 
til kaupverðs, greiðslutilhögunar og möguleika fjármögnunar viðsemjenda. 

Eignin verður til sýnis miðvikudaginn 20. maí kl 14-16.
Bakkabraut 9 Kópavogi 

Suðurlandsbraut 22t   sími: 530-6500 www.heimili.is

569 7000
Síðumúla 13  108 Reykjavík

sími: 511 1144



477 7777 fr@fr.is www.fr.is 

Raðhús 
Fermetrar 171 fm

5 herbergja
59.900.000.-kr

Opið hús Birkiás 35 - Garðabær

899 9600 gummi@fr.is

Glæsilegt raðhús á besta stað í Garðabæ með miklu útsýni. Miðbærinn 
er í göngufæri og stutt í gönguleiðir við ströndina. Steinn á gólfi, 
massíft eikarparket, fataherbergi. Glæsilegt baðherbergi, Fallegur 

garður og hellulögðu þriggja bíla stæði.
Parhús
Fermetrar 170 fm

4 herbergja
46.900.000.-kr

Opið hús Klukkurimi 8 - 112 Rvk

862 1914 thordis@fr.is

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 19.MAÍ KL.19:30-20:00
Rúmgott, bjart og vel skipulagt parhús á tveimur hæðum. 

Innangengt í 25,5 fm bílskúr. Fallegur garður - suður 

Fjölbýli
Fermetrar 78 fm

3 herbergja
36.900.000.-kr

Skúlagata 20 101 Reykjavík

897 1533 david@fr.is

Fyrir 60 ára og eldri, tvennar svalir og tvö svefnherbergi. 
Fallegt útsýni yfir Esjuna og Sundin blá.

Hæð
Fermetrar 215 fm

5 herbergja
39.900.000.-kr

Opið hús Skógarás 23 - 110

821 7676 maria@fr.is

Fokheld hæð með bílskúr. Fallegt útsýni yfir Heiðmörk og 
bláfjallasvæði. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja setja sinn 

eigin svip á heimilið.

Einbýli
Fermetrar 310,6 fm

7 herbergja
99.500.000.-kr

Hraunás 7 210 Garðabær

862 1914 thordis@fr.is

Glæsilllegtegtegtgtt einbýli á tveimur hæðum. Gríðíð llarlegttegt útút útsýnsýnsýni.i. i GraGraGraG nítnítnít í í 
eldddhúshúshúsúsi. Allir gluggar úr áli. Gólfhiti. Innangengt í bílskúr.

Fjölbýli
Fermetrar 113,6 fm

4 herbergja
34.900.000.-kr

Opið hús Vindakór 16 - 203 

821 7676 maria@fr.is

Opið hús mánudaginn 18. maí kl 18 - 18:30
Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á jarðhæð með fínum

sólpalli til suðurs.

Fjölbýli
Fermetrar 104 fm

4 herbergja
28.900.000.-kr

Þverbrekka 4 200 Kópavogur

692 0000 hlif@fr.iis

Eignin samanstendur af forstofu, eldhúsi, stofu, borðstofu,
þremur svefnherbergjum, baðherbergi, þvottaherbegi og

tvennum svölum.

BræðraborgarstígurBræðraborgarstígur

Sjöfn
Ólafsdóttir
Skrifstofa

Ríkey 
Mortensen 
Skrifstofa

Hlíf 
Hilmisdóttir
Sölufulltrúi

Elsa 
Alexanderdóttir
Skrifstofa

Margrét
Hjálmarsdóttir
Skrifstofa

Fjölbýli
Fermetrar 100 fm

3-4 herbergja
26.900.000.-kr

89789789797 1 1 1 151 33 david@fr.is

Íbúð áá efstuuu hæð með mikillilli i lofthæð og fallegu útsýni.. 
SuðSu ur sssvalir. Möguleiki að fjölga herbergjum.

101 Reykjavík

FFjFjF órbýbýli
FeFermrmetetetrararar r rr r 959595  fm

4 herbere jjjgja
30.900.000.-kr

Langholtsvegur 21
104 Reykjavík

7747444 10 08 svana@fr.is

Jarðhæð ð ííí pa pa pp rhúh si með geymslu innaf íbúð ooogg gggg arði.

Sumarhús/bátaskýli
Fermetrar 50.3 fm 15.900.000.-kr

Vatnsendahlíð 4 311 Borgarnes

897897 155333 davavavavid@id@idd@fr.fr.frr.isissis

Falalallleglegguuur u bústaður meðð ú útútútsýnssýnss i yi yfirrfir SkoSkoSk rrarradaldaldadalsvasvvas ttn. TvTvTvTvö sö svefvefefe nnn-
herrere bererrrggi og tvö svefnloftftftft. B. BB. Bátur og bg bbátaskýkýli li ffylggjagjag . . LLLeigeigulóulóóð.ð.

BræðraborgarstígurBræðraborgarstígur

Þverholt 7
270 Mosfellsbær

Fjjöllbýli
FeFeFerrmetettraar r r 111111111 22 2 fmfmfmm

333-4 44 herbergja
34.900.000.-kr

Opið hús Tröllateigur 28 - 270 

862862666  19 19111 1414 thothothth rdirdidis@fs@fs@f@fr.ir.ir.iss

OPIPPIÐ HÐ HÚS ÚS MÁNMÁNNUD.UD.UDDD  118188.MA.MA.MAÍ KÍ KÍ KLL.1L.1L 7:30-18:00
FFallegg og og vev l skipulögð íbúðð áð  jajj rðrððhðhææð. Sér inngangur. 

4440 fm ðsuðurverönd. Smeg g tækækækæki íi i íi í elel eldhúsi. Stæði í lokaðri 
bílageymsymmslu.

Sylvía Guðrún
Walthersdóttir
Löggiltur 
fasteignasali

Brynjólfur
Þorkelsson
Sölufulltrúi

Einar
Birgisson
Sölufulltrúi

Guðmundur
Steinþórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Davíð
Ólafsson
Löggiltur 
fasteignasali

Haukur
Halldórsson
Löggiltur 
fasteignasali

Halldór K.
Sigurðsson
Sölufulltrúi

Hörður
Björnsson
Sölufulltrúi

Svana
Ingvadóttir
Sölufulltrúi

Savlör
Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K.
Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Haukur
Hauksson
Sölufulltrúi

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

Flugumýri í Mosfellsbæ. Til leigu. 
Mjög gott 140 fm. atvinnuhúsnæði með auka lofti sem er 
utan fermetra. Mikil lofthæð. 4 m. há vinduhurð. Malbikað 
bílplan og aðkoma góð. Laust strax.  

Hesthús við Skuggabakka. 
107 fm. hesthús í enda í góðu húsi við Skuggabakka í 
Mosfellsbæ. Pláss fyrir 13 hesta. Gott gerði. Góð aðkoma.  
Verð: 12,7 m.

Gerplustræti 4 lóðir fyrir fjölbýli.
Höfum fengið til sölumeðferðar 2 lóðir við Gerplustræti Í 
Helgafellslandi í Mosfellsbæ. Á hvorri lóð fyrir sig má byggja 
tvö  4ra hæða hús með lyftu fyrir 55 ára og eldri. Í hverju 
húsi eru 8. íbúðir 80 til 131 fm. með stæði í bílageymslu 
og sérgeymslu. 

Blikahöfði í Mosfellsbæ.
Falleg og vel staðsett  116fm. íbúð á 2. hæð í enda í 
vönduðu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Rúmgóð stofa með 
útgengi á svalir í suður. Gott eldhús. Eikarparket á gólfum. 
Baðherbergi flísalagt.Sér inngangur. Falleg lóð. Góð 
bílastæði. Örstutt í skóla, sundlaug og íþróttahús.  
Verð: 31,5 m. 

Austurkór. Kópavogi. 
6 íbúða fjölbýli við Austurkór 2 í Kópavogi. Tvær tveggja 
herbergja íbúðir. 68 fm. og 4 fjögurra herbergja , 109 fm. 
Eignirnar afhendast fullbúnar og innréttaðar en  án gólfefna 
nema í baðherbergjum og þvottahúsi. Fallegt útsýni til 
vesturs. Traustir verktakar og góður frágangur. Afhending 
eigna innan 3ja. mánaða.   Verð: 26,9 til 36,9 m.  

Safamýri. 
Vel skipulögð  181 fm. efri sérhæð við Safamýri. Sér 
inngangur. Nýtt eldhús með flottum innréttingum og 
tækjum. Nylegt gler og þak. 3 góð svefnherbergi. 2 
baðherbergi. Rúmgott þvottahús á hæð.  Bílskúr 35 fm. 
Verð. 51 m. 

Reykjahvoll í Mosfellsbæ.
Mjög vandað og afar glæsilegt 206 fm. einbýli auk 46 
fm. bílskúrs , samtals 252 fm. á frábærum útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Allar innréttingar af vönduðustu gerð. Arin í 
stofu. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar. Flottur garður 
og heitur pottur.  

Austurbyggð við Laugarás  
í Biskupstungum. 

Glæsilegt 171 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað við Hvítá í Laugarási. Húsið er méð 
60 fm. bílskýli sem auðvelt er að loka og gera 
úr bílageymslu. Samt. 231 fm.  Húsið teiknað af 
arkitekt. Glæsilegar innréttingar. Parket og flísar. 
3 svefnherbergi. 2 stofur. 2 snyrtingar. Á efri 
hæð er stofa með ótrúlegu útsýni. Úgengt á þak 
með góðri sólbaðsaðstöðu. Eignin er í algjörum 
sérflokki. stendur á stórr 3000 fm. lóð. 

Verð: 59,5 m.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fallegt 129,2 m2 parhús á einni 
hæð ásamt 22 m2 bílskýli sem lokað 
hefur verið af, við Lindarbyggð 1. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, þvottahús, 
geymslu, eldhús, borðstofu, stofu 
og sólstofu. Búið er að loka býl-
skýli og gera herbergi úr því. Falleg 
aðkoma er að húsinu, hellulagt 
bílaplan með hitalögnum og afgirt- 
ur garður í suðvestur. V. 46,9 m.

Falleg 111,6 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi, ásamt 
bílastæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús/geymslu, 
eldhús, sjónvarpshol og stofu. 
Yfirbyggðar svalir með fallegu 
útsýni. V. 34,9 m.

Lindarbyggð 1 - 270 Mosfellsbær 

Frostafold 14 - 112 Reykjavík 

Mjög falleg 113,1 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í fjögurra 
hæða lyftuhúsi. Suðursvalir með fallegu útsýni. 
Fallegar innréttingar, granít sólbekkir og granít 
borðplötur í eldhúsi og á baði. Innbyggður 
ísskápur og uppþvottavél er í innréttingu.  
V. 32,7 m.

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 sambyggður bílskúr 40,8 m2. 
Eignin afhendist tilbúin til innréttinga  V. 39,5 m.

Kvíslartunga - 270 Mosfellsbær  

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur Bergrúnargata 5 - 270 Mos.

  
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 vestan-
verðu er gengið inn á jarðhæðina. Eignin er 
ekki fullbúin en að mestu íbúðarhæf.  
V. 48,9 m.

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.

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær 

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

Laus strax

Laus strax

101 m2, 4ra herbergja íbúð með sérinngagni á 
jarðhæð, ásamt bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Afgirt timburverönd í suðvestur. Íbúðin skiptist í 
þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, þvot-
tahús, geymslu, stofu og eldhús. V. 34,2 m.

Álfkonuhvarf 67 - 203 Kópavogur  

192,4 m2 einbýlishús með tvöföldum bílskúr 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. V. 49,9 m.

Vorum að fá í sölu tvö 180,4 m2 skrifstofuhús-
næði á 2. hæð. 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 tölvuteng-
lar. Lyfta er í húsinu. V. 180,4 m2 = 32,8 m. V. 360,8 
m2 = 64,5 m.

Akurholt 12 -270 Mosfellsbær  

Ögurhvarf 4 - 203 Kópavogur  

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 tven-
nar svalir. V. 39,9 m.

Vesturgata 73 - 101 Reykjavík  

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

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

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

ú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.Þ
ú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.Þ
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Mánastígur - Hfj. - Einstök staðsetning
Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum 
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. 
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök stað-
setning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, 
skóla og fleira. Myndir á netinu. Verð 79 millj.

 
Dvergholt - Hafnarfjörður - Einbýli 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli á 
einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög góðu 
ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, 
sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Verð 49,8 millj. 

 
Óttuhæð - Garðabæ - Einbýli
Nýkomin í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals um 230,9 fm. þar af er bílskúr 36,7 fm. Eignin 
er í mjög góðu ástandi.  Eignin skiptist í neðri hæð: forstofu, 
gestasnyrtingu, forstofuherb, hol, sjónvarpshol, geymslu, þvottahús 
og bílskúr. Á efri hæð er stofa, borðstofa, sólstofa, eldhús, gangur, 
baðherb. og þrjú herbergi.Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 69,5 millj.

 
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. 

 
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 Kros-
seyrarvegi.Húsið er úr timbri, hæð og ris, en á steyptum kjallara, 
alls 194,7 fm. Róleg og góð staðsetning í Vesturbæ Hafnarfjarðar. 
Hraunlóð. Útsýni m.a. út á sjó. Verð 55,9 millj.

 
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.

 
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 - Hafnarfjörður - Einbýli 
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.

 
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 herb.
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. 

 
Lækjargata - Hafnarfjörður  
- Frábær staðsetning
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega endaíbúð 155,4 fm. 
þar af er bílskúr 29,6 fm. Íbúðin er 3ja herbergja (4ra á teikningu ) á 
frábærum stað á efstu hæð í góðu lyftuhúsi með útsýni yfir tjörnina 
í Hafnarfirði. Eignin er með sér inngang af svölum. Fallegar innrét-
tingar og gólfefni. Verð 44,9 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. 

 
Hringbraut - Hafnarfjörður - 2-3ja herb.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða mikið endurnýjaða 
65,3 fm. 2ja til 3ja herbergja íbúð við Hringbraut 23 í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, gang, eldhús, herbergi, 
baðherb. og geymslu ásamt hefðbundinni sameign.Laus strax. Verð 
23,3 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
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Sigurður
Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708
sigurdur@gardatorg.is 

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

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

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

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

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

BLÁSALIR 22 

Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00 Bjalla 604
FALLEGA OG VEL STAÐSETTA 124,4 FM FJÖGRA 
HERBERGJA ÍBÚÐ Á 6. HÆÐ MEÐ GLÆSILEGU 
ÚTSÝNI YFIR BORGINA OG SUNDIN BLÁ. 
YFIRBYGGÐAR S VALIR. ÍBÚÐINNI FYLGIR SÉR 
GEYMSLA OG STÆÐI Í BÍLGEYMSLU. Verð 39,9 m. 
ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR STEINAR S: 898-
5254 steinar@gardatorg.is

ÁRSALIR 1, KÓPAVOGI

Opið hús mánudag 18. maí milli kl. 18.00 – 18.30 
( bjalla 31 )
Einstaklega falleg, björt og vel skipulög 98,9 fm 
íbúð á 3 hæð, í fallegu fjölbýlishúsi við Ársali 1 í 
Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Yfirbyggðar suður-
svalir. Öll sameign er einstaklega snyrtileg. Tvær 
lyftur í húsinu. Stutt í útivistar- og íþróttarsvæði, 
sundlaug, gólfvöll, skóla og leikskóla. Verð 34,5 millj.  
Sölumaður Sigurður löggiltur fasteignasali, sími 898-
3708, sigurdur@gardatorg.is

ÁLFATÚN - LAUS 1. Júní n.k.

UM ER AÐ RÆÐA MJÖG VEL STAÐSETTA 97,2 FM 
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ MEÐ SÉR 
INNGANAGI Í 3JA ÍBÚÐA HÚSI VIÐ FOSSVOGINN. 
Verð 29,7m. ALLAR NÁNARI UPPLS. VEITIR 
STEINAR S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

REYKJAVÍKURVEGUR - LAUS 1. Júní n.k.

Mjög fallegt og gott 115,5 fm einbýlishús á þremur 
hæðum. Lóðin er vel gróin með stórum trjám við 
hraunjaðarinn. Sólpallar með skjólveggjum. Hús 
í góðu standi. Verð 35,9 m Sölumaður Þóroddur 
löggiltur fasteignasali, sími 868-4508, thoroddur@
gardatorg.is

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

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

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

630 9000 662 2705

Frístundarjörð á Suðurlandi. Haukadal - Rangárþingi ytra.

Til sölu lögbýlið Haukadalur 
skammt austur af Ytri 
Rangá. 220 hektara lands-
væði upptil heiða og um 
fjallið Bjólfell. Nýlegt (2007) 
85 fm heilsárshús klætt 
utan með stáli. Afar fallegt 
landslag og útsýni vítt um 
Suðurland. Gott verð 49,5 
millj.  
 

Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is 

Glæsilegt heilsárshús í Svarfhólslandi. Svínadal.

Gæsilegt nýlegt 87 fm heil-
sárshús á steyptum sökklum. 
3 svefnherbergi. Stofa með  
fallegum frönskum gluggum á 
þrjá vegu. Eldhúsið með hvítri 
háglans innréttingu. Baðher-
bergi með sturtuklefa og 
innréttingu,  Ca 200 fm verönd 
m heitum potti. Hitaveita, kalt 
vatn og rafmagn.  
 

Uppl.veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Síðumúli - Til leigu 277 fm verslunarhæð á besta stað.

Til leigu 277 fm verslunar, 
þjónustu eða skrifstofuhús-
næði (endabil) á góðum 
stað í Síðumúlanum.  Gott 
auglýsingagildi, góð aðkoma 
og næg bílastæði allt í 
kringum húsið.  Laust 1-15.
júlí 2015. Enginn vaskur á 
leigunni.  
 
 

Uppl. í síma 896-5221 eða 896-5222.

Keilufell 35 - einbýli með aukaíbúð. Opið hús

Opið hús   
þriðjudaginn 19.maí 2015. 
kl. 18,00 - 18,30  
Nýkomið í einkasölu ágætt 
147 fm einbýlishús á mjög 
góðum stað innst í lokaðri 
götu við Víðidalinn, ásamt 
45 fm bílskúr sem útbúin er 
sem íbúð í dag (í útleigu). 
Að auki er leigt út herbergi 
m.baði í aðalhúsi. Heildar-
leigutekjur 160 þ.pr.mán.  
Aðalíbúð m.3 sv.herb, baði, 

góðu eldhúsi og stofu. Húsið þarfnast viðhalds utan+lóð sem innan.  
Gott verð 39,9 m. Möguleg yfirtaka á 85% (af kaupverði) óverðtryggðu láni frá Lands-
bankanum.  Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222 

OPIÐ HÚS

Holtasel 37 - opið hús

Opið hús milli kl. 
18-18.30, þriðjudaginn 
19 maí. 
Vandað 230 fm einbýlis 
á fráb. stað í grónu 
hverfi í suðurhlíðum 
seljahverfis. Innb. 31 fm 
bílskúr. Vandaðar og góðar 
innréttingar. 5 svefnherb. 
Arinn. Mjög góð verönd í 
suðvestur. Parket. Húsið 
hefur fengið sérlega gott 
viðhald, en eigendur byggðu 

húsið. Fráb. barnvæn staðsetn. Fallegur og vel hirtur garður. Verð 56 millj. Bárður 
Tryggvason verður á staðnum, s-896-5221.

OPIÐ HÚS

Öldugata 34 - 101 Rvk. Opið hús

Sýnum mánudaginn 18 
maí, milli kl. 17.30-18.00, 
fallega og vel skipulagða, 
114 fm efri hæð í þríbýli 
á eftirsóttum stað í 101 
Reykjavík. 3 svefnherb. 
Endurnýjað eldhús. Íbúðin 
var mikið endurnýjuð 
2006-2007, m.a. skipt um 
gler, rafmagn, eldhús og fl. 
Frábær staðsetning. 
Verð 47.9 millj.  
Bárður verður á staðnum 
s-896-5221.

Engihjalli 11 - stór 4ra herbergja útsýnisíbúð. Opið hús. 

Opið hús þriðjudaginn 
19.maí 2015. Íbúð 08-01. 
kl. 17.00 - 17,30  
Rúmgóð ca 114 fm endaíb. 
á 8.hæð í góðu lyftuhúsi. 
Vestur svalir, fallegt útsýni 
þvottaaðst. í íb., parket, 
sjónvarpshol og 3 góð 
svefnherbergi. Laus 1.sept. 
2015 (í leigu).  Áhv. ca 19 m. 
Arion banki íb.lán.  
Verð 24,9 m.    
 Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir 
S:896-5222

OPIÐ HÚS

Falleg 4ra herb. 119 fm við Hlynsali með stæði í bílag.

Höfum tekið í einkasölu fall-
ega 4ra herb. 119,1 fm, íbúð 
á 2- hæð í lyftuhúsi, með 
stæði í lokaðri bílageymslu.  
Fallegar innréttingar og 
gólfefni, þvottahús innan 
eignarinnar, baðherbergi 
með sturtu og baðkari, svalir 
með glerlokun, stæði í 
lokaðri bílageymslu, sér 
geymsla í kjallara.  Þrjú 
rúmgóð herbergi og rúmgott 
anddyri með skáp.  

Verð 37,2 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hólaberg 40 - skipti mögleg á Akranesi

Vel skipulagt parhús á 
2 hæðum ásamt bílskúr, 
samtals 170 fm. Húsið er 
klætt að utan með vandaðri 
álklæðningu.  Fallegur 
garður. Allur afgirtur með 
skjólgirðingu og skem-
mtilegri verönd.  Fjögur 
svefnherbergi. Skemmtileg 
staðsetning í grónu og 
fjölskylduvænu hverfi.  
Verð 39,9 millj. 
Skipti mögul. á sérbýli á 

Akranesi. Uppl. veitir Bárður í 896-5521.

630 9000 662 2705

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477
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136,6 fm, 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð við Hamravík í 
Grafarvogi. Hér er um endaíbúð að ræða, með fínum 
sólpalli og gluggar á þremur hliðum íbúðar. Stutt er í 
skóla, leikskóla, Egilshöllina og Korpu golfvöllinn. 

111,6 fm 4ra herbergja endaíbúð ásamt 23,5 fm 
stæði í bílageymslu. Snyrtileg íbúð í lyftuhúsi, 
yfirbyggðar svalir. 

101 fm. 4ra herbergja íbúð með sér inngangi á 
jarðhæð. Sér verönd út frá stofu. Stæði í bílageymslu. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Hrísmóa í Garðabæ. Sér inngangur af svölum. 
Endurnýjað hús að utan. 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. 

72,8 fm verslunar og þjónusturými á jarðhæð í 
fjöleignarhúsi á góðum stað við Ægisíðu.  

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

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

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

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

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. 

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

Falleg 187,5 fm íbúð ásamt 14,6 fm studioíbúð. 
Frábær staðsetning í hjarta Hafnarfjarðar. Parket og 
flísar á gólfum. Laus við kaupsamning.  

4ra herbergja 122,5 fm endaíbúð á 2 hæð við 
Þorláksgeisla, fyrsta hæð frá stofu. Sér inngangur, 
stæði í bílageymslu, garður frá stofu. Parket og flísar 
á gólfum, þvottahús inn af eldhúsi. 

7 herb. einbýlishús á einni hæð í grónu hverfi í 
Hafnarfirði. Húsið er einingarhús og skiptist þannig: 
forstofa, forstofuherbergi, hol, gestasnyrting, eldhús, 
baðherbergi, stofa, þvottahús, þrjú herbergi og 
bílskúr. Lóðin er gróin og með timburpalli. 

34,9 M. 34,9 M. 34,2 M.  29,7 M.

54,6 M.

21,9 M.

24,9 M.

HAMRAVÍK 38 - 112 RVK FROSTAFOLD 14 - 112 RVK ÁLFKONUHVARF 67 HRÍSMÓAR 2B - 210 GBÆ

SAMTÚN 6 - 105 RVK

ÆGISÍÐA 123 - 107 RVK

VALLARÁS 1 - 110 RVK

55,0 M. 24,7 m. 41,3 M.GRÆNLANDSLEIÐ 16 - 113 LAUGATEIGUR 30 - 105 RVK. FLÚÐASEL 52 - 109 RVK

35,9 M. 35,7 M. 66,9 M.LÆKJASMÁRI 56 -  201 KÓPAVOGI. NAUSTABRYGGJA 4 - 110 RVK. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 24 - 101 RVK

43,9 M. 33,7 M. 49,9 M.STRANDGATA 32 - 220 HFJ ÞORLÁKSGEISLI 11 - 113 RVK VESTURVANGUR 8 - 220 HFJ.

Opið hús mánudaginn 18. maí frá kl. 18:00 - 19:00
Tvær fallegar og bjartar 2ja herbergja íbúðir 60.2 og 57.9 fm á 1. hæð í 3ja íbúða húsi við Vesturgötu í 
Reykjavík. íbúðirnar skiptist í forstofu,gang, svefnherbergi, baðherbergi,eldhús og stofu. Í kjallara eru 
sér geymslur fyrir hvora íbúð, sameiginlegt þvottahús og sameiginleg hjólageymsla. Sérbílastæði merkt 
íbúðunum fylgja fyrir framan húsið. Hér er um að ræða spennandi eignir á frábærum stað sem t.d. henta 
einstaklega vel fyrir skammtímaleigu. Íbúðirnar eru allar nýlega endurnýjaðar frá grunni ( 2008).

VESTURGATA 54 - 101 RVK

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

BORGARTÚN 30

STAKFELL ER FLUTT Í NÝTT OG GLÆSILEGT HÚSNÆÐI AÐ BORGARTÚNI 30 - VERIÐ HJARTANLEGA VELKOMIN, SÖLUMENN OKKAR TAKA VEL Á MÓTI YKKUR

OPIÐ
 HÚS



VÍÐIMELUR - TVÆR ÍBÚÐIR
Vorum að fá í sölu einstaklega glæsilega 157 fm 
hæð og 72 fm 2ja herbergja kjallaraíbúð við Víðimel,
samtals 229 fm. Falleg eign sem hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin. Frábær staðsetning í fallegu
og rólegu hverfi í Vesturbænum. Fimm svefnherbergi,
þrjár stofur, tvö eldhús, aukaherbergi í risi, sérútbú-
nar svalir og gufubað. Íbúðirnar seljast saman eða í 
sitt hvoru lagi. Verð 77.8  millj.

LAUGAVEGUR 4RA HERBERGJA
Góð 108,3 fm íbúð á 2.hæð við Laugaveginn. Gengið
er inn frá Vitastíg. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi
með sturtuklefa.Góð stofa.Íbúðin er endaíbúð, með
gluggum á þrjá vegu og mjög björt. Suðursvalir.
Eignin er laus við kaupsamning.  Verð 49.0 millj

MÓAFLÖT - EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 210 fm einbýlishús á einni hæð í Garðabæ.
Björt og stór stofa. Garðskáli með útgengi á
timburverönd til suðurs. Stórt og gott svefnherbergi.
Glæsilegt eldhús með eldunareyju, vönduðum
eldunartækjum og stórum borðkrók. Bílskúr er innrét-
taður sem íbúð. LAUS STRAX. Verð 69.9 millj.

GOÐATÚN - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ
Fallegt og mikið endurnýjað 190 fm timbureinbýlishús
á einni hæð, með innyggðum bílskúr. Fjögur svefnher-
bergi, stór og björt stofa. Góðar innréttingar. Eignin
hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum,
þ.á.m. lóð og margt fleira. Verð 54 millj.

FJÓLUÁS - RAÐHÚS
Fallegt 267 fm raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. 
Glæsilegt útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Þrjú mjög
stór svefnherbergi, hægt að bæta við því fjórða. Stórt
og gott eldhús. Stór stofa og borðstofa með svölum.
Þrjú baðherbergi. Hiti er í öllum gólfum. Eign sem
bíður upp á mikla möguleika. LAUS STRAX.
Verð 50 millj.

SKÓGARÁS - 6 HERBERGJA
Falleg 137 fm 6 herb. íbúð á tveimur hæðum, með
glæsilegu útsýni af suðvestursvölum. Tvö svefnherb,
stofa, eldhús og baðherbergi á neðri hæð. Þrjú
svefnherb, baðherbergi og þvottahús í risi. Stór og
rúmgóð eign sem lítur vel út, á mjög eftirsóttum og
barnvænum stað í Reykjavík. LAUS STRAX.
Verð 35 millj.

EINIVELLIR - 4RA HERBERGJA
Falleg 112,3 fm 4ra herbergja íbúð á 5. hæð í góðu
lyftuhúsi auk stæði í bílageymslu. Þrjú rúmgóð svef-
nherbergi með skápum. Fallegt flísalagt baðherbergi.
Eldhús með fallegri innréttingu. Björt og rúmgóð
stofa með stórum suður- og austursvölum. Góð
staðsetning. LAUS STRAX. Verð 30.9 millj.

TRÖLLAKÓR 3JA HERB Í 
LYFTUHÚSI
Góð 3ja herb.101 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi og
með sérinngangi af  svölum.  Eldhús með fallegri
innréttingu. Stór stofa með útgengi á suðursvalir.
Tvö góð herbergi með skápum. Flísalagt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Eignin er laus við kaupsamn-
ing. Verð 29.0 millj

HRÍSMÓAR  3JA HERBERGJA
Góð 85,8 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð. Eldhús
með ljósri innréttingu. Tvö góð svefnherbergi. Stofa
með rúmgóðum suðursvölum. Baðherbergi með hvítri
innréttingu og baðkari m/sturtu. Góð staðsetning
miðsvæðið í Garðabæ. Laus við samning
Verð 27,9 millj

BLÁSALIR STÓR 2JA HERBERGJA
Góð 2 herb.78 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi við
Blásali í Kópavogi. Anddyri með skáp. Eldhús með
fallegri innréttingu og borðkrók. Stofa með útgengi á
vestursvalir. Herbergi með skápum. Baðherbergi með
sturtuklefa og innréttingu. Þvottahús innan íbúðar.
verð  25,9 millj-

Guðjón Sigurjónsson
Sölustjóri
Gsm: 846-1511

Kristín J. Rögnvaldsdóttir 
Sölumaður 
Gsm: 893-4248

Hjálmar Jóhannsson
Sölumaður 
Gsm: 778-0347

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

LANGALÍNA 13
• 210  Gbæ.  
• 112,3 fm. 4ra herb. 
• Vandaðar innréttingar 
 og gólfefni.   
• Stæði í bílageymslu. 
• Fallegt útsýni.  
• Álklætt lyftuhús.  
 

Stórglæsilegar íbúðir við Naustavör í nýju bryggjuhverfi við Kársnes í Kópavogi. 
2ja til 4ra herb. Verð frá 28,5 millj. Álklætt hús. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og traustum byggingaraðila BYGG.

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari 
upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is  

Stórglæsilegar íbúðir við  
Naustavör í Kópavogi

NAUSTAVÖR

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

STRIKIÐ 8 - JÓNSHÚS
210 Gbæ. 2ja herb. 92 fm. íbúð fyrir eldri 

borgara. Falleg íbúð.  
Mikil þjónusta og gott þjónustusel. j g g j

ÖRVASALIR
201  Kóp. 200 fm  Einbýli á einni hæð.  Vel 

skipulagt hús. Innbyggður bílskúr.  Góð stað-
setning. Afhent rúmlega fokhelt. g g

NÝHÖFN
210 Gbæ.  138 fm. 4ra herb.  Stæði í bílageyms-
lu.  Ný íbúð í nýju fallegu fjölbýlishúsi.  Fallegar 
innréttingar.  Tvennar svalir.  Glæsilegt sjárvar-rr

útsýni.  Íbúðin er laus.. 

FRÓÐAÞING 17
203 Kóp. • Einbýli. 417 fm. Stórglæsilegt hús. 

5 svefnherbergi. Fallegar innréttingar og gólfe-
fni.  Gott útsýni.  Stór bílskúr.

URRIÐAKVÍSL 13
110  Rvk.  Einbýlishús.  Fallegt og gott hús.  

Góð staðsetning. Opið hús þriðjudag 
á milli kl. 17:00 og 17:30. 

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

LÓMASALIR
• 201 Kóp. 
• Endaraðhús. 210 fm. 
• Vandaðar innréttingar.  
• 4 svefnherbergi.  
• Fallegur garður.  
• Mikið útýni.

Opið hús í dag mánudag  
á milli kl. 18:00 og 18:30. 

LUNDUR
200 Kóp.  
137 fm. 3ja herb.  
Stæði í bílageymslu.  
Ný íbúð í nýju fallegu fjöl-
býlishúsi.  Fallegar innréttingar.  
Tvö baðherbergi.  Íbúðin er 
laus.  Verð 44 millj. 
Opið miðvikudag 
á milli kl. 16:30 og 17:00. 

OPIÐ HÚS

60 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING

NÝBYGGING

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2ja til 4ra herb.   
Álklætt hús.  Vandaðar íslenskar innréttingar. Stórglæsilegt óhindrað sjávarútsýni.  
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  Fallegar íbúðir byggðar af vönduðum og 
traustum byggingaraðila BYGG.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31
og www.fjarfesting.is

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Garðabæ
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Penslar í miklu úrvali í BYKO.

Þú færð öll nauðsynleg málningarverkfæri í BYKOInni- og útimálning í miklu úrvali.Íslensk viðarvörn frá Málningu hf.

Verslanir BYKO bjóða lands-
mönnum upp á mikið úrval 
af inni- og útimálningu 

auk allra nauðsynlegra verkfæra 
og fylgihluta til málningarvinnu. 
BYKO selur málningu frá þremur 
gæðaframleiðendum sem til sam-
ans gefa viðskiptavinum verslun-
arinnar kost á þúsundum litasam-
setninga að sögn Einars Loftsson-
ar, deildarstjóra málningardeildar 
í Breiddinni.

„Tegundirnar þrjár sem við selj-
um eru allar gæðavörur frá þekkt-
um framleiðendum. Við seljum til 
dæmis málningu frá norska fram-
leiðandanum Gjøco og danska 
framleiðandanum Sadolin en 

báðar tegundir henta vel fyrir ís-
lenskar aðstæður. Einnig seljum 
við Kópal-málningu sem er íslensk 
framleiðsla frá Málningu hf. Allir 
þessir framleiðendur bjóða upp á 
inni- og útimálningu og sem fyrr 
segir er í raun hægt að velja um 
þúsundir litasamsetninga, allt eftir 
óskum viðskiptavinarins.“

BYKO hefur alla tíð lagt mikla 
áherslu á frábæra þjónustu enda 
starfa mjög reynslumiklir starfs-
menn í öllum deildum fyrirtækis-
ins. „Starfsmenn málningardeild-
ar hafa langa og góða reynslu og 
leggja mikið á sig til að hjálpa við-
skiptavinum sem hingað leita. 
Flestir viðskiptavinanna hafa 

ágætis hugmynd um hvers konar 
málningu þeir eru að leita að og 
það er okkar að vinna úr þeim 
óskum á sem bestan hátt.“ 

Sömu þrír framleiðendur fram-
leiða einnig pallaolíu sem BYKO 
selur við miklar vinsældir. „Nú er 
einmitt að renna upp sá tími árs 
þegar þarf að huga að viðhaldi 
palla og grindverka um land allt. 
Við seljum nokkur litaafbrigði frá 
þessum framleiðendum enda að-
eins minni litadýrð þar heldur en á 
veggjum íbúðarhúsa.“ Allar nauð-
synlegustu málningarvörurnar 
fást líka í miklu úrvali hjá BYKO, til 
dæmis mikið úrval pensla í öllum 
stærðum, spartlefni, málningar-

fötur og límbönd svo eitthvað sé 
talið upp.

Spurður um vinsælustu litina 
segir hann flesta velja ljósa liti, 
bæði inni og úti. „Þetta eru ýmis 
afbrigði af hvítum og gráum litum 
sem eru vinsælustu litirnir. Marg-
ir kjósa að taka einn og einn vegg 
inni í sterkum lit til að brjóta upp 
rýmið og setja skemmtilegan svip 
á íbúðina. Sama má segja um úti-
málningu, þar eru þessir ljósu litir 
einnig vinsælastir hér á landi.“

Verslun BYKO í Breiddinni er 
langstærsta verslunin og býður um 
leið upp á mesta vöruúrvalið þegar 
kemur að málningu og málningar-
vörum. „Alla vinsælustu litina og 

málningarvörurnar má finna í 
öllum verslunum okkar en hér í 
Breiddinni er eðlilega langmesta 
úrvalið. Helstu upplýsingar um 
málningu okkar má einnig finna 
á vef okkar, www.byko.is, þar sem 
einnig má panta viðkomandi vörur. 
Flestir sem kaupa málningu koma 
þó í verslun okkar enda er oft erf-
itt að greina liti á tölvuskjá. Sé hins 
vegar verið að panta vörur sem 
áður hafa verið keyptar er þetta þó 
góður kostur fyrir suma viðskipta-
vini og þá eru vörurnar bara send-
ar beint heim til þeirra.“

Nánari upplýsingar um máln-
ingu og málningarvörur BYKO má 
finna á www.byko.is. 

Gæðamálning fyrir öll tilefni
Reynslumiklir starfsmenn BYKO aðstoða viðskiptavini við val á réttu málningunni. Verslunin selur málningu frá þremur gæðaframleiðendum 
auk úrvals ýmissa málningarvara. Verslunin í Breiddinni hefur mesta úrvalið en vinsælustu vörurnar fást í öllum verslunum BYKO.

Ein vinsælasta viðarvörnin í Noregi kemur frá Gjøco og fæst í BYKO.Það er lítið mál að hressa upp á pallinn, girðinguna og garðhúsgögnin. Innimálning frá Gjøco hefur reynst mjög vel hér á landi.

„Starfs-
menn 
málningar-
deildar 
hafa langa 
og góða 
reynslu 
og leggja 
mikið á sig 
til að hjálpa 
viðskipta-
vinum sem 
hingað 
leita,“ 
segir Einar 
Loftsson, 
deildar-
stjóri 
málningar-
deildar 
BYKO í 
Breiddinni.
MYND/ERNIR
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MÁLAÐIR SKRAUTSTEINAR
Það getur verið gaman að mála 
á steina og skrautsteinar eru 
til margra hluta nytsamir, geta 
fegrað heimilið og glatt augað.
Til dæmis er auðvelt að gera úr 
þeim persónulega segla til að 
setja á ísskápinn. Þá er segull ein-
faldlega límdur aftan á steininn, 
passið bara að nota ekki of stóra 
steina. Fallega málaðir steinarnir 
sóma sér vel sem garðskraut og 
einnig sem hátíðaskraut. Börnin 
geta gert persónuleg listaverk 
með því að mála á þá og þeir 
gætu einnig hentað sem tæki-
færisgjafir. Þá má nota steinana 
sem bókastoð. 
Það fer eftir stærð steinsins hvaða 
liti er best að nota við verkið. Ef 
steinarnir eru mjög litlir getur 
verið sniðugt að nota tússpenna 
en annars er hægt að nota hvers 
kyns málningu. 

Litrík húsgögn á svölunum eða veröndinni lífga upp á umhverfið. 
Hægt er að mála gamla eldhússtóla og nota undir blóm í garðinum. 
Það setur skemmtilegan svip. Auðvelt er að mála tréhúsgögn en gæta 
verður að undirvinnunni. Viðurinn þarf líka að vera vel þurr. Nota 
þarf sandpappír til að rífa upp gamla málningu, vír eða góðan bursta. 
Einnig er hægt að nota sköfu. Síðan þarf að þrífa húsgagnið vel áður 
en hafist er handa. 
Loks er hægt að velja sér málningu í glaðlegum litum og hefjast 
handa. Gulur, rauður eða blár stóll í garðinum er ótrúlega upplífg-
andi. Hægt er að skoða myndbönd á Youtube þar sem kennt er að 
mála garðhúsgögn. 

Litríkt í garðinn

Gamlir stólar sem hafa verið málaðir fallega og nýtast vel úti í garði.

ÖRVANDI RAUÐUR
Litir hafa mismunandi áhrif á 
skap fólks og eru heilmikil fræði 
sem snúast um hvaða litir henti 
best við mismunandi aðstæður. 
Þannig þykir grænn hafa róandi 
áhrif en gulur gleður og kætir. 
Rauði liturinn er kapítuli út af 
fyrir sig. Sumir segja hann auka 
kraft og orku og því þykir hann 
hentugur litur í stofu og borð-
stofu þar sem fólk kemur saman. 
Liturinn er til að mynda vinsæll á 
veitingastöðum þar sem honum 
er ætlað að auka samræðukraft-
inn og auka matarlyst.
Sumir telja að það hraði hjart-
slætti og auki blóðþrýsting að 
horfa á rauðmálaða veggi og því 
þykir liturinn ekki henta sérlega 
vel í svefnherbergjum. 
Rauður er til í ýmsum útgáfum 
og er notaður á mismunandi hátt.
Þannig þykir ljósrauður endur-
spegla gleði, ástríðu, viðkvæmni 
og ást. Bleikur táknar rómantík, 
ást og vináttu. Dökkrauður er 
tengdur þrótti og viljastyrk, reiði, 
leiðtogahæfni, hugrekki, þrá og 
illgirni. Brúnn bendir til stöðug-
leika og gefur til kynna karlmann-
lega eiginleika. Rauðbrúnn litur er 
tengdur hausti og uppskeru.

Viðhald fasteigna 
– okkar sérgrein

Ástandsskýrslur
Útboðsgögn

Teikningar / hönnun
Verksamningar

Umsjón og eftirlit
Verkefnastjórnun

Síðumúla 1  |  108 Reykjavík  |  Sími 517-6300  |  www.verksyn.is 

Verksýn ehf. er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í viðhaldi og endurnýjun 
fasteigna. Fyrirtækið hefur sinnt fjölda verkefna fyrir einstaklinga, fyrirtæki og 

húsfélög. Hjá Verksýn starfa sérfræðingar með áratuga reynslu af 
mannvirkjagerð og viðhaldi fasteigna.





MERCEDES-BENZ E 220 cdi. Árgerð 
2011, ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Mjög fallegt eintak. Verð 6.490.000. 
Rnr.161462.

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2009, ekinn 
120 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.991124.

MERCEDES-BENZ B 220 CDI. Árgerð 
2014, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.290.000. Rnr.161331.

Kia Sorento. Árgerð 2006, ekinn 
160 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.990.000. Rnr.990848. TILBOÐ kr: 
1.690.000,-

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.160917. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2015 NÝIR JEEP CHEROKEE 
4X4

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

http://www.isband.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.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

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BÍLL DAGSINS !!!
SKODA Superb Ambition 140 hö 4x4. 
Árgerð 2013, ekinn 64 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Ásett verð 4.490.000 
Tilboð 3.950.000.Bíllinn er á staðnum 
Rnr.210438.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

Nissan Leaf 2015, Nýr bíll - 
Verksmiðjuábyrgð -Evrópubíll- 7” 
opnanlegur snertiskjár - 6,6 kw hleðsa 
- Eigum 2 stk í mismunandi litum- 
Verð 3790þús er á staðnum. Raðnr 
151734

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Volvo V70 station árgerð 2008 verð 
3.5 m.kr. Mjög gott einstak. Einn 
eigandi. Uppl.í S. 894 0040

Honda Accord árgerð 2005 verð kr. 
1.5. m.kr. Mjög gott eintak. Einn 
eigandi Uppl. S-8940040

Toyota Land Cruiser 200 VX Diesel, 
Navi & lúga. Árg.2008 Ekinn 120þús 
km. Glæsilegur bíll með öllum 
aukahlutum. Nánari upplýsingar, www.
sjalfsalinn.is Verð.8.350þús Uppl síma 
892-1555

Toyota land Cruiser 90VX árg. ‚99 ek. 
316þ Skoðaður ‚16 Verð 1.100.000 
Uppl. í s. 7829811

Hobby 650 UMFE Prestige Árg.2008 
Mjög vel með farið,lítið notað og vel 
útbúið hús. Nánari upplýsingar, www.
sjalfsalinn.is Verð.4.190þús. Uppl síma 
892-1555

 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.

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Reiðhjól

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

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

til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Fellihýsi

 Vinnuvélar

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

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

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 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

 Bílaþjónusta

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

 Viðgerðir

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

BÍLAVERKSTÆÐIÐ 
SMÁPARTAR

Getum bætt við okkur nokkrum 
kúnnum

 Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

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

 Hreingerningar

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

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

til sölu

Save the Children á Íslandi
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 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

Felli tré, grisja og klippi runna. Halldór 
garðyrkjuma. Uppl. í s. 6981215.

 Bókhald

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

 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

 Nudd

NÝTT NÝTT, ný og glæsileg nuddstofa 
í 101, opið alla daga S.7877481

 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

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

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.

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

 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.

Til sölu mjög vandaður vinnuskúr, ca 
18 fm, til afhendingar strax. Á sama 
stað er til sölu mótatimbur 2x4 og6 
tomma Uppl. Í s. 897-1644.

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

RAÐHÚS M. BÍLSKÚR 
TIL LEIGU !

130fm Raðhús fyrir 60 ára og eldri til 
leigu við Hrafnistu í Hafnarfirði. Uppl. 
í s. 863 8520 og 555 2096

4ja herbergja íbúð til leigu í 
Mosfellsbæ. Gæludýr ekki leyfð. Laus 
10. júní. Verð 178 þús. S: 843 0972

 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

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Sölumenn
Verslunartækni óskar eftir að ráða 

starfsmann í söludeild.

www.verslun.is

Allt fyrir verslanir: 
Verslunartækni er leiðandi í innréttingum, kælum og frystum fyrir verslanir. 

Bjóðum upp á nánast allar þær vörum sem þarf til að opna eða breyta verslun.

Allt fyrir vöruhús og lager: 
Einnig höfum við í sölu lagerhillur, skápakerfi og búnað í vöruhús og lager

atvinna

til sölu

Save the Children á ÍslandiSave the 

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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Óskað er eftir kaupanda að samliggjandi athafnalóðum 
á besta stað við Krókháls 7 og Hestháls 15
Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að nna á eignamidlun.is 

2

Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.

Sala fasteigna frá
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TVÆR SAMLIGGJANDI
BYGGINGALÓÐIR

Alls 23.323 m2

Um er að ræða tvær samliggjandi og mjög vel staðsettar lóðir
Samtals 23.323 m2

Byggingaréttur er rúmir 16.000 m
Á Hesthálsi 15 er 375,8 m2

2

 iðnaðarhúsnæði
Góð tenging við stofnbrautir
Mögulegt er að hafa aðkomu bæði frá Hesthálsi og Krókhálsi

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Helgi BjarnasonÓlafur JóhannssonMagnús KristinssonSigurður J. SigurðssonBergsveinn Ólafsson Helgi Már Karlsson

TIL LEIGU EÐA SÖLU
Ögurhvarf 4, 203 Kópavogi
Skrifstofuhúsnæði
Stærð 180,4 - 361 fm.

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, samtals um 
361 fm, hvor hluti 180,4 fm. Húsið er álklætt og 
einangrað að utan. Að innan er sameign fullfrágengin, 
séreignarrými er með steinteppi á gólfi, vandaðri 
lýsingu og kerfislofti. Flísalögð baðherbergi og 
eldhúsinnréttingar með vöskum eru innan hvors 
rýmis. Öryggiskerfi er uppsett.  Lyfta fyrir fatlaða.  
Glæsilegt útsýni til austurs og norðausturs.  
VSK – húsnæði. Laust strax!

GLÆSILEGT
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
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Veðurspá
Mánudagur
 Í dag verður 
norðanátt 
áfram, en vindur 
hægari en hann 
var í gær. Sólin 
lætur sjá sig 
vestanlands, 
en einhver 
lítilsháttar væta 
gerir vart við sig 
annars staðar 
á landinu. Hiti 
verður svipaður 
og hann var 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
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LÁRÉTT
2. viðlag, 6. skammstöfun, 8. kæla, 
9. pili, 11. gjaldmiðill, 12. hanki, 14. 
hroki, 16. tveir eins, 17. hélt á brott, 
18. í viðbót, 20. tveir, 21. snudda.

LÓÐRÉTT
1. erindi, 3. golf áhald, 4. Grænlend-
ingur, 5. skip, 7. fyrirstaða, 10. sjór, 13. 
gifti, 15. kirtill, 16. fljótfærni, 19. Mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. stef, 6. eh, 8. ísa, 9. rim, 
11. kr, 12. snagi, 14. dramb, 16. rr, 17. 
fór, 18. auk, 20. ii, 21. snuð. 
LÓÐRÉTT: 1. vers, 3. tí, 4. eskimói, 
5. far, 7. hindrun, 10. mar, 13. gaf, 15. 
bris, 16. ras, 19. ku.

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.

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

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

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

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

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

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

SRI LANKA
PARADÍSAREYJAN

3. - 16. NÓVEMBER

Verð kr. 549.300.-

Innifalið í verði: Hálft fæði, flug, hótel, skattar, íslenskur 
fararstjóri og allar ferðir.

Hrífandi náttúra, einstök menning og fjölbreytt dýralíf sem 
eiga varla sinn líkan, ævintýraleg upplifun í einstöku umhverfi. 
Við kynnumst framandi og heillandi heimi sem tekur á móti 
ferðalöngum með opnum örmum.

Hmmm

....púfff

Gott í 
kroppinn?

Hvað sagði 
ég núna 
elskan?

VVÁÁÁÁ Það er greinilega góður fyrirboði 
þegar maður byrjar nýtt skólaár 
á því að vera í skáp við hliðina á 

svona heitri...

Hæ 
Palli!

. ...fyrrverandi 
kærustu

 Hefur einhver 
séð þráðlausa 

símann?

Séð 
hvað?

Hann meinar 
handfrjálsa-

búnaðinn.

Ha? 
voru símar 
með snúru 
einhvern-

tíma?

Réttu mér bara 
símann!!

Já, auðvitað. 
Hvað helduru 
eiginlega að 

sé kennt í 
sögu núna?

Bragi Þorfinnsson (2416) missti 
af snjöllum vinningsleik í annarri 
umferð Íslandsmótsins í skák gegn 
Einari Hjalta Jenssyni (2359).
Hvítur á leik
Bragi missti þráðinn í tímahraki og 
gafst upp eftir 39. Kf1?? Bc6 40. 
Rb5+?? Bxb5+. Sleggjan 39. Re4+!! 
hefði hins vegar unnið skákina. Það 
er stundum skammt á milli hláturs 
og gráturs. Hannes Hlífar er efstur á 
mótinu eftir 4 umferðir.
www.skak.is:  Fimmta umferð kl. 17 
í dag í Hörpu.



KR
EA

TI
V



18. maí 2015  MÁNUDAGUR| MENNING | 22

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

QUATRO 
Fást í þremur litum  

með slitsterku áklæði. 

Vönduð dýna, stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Tilboðsverð 231.920 kr.

Quatro
ítalskir svefnsófar

AFSLÁTTUR

20%
Kolvetnaskert,
próteinríkt og fitulaust

Hentar 
fyrir LKL 
mataræði
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Norski leikhópurinn Jo Strømgren 
Kompani sýnir þrjú verk í Reykja-
vík og á Akureyri nú á næstu 
dögum. Ívar Örn Sverrisson leik-
ur aðalhlutverk í tveimur þeirra 
og stígur nú á svið í fyrsta sinn-
síðan hann flutti til Noregs fyrir 
fimm árum.

„Við konan mín Arna Ösp Guð-
brandsdóttir, tókum upp á því 
að flytja til Noregs fyrir fimm 
árum með börnin okkar tvö, þar 
sem hún þurfti að klára sitt nám í 
arkitektúr. Fyrir mig sem leikara 
þá var þetta svona dálítil brekka 
vegna tungumálsins því mennta-
skóladanskan dugði nú ekki til 
þess að fá vinnu sem leikari. 
Þannig að ég var fyrst um sinn 
að vinna á kaffihúsum en svo 
kom fyrsta tækifærið eftir bara 
hálfs árs veru og ég var rosalega 
ánægður með það. Síðan þá hefur 
þetta bara verið að vaxa og dafna 
og í dag hef ég nóg að gera í mínu 
fagi.“

Ívar Örn vinnur talsvert mikið 
innan leikhóps Jo Strømgrem 
en hann er stór stjarna í norsku 
menningarlífi sem og evrópskum 
nútímadansheimi. „Jo Strømgren 
kemur í raun úr dansheiminum 
en hefur einnig mikinn áhuga á 
leikhúsi og vinnur þar í auknum 
mæli. Það hentar mér mjög vel þar 
sem ég á talsverðar rætur í dans-
leikhúsi og hef lengi haft áhuga á 
dansi. Nýtti mér dans sem hreyf-
ingu þegar ég var í leiklistarskól-
anum og það svona þróaðist í þá 
átt.

Ein af sýningunum sem við 
komum með er reyndar hrein-
ræktuð danssýning en ég tek 
ekki þátt í henni. Sýningin kall-
ast Fjörutíu og er í samvinnu við 
Pólska dansleikhúsið og er unnin 
í tilefni af fertugsafmæli þeirra. 
Þessi sýning verður sýnd í Borg-
arleikhúsinu þann 18. maí og ég 
hvet fólk til þess að drífa sig.

Sýningarnar sem ég er í eru 
hins vegar frekar ólíkar. The 
Border er í grunninn leikverk sem 
blandað hefur verið með dansi 

þegar persónurnar þrýtur orð til 
að tjá tilfinningar sínar og ástand. 
Skemmtileg blanda af leikhúsi og 
dansi sem Jo Strømgren hefur 
þróað í áraraðir.

En hin sýningin kallast Eldhús-
ið og er ætluð börnum á aldrinum 
fjögurra til tólf ára. Fólk á öllum 
aldri getur þó skemmt sér þar sem 
húmorinn er lúmskur.

Við höfum unnið að ákveðinni 

aðlögun fyrir Ísland sem á eftir 
að koma í ljós þegar þar að kemur 
svo ég held að fólk þurfi vonandi 
ekki að hafa miklar áhyggjur af 
tungumálahindrunum. Þetta verð-
ur bara gaman.“ 

The Border verður þann 18. og 
19. maí kl. 20 og Eldhúsið þann 23. 
maí kl. 14 og verða báðar þessar 
sýningar í Tjarnarbíói.
 magnus@frettabladid.is

Leikandi á norsku
Ívar Örn Sverrison leikari hefur búið og starfað í Noregi síðustu fi mm árin en 
stígur aft ur á íslenskar fj alir Tjarnarbíós með norskum leikhópi í vikunni.

Jo Strømgren Kompani var stofnað árið 1998 í Noregi og hefur síðan þá 
orðið einn þekktasti sjálfstæði leikhópur í Skandinavíu. Flokkurinn hefur 
ferðast með verk sín um fleiri en 50 lönd og u.þ.b. 150 sýningar eru 
haldnar árlega, bæði í stórum þjóðleikhúsum og smærri stöðum. Þetta er 
fyrsta heimsókn leikhópsins til Íslands.

Jo Strømgren var sjálfur áður dans-
ari en hefur fært sig meira og meira 
yfir í leikhúsið og er þekktur fyrir að 
blanda þessum listformum saman á 
skemmtilegan hátt. í fyrra var hann 
gerður að sérstökum danshöfundi 
Norsku óperunnar og eru verk hans 
sýnd þar reglulega ásamt því að hann 
setur upp eina nýja sýningu á ári þar. 
 - mg

Jo Strømgren Kompani

DANSANDI LEIKARI  Ívar Örn Sverrisson er ánægður með lífið í Noregi þar sem 
hann hefur orðið nóg að gera sem leikari.

MENNING
18. maí 2015  MÁNUDAGUR
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Theódóra Mjöll ræðir við fagfólk og fagurkera um hönnun og listir í fræðandi skemmtiþáttum þar sem 
leitast er við að varpa ljósi á spennandi verkefni viðmælenda. Grafísk hönnun, fatahönnun, vöruhönnun, 
ljósmyndun, tíska og margt fleira.

SKAPANDI ÍSLENDINGAR Í BRENNIDEPLI

LÍFSSTÍLL MEÐ THEODÓRU MJÖLL

MÁNUDAG KL.  20:25
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BAKÞANKAR 
Hauks Viðars 
Alfreðssonar

Samkvæmt rannsókn á vegum 
UN Women verður jafnrétti 

kynjanna náð árið 2095 ef bar-
áttan heldur áfram á sama hraða 
og nú. Hjúkkets, segi ég nú bara. 
Ég þarf að ná að verða 115 ára 
gamall til þess að ég missi for-
réttindi mín og vegna ástar minn-
ar á sætabrauði næ ég líklega 
ekki nema hálfum þeim aldri. Ég 

mun því aldrei þurfa að upplifa 
óréttlæti á borð við það að fá 

ekki meiri laun fyrir sömu 
vinnu og konur.

SONARSONARSON-
ARSONUR minn verð-
ur hins vegar ekki eins 
heppinn. Þegar hann fer 
út á vinnumarkaðinn, 
eftir 80 ár, mun hann 

þurfa að sætta sig við sömu lúsar-
launin og stelpurnar sem hann 
útskrifast með. Getnaðarlimur 
hans mun ekki veita honum neitt 
forskot — og í raun ekki þjóna 
neinum tilgangi nema að pissa og 
búa til fólk.

HANN mun þurfa að þola beinar 
útsendingar frá kvennabolta á 
besta tíma. Og jafnvel konur að 
lýsa karlaboltanum. Hann mun 
þurfa að horfa á kvikmyndir með 
rúmlega fertugum eða jafnvel 
fimmtugum leikkonum í bita-
stæðum hlutverkum. Og það 
verður ekki lengur samfélags-
lega viðurkennt að klípa í brjóst 
og rassa ókunnugra kvenna á 
djamminu.

SEM betur fer mun þetta ekki 
gerast fyrr en eftir 80 ár. Greyið 
strákurinn samt, að þurfa að búa í 
svona karlfjandsamlegum heimi. 
Mér er skapi næst að byrja að 
safna peningum inn á lokaða bók 
fyrir hann svo hann muni finna 
minna fyrir forréttindaskortin-
um.

EN þessa framtíð vill heilt eitt 
prósent íslenskra karlmanna. 
HEILT PRÓSENT — sem styrkir 
HeForShe–átakið mánaðarlega 
með þúsund krónum! Og ef fleiri 
karlmenn láta narra sig út í þetta 
gæti jafnrétti náðst jafnvel fyrr 
en eftir 80 ár. Spúkí tilhugsun, en 
vonandi verð ég dauður. Og allir 
aðrir sem hugsa eins og ég.

Kvennasamsærið

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK
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EMPIRE

MAD MAX 8, 10:30(P)
PITCH PERFECT 2 5:30, 8, 10:30
BAKK 5:50, 8
AVENGERS 2 3D 10:10
ÁSTRÍKUR 2D 5:50

- Fréttablaðið

- Morgunblaðið

„Þú verður bara að gera allt úr engu, sagði 
hann þegar ég var sextán ára og síðan þá hef 
ég haft það að leiðarljósi í öllu,“ segir Sigur-
björg Eyjólfsdóttir, listakona í Selvogi, og á 
þar við fyrrverandi vinnuveitanda sinn í Rós-
inni. Þessi orð hafa fylgt henni allar götur 
síðan og endurspeglast í verkum hennar.

Sigurbjörg stendur nú fyrir sýningu á 
verkum sínum í Galleríi undir stiganum á 
bókasafni Þorlákshafnar, en hún sker sig 
að mörgu leyti frá öðrum myndlistarmönn-
um. Hún málar nefnilega á skóflur. „Ég hef 
safnað skóflum í mörg ár. Þetta byrjaði nú 
bara með einni og svo jókst þetta og fólk fór 
að gefa mér skóflur. Ég nýti það sem aðrir 
henda,“ útskýrir Sigurbjörg og bendir á að 
hún finni mikið af efniviði í fjörunni.

Á sýningunni eru fjörutíu og þrjár skóflur 
sem Sigurbjörg hefur sankað að sér í gegnum 
tíðina og á þær málar hún helst andlit, fólk úr 
sveitinni og önnur fræg, og má til að mynda 

finna Móður Teresu á einni skóflunni. 
Sigurbjörg er listræn í eðli sínu og segist 

ekki vera að mála til að selja endilega, en ef 
fólk hefur áhuga á að kaupa af henni skóflu 
þá sjái pendúllinn alfarið um að verðsetja 
verkin. „Ég spyr pendúlinn alltaf og hann 
svarar mér alltaf. Hann hefur reyndar ekki 
viljað gefa mér upp verð á tveimur verkum 
mínum, svo ég álít sem svo að ég ætti bara 
ekki að selja þau yfirhöfuð.“ 

Sigurbjörg hefur tröllatrú á pendúlnum, 
en hún telur hann hafa bjargað á sér bakinu 
og losað hana við verkjalyfin. „Hann harð-
bannar mér að borða flatkökur, rúgmjöl og 
ost. Síðan ég hætti að borða þetta, hef ég 
stórlagast,“ segir hún og bætir við að hún 
fari alls ekki í langferðir án þess að spyrja 
pendúlinn.

„Ég ákvað þó eitt verð sjálf, og það er á 
stóru skóflunni. Hana sel ég ekki undir hálfri 
milljón. En það er bara vegna þess að ég vil 
alls ekkert selja hana,“ segir þessi hressa 
listakona að lokum og skellir rækilega upp úr.
 gudrun@frettabladid.is

Málar á gamlar skófl ur og 
spyr pendúlinn um verðið
Sigurbjörg Eyjólfsdóttir nýtir það sem aðrir henda. Eldgamalt skófl usafn leikur stórt hlutverk í list sköpun 
hennar, ásamt pendúlnum sem segir henni alltaf satt. „Ég vil samt alls ekki selja þær allar,“ segir hún.

NÝTIN  Sigurbjörg segist nýta allt og þegar fólk spyr hana hvað hún ætli sér að gera við draslið, svari hún til að hún ætli að eiga það þar til hún deyr, þá fari það allt í Góða hirðinn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ

PENDÚLLINN  Hér sést pendúllinn að störfum en 
hann metur verðið hverju sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ 

Guðrún Ansnes Þorvaldsdóttir
gudrun@frettabladid.is

 Ég hef safnað skóflum í mörg 
ár. Þetta byrjaði nú bara með einni 

og svo jókst þetta og fólk fór að 
gefa mér skóflur.
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Segjum

Já
við verkfallsboðun

Okkur er alvara!

Efling   Hlíf   VSFK

Við viljum réttlæti

Kynnið ykkur málið á heimsíðum félaganna

„Ég er á fullu þessa dagana í Hljóðrita að 
hljóðrita,“ segir tónlistarmaðurinn Helgi 
Björnsson. Hann vinnur um þessar mund-
ir að sólóplötu með nýju frumsömdu efni. 
„Þetta er allt saman nýtt efni, sem ég hef 
verið að semja einn og líka með öðrum,“ 
segir Helgi, spurður út í nýja efnið.

Hann hefur unnið lengi við smíði lag-
anna og segist hafa verið í miklum pæl-
ingum undanfarna mánuði. „Við Guð-
mundur Óskar höfum tekið góða 
skorpu í vinnu eftir að við klár-
uðum túrinn okkar um land-
ið,“ segir Helgi. Guðmundur 
Óskar Guðmundsson, sem er 

líklega best þekktur fyrir að plokka bass-
ann í hljómsveitinni Hjaltlín, stýrir upp-

tökum á nýju plötunni ásamt Helga. 
Þeir félagar fóru í heljarinnar tón-
leikaferðlag um landið síðastliðinn 
september og október.

Helgi hefur fengið afar færa 
hljóðfæraleikara til að leika inn 
á plötuna en Magnús Trygvason 

Elias sen leikur á trommur, 
Tómas Jónsson leikur á píanó 

og hljómborð, Örn Eldjárn 
leikur á gítar og þá leikur 
Guðmundur Óskar á bassa. 
Þá útsetur Viktor Orri Árna-

son efni á plötunni. „Addi 800 er síðan 
galdramaður takkanna.“

Spurður út í nýju tónlistina segist Helgi 
eiga erfitt með lýsa henni. „Það er frekar 
erfitt að lýsa þessu sem stendur. Þetta er 
svona sitt af hvoru tagi, þetta er bara svona 
Holy-B-tónlist,“ segir Helgi léttur í lundu og 
hlær. Nýja platan verður þó öll á íslensku. 

Stefnt er á að klára plötuna fyrir haustið. 
„Ég geri ráð fyrir að hún komi út í haust.“

Helgi ætlar þó að frumflytja eitthvað 
af nýja efninu á tónlistarhátíðinni Secret 
Solstice sem haldin verður í júní. „Sumarið 
er svo stíft bókað, þannig að það er nóg af 
fjöri fram undan,“ bætir Helgi við.  - glp

Tekur upp plötu með glænýjum lögum
Tónlistarmaðurinn Helgi Björnsson tekur upp nýtt frumsamið efni. Ætlar að frumfl ytja efni á Secret Solstice.

HLJÓMSVEITIN  Hér er Helgi í hljóðverinu ásamt 
félögum. MYND/HELGI BJÖRNSSON

KANN TEXTA  Matt LeBlanc elskar að 
eyða tíma með ellefu ára dóttur sinni 
sem er mikill Rihönnu aðdáandi. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Matt LeBlanc sem er 
best þekktur fyrir hlutverk sitt 
sem Joey í Friends kann text-
ana við öll lög söngkonunnar 
Rihönnu.

Það er þó ekki vegna þess að 
LeBlanc sé sjálfur svo mikill 
aðdáandi söngkonunnar heldur 
er textakunnátta hans tilkomin 
vegna þess að ellefu ára dóttir 
hans, Marina, er gríðar mikill 
aðdáandi söngkonunnar.

LeBlanc sagði í viðtali á dög-
unum að hann elskaði að eyða 
tíma með dóttur sinni, sem hann 
á með fyrrverandi eiginkonu 
sinni, Melissu McKnight, og auk 
þess að hlusta á Rihönnu þá eld-
uðu þau saman beikon og egg og 
ræddu draumfarir dótturinnar.

Kann alla texta 
Rihönnu

KOMST EKKI  Victoria Beckham komst 
ekki í brúðkaup Geri Halliwell en sendi 
henni kjól og blóm í tilefni dagsins.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrrverandi kryddpían Geri 
Halliwell giftist Christian 
Horner síðastliðinn föstudag.

Vinkona hennar og fyrrver-
andi hljómsveitarfélagi, Victoria 
Beckham, komst ekki í brúð-
kaupið en bætti það upp með 
því að senda Halliwell kjól úr 
væntanlegri línu sinni til þess að 
klæðast í brúðkaupsferðinni, en 
Beckham hefur undanfarin ár 
starfað sem fatahönnuður.

Að auki sendi hún hjónunum 
risastóra blómaskreytingu og 
einlægt kort með hamingju-
óskum. 

Mel B var einnig boðið í brúð-
kaupið og átti þriggja ára dóttir 
hennar, Madison, að vera brúð-
armær en Mel B hringdi með 
nokkurra klukkustunda fyrir-
vara og afboðaði sig vegna anna.

Victoria sendi 
Geri kjól



visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2015
STAÐAN
Stjarnan 3 2 1 0 4-1 7
FH 3 2 0 1 5-3 6
Fylkir 3 1 2 0 5-2 5
Víkingur 3 1 2 0 6-4 5
Leiknir 3 1 1 1 4-2 4
KR 3 1 1 1 5-5 4
ÍA 3 1 1 1 2-2 4
Valur 3 1 1 1 4-5 4
Fjölnir 3 1 1 1 2-3 4
Breiðablik 3 0 3 0 4-4 3
Keflavík 3 0 1 2 2-6 1
ÍBV 3 0 0 3 0-6 0

NÆSTU LEIKIR
Miðvikudagur 20. maí: 18.00: ÍBV - Leiknir. 
19.15: FH - ÍA, Víkingur - Stjarnan, Fjölnir - 
Keflavík, Breiðablik - Valur. 20.00: Fylkir - KR.

Nýherji / Borgartúni 37 / Kaupangi Akureyri
netverslun.is

FRÁBÆRT VERÐ Á HÁGÆÐA SJÓNVÖRPUM

Örþunnt og flott háskerpu sjónvarp með 1920 x 1080 punkta upplausn. 
Frábær myndgæði, Snjallsjónvarp með innbyggðu Wi-Fi.

Verð aðeins: 159.990 kr.

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

48  W7

3D gæði á frábæru verði. Full háskerpa með 1920 x 1080 punkta upplausn. 
Snjallsjónvarp með innbyggðu Wi-Fi.

Tilboð: 236.591 kr. Verð áður: 269.990 kr.

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

Ótrúlega nett háskerpu sjónvarp á frábæru verði. 1920 x 1080 punkta 
upplausn og innbyggt Wi-Fi.

Tilboð: 99.990 kr.  Verð áður: 114.990 kr.

Lítið og nett háskerpu sjónvarp á hagstæðu verði. Innbyggt Wi-Fi.

Verð aðeins: 79.990 kr.

55  3D

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

40  R5

5 ÁRA 
ÁBYRGÐ

32  R5

Mörkin: 1-0 Oddur Ingi Guðmundsson (78.), 
2-0 Oddur Ingi Guðmundsson (80.), 3-0 Tonci 
Radovnikovic (86.).

FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórsson 5–  
Stefán Ragnar Guðlaugsson 7, Tonci Radovinkovic 
7, Ásgeir Eyþórsson 5, Daði Ólafsson 7–  Ásgeir 
Börkur Ásgeirsson 5, Jóhannes Karl Guðjónsson 
4, *Oddur Ingi Guðmundsson 8 – Andrés Már 
Jóhannesson 6 (79. Ragnar Bragi Sveinsson - ), 
Ingimundur Níels Óskarsson 4 (71. Ásgeir Örn 
Arnþórsson - ), Albert Brynjar Ingason 5 (87. 
Kolbeinn Birgir Finnsson - )

ÍBV (4-3-3): Guðjón Orri Sigurjónsson 6–  Benedikt 
Októ Bjarnason 4, Hafsteinn Briem 4, Avni Pepa 4, 
Tom Skogsrud 4–  Mees Siers 4, Gunnar Þorsteins-
son 2 (72. Gauti Þorvarðarson - ), Ian Jeffs 4 (72. 
Patrick Barden - )–  Aron Bjarnason 3 (87. Dominic 
Adams), Víðir Þorvarðarson 4, Jonathan Glenn 2 

Skot (á mark): 16-5 (5-2) Horn: 7-2

Varin skot: Bjarni Þórður 2 - Guðjón Orri 2

3-0
Fylkisvöllur
Áhorf: 1.050.

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

FÓTBOLTI Sautján ára ferli Stevens 
Gerrard með Liverpool lýkur 
formlega um næstu helgi, en á 
laugardaginn kvaddi hann Anfield 
og stuðningsmennina sem hafa 
staðið með honum í gegnum súrt 
og sætt undanfarin sautján ár.

Því miður fyrir fyrirliðann 
þurfti hann að kveðja með 
tapi, en Crystal Palace eyði-
lagði veisluna með 3-1 sigri. 
Frammistaða Liverpool-liðs-
ins var nær skammarleg í 
þessum mikilvæga leik fyrir 
stuðningsmenn liðsins.

„Stuðningsmennirnir 
kvöddu mig með stæl. Ég er 
stoltur af árunum 17 en ég er 
bara þannig leikmaður að ég er 
svekktur yfir úrslitunum. En 
stuðningsmennirnir voru frá-
bærir,“ sagði Steven Gerrard 
við BBC eftir leikinn.

Gerrard tókst aldrei að vinna 
Englandsmeistaratitilinn sem 
hann hefur sjálfur sagt að 
sé hans mesta eftirsjá. Hann 
vann þó allt annað; enska bikar-

inn, deildabikarinn, UEFA-bikar-
inn, Meistaradeildina og 
Stórbikar Evrópu. Gerr-

ard hefur átta sinn-
um verið kjörinn í 

lið ársins í ensku 
úrvalsdeild-

inni, sem er 
met, og hann 
kveður, að 

margra mati, 
sem besti leik-

maðurinn í sögu 
þess merka félags 

Liverpool.
Spurður hvert 

væri besta liðið sem 
hann hefði spilað 
með vísaði hann 
óbeint til Liverpool-
liðsins 2008-2009 
sem endaði í öðru 
sæti á eftir Manc-
hester United.

„Liðið í fyrra, 
sem var svo nálægt 

titlinum, var mjög 
gott en árangurinn 

þá var svo mikið Luis Suárez og 
Daniel Sturridge að þakka. Við 
vorum heldur ekki í Evrópu þann-
ig að við gátum keyrt á fullu allar 
helgar. Besta liðið var þegar Tor-
res var hérna ásamt Alonso, Masc-
herano, Hyypia og Carragher,“ 
sagði Gerrard.

En hvað er næst hjá Liverpool? Í 
ræðu sinni eftir leik sagði Gerrard 
að félagið væri í góðum höndum 
með efnilega leikmenn og frábær-
an knattspyrnustjóra. Enn frem-
ur sagði hann í viðtali við BBC að 
hann vildi ekki snúa aftur á láni 
því það myndi þýða að liðið væri í 
vandræðum.

Spurningin er: Hver þorir í átt-
una? Hver verður leiðtogi Liver-
pool næstu árin? Flestir horfa til 
Jordans Henderson sem hefur 
vaxið mikið og verið varafyrir-
liði. Það er ekkert grín fyrir lið 
að missa svona leiðtoga sem hefur 
jafnframt verið besti leikmaður 
liðsins í mörg ár. Sá sem þorir í 
áttuna er hugrakkur maður.

 tomas@365.is

Hver þorir í áttuna?
Steven Gerrard kvaddi Anfi eld eft ir 17 ár. Mátti þola tap í sínum síðasta leik. 
Hver tekur við leiðtogahlutverkinu og hver ætlar næstur í treyju númer átta?

ÁTTAN  Leikmenn Liverpool kvöddu Gerrard í treyju merktri honum en hver tekur nú við keflinu af honum?   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Stjarnan og FH, sem voru á toppnum, 
ósigruð fyrir leiki gærkvöldsins í Pepsi-deild karla í 
fótbolta töpuðu bæði stigum í 3. umferð.

Nýliðar Leiknis gerðu góða ferð í Garðabæinn 
og náðu í eitt stig með 1-1 jafntefli. Jeppe Hansen 
kom Íslandsmeisturunum yfir, 1-0, en Hilmar Árni 
Halldórsson jafnaði úr vítaspyrnu. Það er jafnframt 
fyrsta markið sem færeyski markvörðurinn Gunnar 
Nielsen fær á sig í deildinni í sumar.

Valsmenn unnu sinn fyrsta sigur í deildinni í 
sumar þegar þeir lögðu FH, 2-0, að Hlíðarenda. 
Ólafur Jóhannesson hafði þar betur gegn sínum 
gamla lærisveini, Heimi Guðjónssyni. Sigurður 
Egill Lárusson, miðjumaðurinn öflugi, skoraði bæði 
mörk Vals. Hann er nú búinn að leggja upp tvö og 
skora tvö í síðustu tveimur leikjum.  - tom

Toppliðin töpuðu stigum

ÚTIVALLARSTIG  Leiknismenn náðu í stig á útivelli gegn Stjörnunni í 
gærkvöldi og þrjú gegn Val í fyrstu umferð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mörkin: 1-0 Sigurbergur Elísson (49.), 1-1 Guðjón 
Pétur Lýðsson (90.+3).

KEFLAVÍK (4-4-2): Richards Arends 6 - Unnar 
Már Unnarsson 7, *Einar Orri Einarsson 7, 
Haraldur Freyr Guðmundsson 7, Frans Elvarsson 7 
- Sigurbergur Elísson, 6 Guðjón Árni Antoníus-
son 6, Hólmar Örn Rúnarsson 7 (80. Jóhann B. 
Guðmundsson -), Bojan Stefán Ljubicic 4 (75. Páll 
Olgeir Þorsteinsson -) - Indriði Þorláksson 4 (67. 
Sindri Snær Magnússon 5) - Hörður Sveinsson 5.

BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 5 
- Guðmundur Friðriksson 5 (87. Sólon Breki Leifs-
son -), Elfar Freyr Helgason 4, Damir Muminovic 6, 
Kristinn Jónsson 6 - Óliver Sigurjónsson 3, Andri 
Rafn Yeoman 3, Guðjón Pétur Lýðsson 6 (74. Atli 
Sigurjónsson) - Davíð Kristján Ólafsson 3 (46. 
Arnþór Ari Atlason 4), Höskuldur Gunnlaugsson 5, 
Ellert Hreinsson 3.

Skot (á mark): 10-10 (2-4) Horn: 4-5

Varin skot: Arends 3 - Gunnleifur 1

1-1
Keflavíkurv.
Áhorf: 967

 Vilhjálmur 
Alvar (7)
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Kynnum Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, hlaðbak sem myndar nútímatengsl 
milli bíls og ökumanns. Mikið rými og framúrskarandi hönnun CLA Shooting Brake 
styður þinn lífsstíl og gerir hverja ökuferð að upplifun.

Komdu í Öskju og reynsluaktu – við tökum vel á móti þér.

Nýr  og stórglæsilegur
CLA  Shooting Brake

CLA Shooting Brake 250 með 7 þrepa sjálfskiptingu og 4MATIC fjórhjóladrifi.
Verð frá 7.490.000 kr.

CLA Shooting Brake 180 með 7 þrepa sjálfskiptingu.
Verð frá 5.790.000 kr.

Mörkin: 0-1 Þórður Þorsteinn Þórðarson (17. 
sjálfsmark), 1-1 Garðar Gunnlaugsson (42.).

ÍA (4-4-2): Árni Snær Ólafsson 7 - Þórður Þor-
steinn Þórðarson 5,- Ármann Smári Björnsson 
5 (77. Gylfi Veigar Gylfason -), Arnór Snær Guð-
mundsson 6 Teitur Pétursson 5 (67. Darren Lough 
5) - Ásgeir Marteinsson 5, Arnar Már Guðjónsson 
7, Jón Vilhelm Ákason 6, Albert Hafsteinsson 6 - 
Arsenij Buinickij 4, Garðar Gunnlaugsson 7.

VÍKINGUR (4-3-3): Denis Cardaklija 5 - *Davíð 
Örn Atlason 8, Alan Lowing 5, Milos Zivkovic 
5, Ívar Örn Jónsson 6- Igor Taskovic 6, Dofri 
Snorrason 7 (62. Arnþór Ingi Kristinsson 5), Stefán 
Þór Pálsson 6 - Haukur Baldvinsson 7, (37. Agnar 
Darri Sverrisson 5),  Pape Mamadou Faye 6, Rolf 
Toft 5 (71. Andri Rúnar Bjarnason -).

Skot (á mark): 7-8 (6-4) Horn: 2-2

Varin skot: Árni Snær 2 - Denis 2

1-1
Akranesvöllur
Áhorf: Óuppgefið

 Guðmundur 
Ársæll (8)

Mörkin: 1-0 Gary Martin (8. víti), 2-0 Pálmi Rafn 
Pálmason (62.).

KR (4-3-3): Stefán Logi Magnússon 6 - Gonzalo 
Balbi 5 (26. Aron Bjarki Jósepsson 5), Skúli Jón 
Friðgeirsson 7, Rasmus Christiansen 6,  Gunnar 
Þór Gunnarsson 5 - Jónas Guðni Sævarsson 6, 
Pálmi Rafn Pálmason 6, *Jacob Schoop 7 (85. 
Almarr Ormarsson -) - Þorsteinn Már Ragnars-
son 5, Óskar Örn Hauksson 4 (90.+1 Atli Hrafn 
Andrason -), Gary Martin 5.

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 4 - Daniel 
Ivanovski 6, Bergsveinn Ólafsson 6, Atli Már 
Þorbergsson 5 (46. Arnór Eyvar Ólafsson 4), 
Viðar Ari Jónsson 6 - Emil Pálsson 4, Ólafur Páll 
Snorrason 3 (63. Gunnar Már Guðmundsson 
5), Guðmundur Karl Guðmundsson 3 - Ragnar 
Leósson 2 (70. Mark Magee 4), Aron Sigurðarson 
6, Þórir Guðjónsson 5.

Skot (á mark): 5-5 (3-2) Horn: 5-5

Varin skot: Stefán Logi 2 - Þórður 1

2-0
KR-völlur
Áhorf: 1.345

 Valdimar 
Pálsson (5)

Mörkin: 1-0 Sigurður Egill Lárusson (59.), 2-0 
Sigurður Egill Lárusson (66.).

VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 6 - Baldvin 
Sturluson 5 (87. Ian Williamson -), Thomas 
Guldberg Christensen 7, Orri Sigurður Ómarsson 
7, Bjarni Ólafur Eiríkisson 7 - Haukur Páll Sigurðs-
son 7, Andri Fannar Stefánsson 7, Kristinn Freyr 
Sigurðsson 7 - *Sigurður Egill Lárusson 9, Andri 
Adolphson 7 (65. Tómas Óli Garðarson 6), Patrick 
Pedersen 7.

FH (4-4-2): Róbert Örn Óskarsson 6 - Pétur 
Viðarsson 5, Guðmann Þórisson 6, Brynjar Ásgeir 
Guðmundsson 5 Böðvar Böðvarsson 6 - Jeremy 
Serwy 4 (55, Bjarni Þór Viðarsson 5), Davíð Þór 
Viðarsson 5 (71. Atli Viðar Björnsson -), Sam 
Hewson 6, Atli Guðnason 7 - Kristján Flóki Finn-
bogason 4 (71. Sigurður Gísli Snorrason -), Steven 
Lennon 5.

Skot (á mark): 8-7 (3-3) Horn: 7-5

Varin skot: Ingvar Þór 3 - Róbert Örn 1

2-0
Valsvöllur
Áhorf: 1.343

 Gunnar Jarl 
Jónsson (7)

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson var 
á skotskónum í ensku úrvalsdeild-
inni í gær þegar Swansea tapaði 
gegn Manchester City, 4-2. Gylfi 
Þór minnkaði muninn í 2-1 með 
hnitmiðuðu skoti fyrir utan teig 
sem landsliðsmarkvörður Eng-
lands, Joe Hart, átti ekki mögu-
lega á að verja.

Þetta er sjöunda mark Gylfa 
Þórs í deildinni og er hann nú 
búinn að jafna eigið met. Hann 
skoraði sjö mörk fyrir Swansea 
þegar hann kom þangað á láni 

fyrir þremur árum og skilaði þá 
einnig fimm stoðsendingum.

Gylfi er nú búinn að skora sjö 
mörk og gefa tíu stoðsendingar og 
hefur því komið að 17 mörkum af 
46 hjá Swansea með beinum hætti. 
Hann hefur því skorað eða lagt 
upp 37 prósent marka liðsins.

Gylfi skorar heldur ekki bara á 
móti litlu liðunum. Fimm af mörk-
unum sjö hafa komið á móti lið-
unum sem eru í 2.-6. sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar. Gylfi skorar í 
stórleikjunum.  - tom

Með mark á móti fi mm af sex bestu liðunum
Swansea getur treyst á mark frá Gylfa Þór Sigurðssyni gegn bestu liðunum í ensku úrvalsdeildinni.

GYLFI ÞÓR  skoraði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

MÖRK GYLFA Í ENSKU 
ÚRVALSDEILDINNI 14/15 
EFTIR STÖÐU LIÐANNA:
2. sæti Man. City:  Skoraði 17. maí (heima)
3. sæti Arsenal:  Skoraði 9. nóvember (heima)
4. sæti Man. United:  Skoraði 16. ágúst (úti)
5. sæti Liverpool:  Skoraði 29. desember (úti) 
6. sæti Tottenham:  Skoraði 4. mars (úti)
15. sæti Aston Villa:  Skoraði 26. des. (heima)
17. sæti Newcastle:  Skoraði 25. apríl (úti)

Síðasti leikur Swansea er á móti Crystal 
Palace sem situr nú í 12. sæti deildarinnar. 

Mörkin: 1-0 Jeppe Hansen (27.), 1-1 Hilmar Árni 
Halldórsson (74. víti).

STJARNAN (4-3-3): Gunnar Nielsen 6 - Heiðar 
Ægisson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Daníel 
Laxdal 5, Hörður Árnason 5 - Þorri Geir Rúnarsson 
7, Halldór Orri Björnsson 5, Pablo Punyed 6 - 
Arnar Már Björgvinsson 4 (63. Garðar Jóhannsson 
5), Ólafur Karl Finsen 5, Jeppe Hansen 6 (74. 
Veigar Páll Gunnarsson -).

LEIKNIR (3-5-2): Eyjólfur Tómasson 6 - Eiríkur 
Ingi Magnússon 5 (63. Amath Diedhiou 5), Óttar 
Bjarni Guðmundsson 6 (45.+2 Edvard Börkur Ótt-
harsson 5), Halldór Kristinn Halldórsson 7, Gestur 
Ingi Harðarson 6, Charley Fomen 6 - Atli Arnarson 
5 (84. Frymezim Veselaj -), Sindri Björnsson 6, 
*Hilmar Árni Halldórsson 7 - Ólafur Hrannar 
Kristjánsson 6, Kolbeinn Kárason 5.

Skot (á mark): 10-8 (8-1) Horn: 4-1Varin skot: 
Nielsen 0 - Eyjólfur 4

1-1
Leiknisvöllur 
Áhorf: 1227

 Ívar Orri 
Kristjánss. (7)

2+2  Sigurður Egill Lárusson lagði upp 
tvö mörk í síðustu umferð og skoraði 
tvö í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

A, 
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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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 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 grafískir 
hönnuðir, fatahönnuðir, vöruhönnuðir, ljósmyndarar og 
stílistar svo einhverjir séu upp taldir.
 

SKEMMTILEGUR
MÁNUDAGUR!

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

 | 22:00
TED
Gamanmynd um fullorðinn 
mann sem óskar þess að 
bangsinn hans lifni við og ekki 
eru allir jafn hrifnir.

 | 22:20
CURB YOUR ENTHUSIASM 
Frábærir gamanþættir þar 
sem Larry David leikur sjálfan 
sig. Einn þáttur sýndur hvern 
virkan dag klukkan 22.20 á 
Gullinu.
 

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

 | 21:35
GAME OF THRONES
Stórkostlegir þættir um hið 
magnaða valdatafl og 
blóðuga valdabaráttu sjö 
konungsfjölskyldna í 
Westeros.

 | 20:50
BACKSTROM
Gamansamur sakamála- 
þáttur um lögreglumanninn 
Everett Backstrom sem er 
drykkfeldur og kaldhæðinn 
en ótrúlega fær í sínu starfi.

 | 22:30
VICE
Áhrifamiklir og ferskir 
fréttaskýringaþættir frá HBO 
þar sem fjallað er um málefni 
líðandi stundar um heim 
allan.

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.
 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle
08.25 Selfie
08.50 2 Broke Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Heilsugengið
10.45 Lífsstíll 
11.05 Animals Guide to Survival
11.50 Falcon Crest
12.40 Nágrannar 
13.05 Britain‘s Got Talent
15.05 Hart of Dixie 
15.45 ET Weekend
16.30 Tommi og Jenni 
16.55 Guys With Kids
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag. 
19.40 2 Broke Girls
20.00 The New Girl  Fjórða þáttaröð-
in um Jess og sambýlinga hennar. Jess 
er söm við sig, en sambýlingar hennar 
og vinir eru smám saman að átta sig á 
þessarri undarlegu stúlku, sem hefur nú 
öðlast vináttu þeirra allra. Með aðalhlut-
verk fer Zooey Deschanel, Jake Johnson 
og Damon Wayans Jr.
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 stíllistar svo einhverj-
ir séu taldir upp. Hárgreiðslumeistarinn 
Theodóra Mjöll hefur gefið út metsölu-
bækurnar Hárið, Innblástur, Lokkar og 
Frozen hárgreiðslubókina selst eins og 
heitar lummur út um allan heim. Theo-
dóra Mjöll heldur úti vinsælu tískubloggi 
á trendnet.is.
20.50 Backstrom
21.35 Game Of Thrones 
22.35 Vice
23.05 Daily Show. Global Edition
23.30 Modern Family
23.55 The Big Bang Theory 
00.15 Veep
00.45 A.D.. Kingdom and Empire
01.30 Gotham
02.15 Last Week Tonight With John 
Oliver
02.45 Louie
03.10 Boys Don‘t Cry 
05.05 Lífsstíll
05.30 Fréttir og Ísland í dag 

16.45 The World‘s Strictest Parents
17.45 One Born Every Minute UK í 
heiminn.
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 
21.40 Vampire Diaries
22.25 Pretty little liars
23.10 The Amazing Race 
23.55 The Bill Engvall Show
00.15 Saving Grace
01.00 The Finder
01.40 Vampire Diaries
02.20 Pretty little liars
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Lína Langsokkur 07.22 Kalli á þakinu 
07.47 Ævintýraferðin08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýri Tinna  08.47 Skoppa og 
Skrítla09.00 Dóra könnuður 09.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 09.55 Sumardalsmyllan 
 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24 Svampur 
Sveinsson 10.49 Tommi og Jenni   10.55 
Leyndarmál vísindanna  11.00 Lína 
Langsokkur  11.22 Kalli á þakinu  11.47 
Ævintýraferðin  12.00 Strumparnir 12.25 
Ævintýri Tinna  12.47 Skoppa og Skrítla 
13.00 Dóra könnuður 13.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 13.45 Doddi litli og Eyrnastór 
13.55 Sumardalsmyllan  14.00 Áfram Diego, 
áfram! 14.24 Svampur Sveinsson  14.45 
TTommi og Jenni   14.55 Leyndarmál vís-
indanna 15.00 Lína Langsokkur  15.22 
Kalli á þakinu 15.47 Ævintýraferðin 16.00 
Strumparnir 16.25 Ævintýri Tinna  16.50 
Skoppa og Skrítla 17.00 Dóra könn-
uður 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 
Tommi og Jenni  18.55 Leyndarmál vís-
indanna19.00 Turbo 

16.30 Séra Brown
17.20 Tré Fú Tom
17.42 Um hvað snýst þetta allt?
17.47 Loppulúði, hvar ertu?
18.00 Skúli skelfir
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Eurovisionfararnir 2015
18.45 Á sömu torfu
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Conchita Wurst
21.00 Spilaborg
21.50 Bækur og staðir
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Friðarsinninn Benjamin Britten
00.05 Krabbinn
00.35 Kastljós
01.00 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

17.55 Friends
18.15 Modern Family 
18.40 Mike & Molly
19.05 The Big Bang Theory
19.30 Sjálfstætt fólk 
20.00 Eldsnöggt með Jóa Fel
20.30 The Newsroom
21.30 Sisters
22.20 Curb Your Enthusiasm
22.50 Grimm
23.30 Sjálfstætt fólk 
00.00 Eldsnöggt með Jóa Fel (8.9)
00.25 The Newsroom (10.10)
01.25 Sisters (4.22)
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

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 Nurse Jackie 
23.20 Flashpoint 
00.10 The Good Wife 
00.55 Parenthood 
01.40 Hawaii Five-0 
02.25 CSI. Cyber 
03.10 Sex & the City 
03.35 Pepsi MAX tónlist

11.30 So Undercover 
13.05 Presumed Innocent 
15.10 Dodgeball. A True Underdog 
Story 
16.45 So Undercover 
18.20 Presumed Innocent 
20.25 Dodgeball. A True Underdog 
Story 
22.00 Ted 
23.45 World War Z 
01.40 My Week With Marilyn 
03.20 Ted 

08.00 Champions Tour Highlights
08.55  PGA Tour 2015
13.55  This is the Presidents Cup
14.20  2015 Augusta Masters  
16.45  Inside The PGA Tour 2015  
17.10 Golfing World 2015
18.00  PGA Tour 2015 - Highlights
18.55 PGA Tour 2015

20.00 Frumkvöðlar
20.30 Græðlingur
21.00 Hver er þinn réttur?
21.30 Siggi Stormur

07.00 Keflavík - Breiðablik
08.50 Pepsímörkin 
12.00 Demantamótaröðin - Doha
14.00 MotoGP 2015 - Frakkland
15.00 Gummersbach - Kiel
16.20 Goðsagnir - Hörður Magnússon
16.55 Keflavík - Breiðablik
18.45 Pepsímörkin 2015  
20.00 Spænsku mörkin 14/15
20.30 Espanyol - Real Madrid
22.10 Box - Golovkin vs. Monroe Jr.
00.10 Spænsku mörkin 

07.00 Swansea - Man. City
08.40 Man. Utd. - Arsenal
12.10 QPR - Newcastle
13.50 Tottenham - Hull
15.30 Swansea - Man. City
17.10 Man. Utd. - Arsenal
18.50 WBA - Chelsea  Beint
21.00 Messan 
22.15 Premier League World 2014
22.45 Norwich - Ipswich  
00.25 Messan

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)



Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljúffengir, hollir og fjölbreyttir réttir fyrir alla fjölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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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 
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Listahátíð
í Reykjavík

Julia Migenes 
La voix humaine  
eftir Francis Poulenc 
Lokaviðburður Listahátíðar 2015

Julia Migenes
@ Harpa, Eldborg — 7. júní, kl. 20:00

Leikstjóri er Þorleifur Örn Arnarsson og meðleikari 
Juliu á píanó er Árni Heiðar Karlsson. Unnið í samstarfi 
við Hessisches Staatstheater Wiesbaden.  

Stofnaðilar 

Máttarstólpi Bakhjarlar

listahatid.is

„Ég byrja þetta á smá sexí strippi 
og hef þetta svolítið lúmskt þang-
að til ég byrja að mála,“ segir Axel 
Valur Davíðsson Diego, eða PErró 
eins og hann kallar sig, um lima-
listina sem hann býður uppá. „Svo 
bara byrja ég að mála með mínum 
persónulega pensli á strigann, yfir-
leitt andlitsmyndir af gæsinni eða 
afmælisbarninu,“ útskýrir PErró, 
en pensillinn er typpið á honum.

 „Þetta hefur verið gífurlega 
vinsælt. Ég hef ekkert auglýst mig 
heldur hefur símanúmerið mitt 
bara borist manna á milli og síminn 
hringir oftar og oftar,“ segir hann 
léttur. PErró segist taka aðeins 
um fjörutíu þúsund krónur fyrir 
að mæta og mála myndirnar með 
typpinu á sér, sem sé í raun gjöf en 
ekki gjald miðað við þá þjónustu 
sem hann býður uppá. „Ég held ég 
sé eini karlkyns listmálarastripp-
ari á landinu,“ bætir hann við og 
stoltið leynir sér ekki.

Næstum alltaf góð viðbrögð
Aðspurður um viðbrögð fólks þegar 
hann mætir á svæðið og hefst 
handa við verkefnið segir hann 
þau iðulega mjög góð, „fyrir utan 
eitt skipti. Þá var konan sem ég átti 

að koma á óvart starfsmaður ein-
hvers konar mannréttindasamtaka 
og hún hélt mig vera miklu yngri 
en ég er, og hún varð frekar fúl út 
í vinkonur sínar. Ég endaði þá bara 
á að mála myndina af henni með 
fingrunum.“

Þetta óhefðbundna list-og 
skemmtiform er afsprengi sprells 
PErrós og vinkonu hans úr Listahá-
skólanum, en hann útskrifaðist 
þaðan árið 2011 úr myndlist, en 
ekki hvað. „Okkur datt í hug að 
fara í smá keppni milli kynjanna 
á sýningu hjá Sirkusi Íslands. Hún 
málaði með brjóstunum á sér og ég 
með typpinu á mér. Hennar verk 
seldist dýrara en mitt, auðvitað, 
þar sem hún er kona og karlarn-
ir tilbúnari að eyða meiri pening-
um en konurnar,“ útskýrir hann. 
En sá hlær best sem síðast hlær, 
því í framhaldinu bauðst honum 
að koma fram í gæsun og svo fóru 
hjólin aldeilis að snúast. „Ég hef 
mest komið fram í gæsunum og svo 
reyndar steggjunum líka. Nú fer 
tímabilið líka að byrja og vonandi 
halda vinsældirnar bara áfram.“

PErró hefur nælt sér í alþjóðlega 
viðurkenningu, en hann brá sér til 
Kanada í janúar og tók þar þátt í 

strippkeppni, sem hann vann. „Það 
var verulega gaman að vera val-
inn Janúarmeistarinn,“ segir hann 
og bætir við að mikill munur sé á 
íslenskum áhorfendum og þeim 
sem hann skemmti í Kanada. 
„Þetta er svo nýtt hérna heima 
að fólk veit kannski ekki alveg 
hvernig það á að vera á meðan 
Kanadabúarnir voru hressari með 
þetta,“ útskýrir PErró, bjartsýnn á 
framhaldið. gudrun@frettabladid.is

Málar myndir af 
gæsum með typpinu
Hann kallar sig PErró og er maðurinn á bak við nýjasta æðið í gæsunum á 
Íslandi.  PErró málar andlitsmyndir og hefur síminn vart stoppað frá fyrsta giggi. 

PERSÓNULEGUR 
PENSILL  Axel Valur 
Davíðsson Diego 
kemur fram í veisl-
um undir nafninu 
PErró. 
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VERK EFTIR PERRÓ  Hér má sjá eina af 
myndum PErrós.

Goodbye stranger með Supertramp. 
Leggst á gólfið heima og hlusta 
á það áður en ég fer í vinnuna á 
mánudagsmorgni.
Berglind Pétursdóttir internetsérfræðingur

„Þetta hefði getað endað sem mjög dýrkeypt 
klósettferð fyrir Buddy,” segir tónlistarkon-
an Anna Mjöll Ólafsdóttir. Hundurinn hennar, 
Buddy, var mjög nálægt því að pissa á rándýrt 
málverk á listsýningu sem haldin var á Laurel 
Canyon í Los Angeles á dögunum. 

Anna Mjöll var að aka heim frá Santa 
Barbara þegar á vegi hennar varð listsýning 
og ákvað hún að kíkja á hana til að drekka í 
sig fegurð og innblástur og tók hundana sína 
með sér. 

„Þegar við höfðum gengið fram hjá einu 
glæsilegasta málverkinu leit ég við og sá Buddy 
lyfta upp afturlöppinni um það bil að pissa á 
málverkið sem var nánast við jörðina. Ég fékk 

vægt áfall, kallaði nei og tók næstum handa-
hlaup afturábak að Buddy og þreif hann upp,“ 
segir Anna Mjöll. 

Buddy sem er rúm 11 kíló að þyngd var á 
augabragði kominn undir arminn á Önnu Mjöll. 
„Ég hélt þá allt í einu á tveimur hundum, Bellu, 
lyklum, veski og Buddy. Ég reyndi þó að skakk-
lappast hægt og virðulega í burtu og láta eins 
og ekkert hefði í skorist,“ segir Anna Mjöll 
hlæjandi og bætir við; „Honum hefur greini-
lega ekki líkað málverkið.“

Þótt Anna Mjöll búi í sólinni í Kaliforníu er 
hún byrjuð að undirbúa jólatónleika sem fram 
fara í Salnum í Kópavogi á Íslandi í desember. 
 - glp

Hundur Önnu Mjallar meig næstum á málverk
Tónlistarkonan Anna Mjöll lenti í kröppum dansi með hundinn sinn Buddy á listsýningu í Los Angeles.

DÝRKEYPT KLÓSETT-
FERÐ  Tónlistarkonan 
Anna Mjöll lenti í kröpp-
um dansi með hundinn 
Buddy á dögunum. 
 MYND/BARBARAPARKER

PRAKKARI  Buddy, 
hundur Önnu Mjallar er 
greinilega mikill prakkari.
 MYND/ANNAMJÖLL

Gísli Pálmi fagnar útgáfu fyrstu 
plötu sinnar með útgáfutónleikum 
þann 4. júní. Platan, sem kom út 
þann 16. apríl síðastliðinn ber nafn-
ið Gísli Pálmi og hefur fengið góðar 
viðtökur. Ásmundur Jónsson, eig-
andi útgáfunnar og verslunarinn-
ar Smekkleysu, sagði í viðtali við 
Fréttablaðið á útgáfudaginn að hún 
færi á stall með plötunni Kveik-
ur með hljómsveitinni Sigur Rós 
þegar kemur að sölu á fyrsta degi. 

„Ég átti ekki von á því að það 

yrðu svona mikil læti í kringum 
þetta, ég er bara að gera mitt. Þann 
4. júní ætla ég að halda uppá útgáf-
una, ég er með gott teymi á bak-
við mig og við ætlum að fara með 
þetta alla leið,“ sagði Gísli Pálmi.
„Það mun koma í ljós en verður eitt-
hvað rosalegt,“ segir hann þegar 
hann er spurður hverjir muni hita 
upp. 

Tónleikarnir verða í Gamla bíói 
og hefst miðasala á fimmtudaginn 
á vefsíðunni Tix.is. - gló 

Gísli Pálmi heldur útgáfutónleika
Rapparinn fagnar útgáfu sinnar fyrstu plötu sem fengið hefur góðar viðtökur.

HELDUR UPP Á ÚTGÁFU  Gísli Pálmi 
hyggst fara með þetta alla leið á 
útgáfutónleikum sínum í Gamla bíói.
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FRÉTTIR 
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Mest lesið
1 Blöskrar viðbrögð lögreglu: „Rútu-

þjáningar íbúa í 101 halda áfram“
2 Ólafur Ólafsson óskar eft ir endurupp-

töku á máli sínu
3 Mikill eldur logar á Breiðabólsstað
4 Brugðust skjótt við hjartaáfalli um 

borð í vél WOW Air
5 ISIS-liðum smyglað til Evrópu
6 Bjargað af botni Laugardalslaugar
7 Sami strætóbílstjórinn sýndi Bjarna 

Ben reglulega „fokk-jú“ puttann

Læddist inn í salinn
Kvikmyndin BAKK sem frumsýnd 
var þann áttunda maí hefur fengið 
prýðisgóðar viðtökur.

Gunnar Hansson, sem fer með 
eitt aðalhlutverkanna auk þess sem 
hann skrifaði handritið og leikstýrði 
henni ásamt Davíð Óskari Óskarssyni 
læddist inn í sal ónefnds bíóhúss 
á laugardagskvöld og kom sér fyrir 
aftast.

Gunnar sagði frá þessu í Facebook-
status og sagði að um sig hefði 
hríslast stolt er hann heyrði viðbrögð 
áhorfenda í salnum í formi hláturs 
og almenns stuðs.

Auk Gunnars fara þau Saga 
Garðarsdóttir og Víkingur 

Kristjánsson með aðal-
hlutverk í myndinni, sem 
segir frá æskuvinum 
sem ákveða að bakka 
hringinn í kringum 

Ísland til styrktar 
langveikum 
börnum. - gló

Ánægð með norrænt 
samstarf í Cannes
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra, er viðstödd 
kvikmyndahátíðina í Cannes.

Ragnheiður deildi mynd á 
Facebook-síðu sinni í gær af sér og 
menningarmálaráðherra Svíþjóðar, 
Alice Bah Kuhnke, í móttöku þar sem 
ungir norrænir framleiðendur voru 
heiðraðir. 

Með myndinni skrifaði Ragnheiður 
stuttan texta þar sem hún sagði 
norrænt samstarf afar gott þegar það 
kemur að öllu sem snýr að kvik-
myndagerð. 

Ragnheiður var einnig viðstödd 
frumsýningu Hrúta á 
föstudaginn og birti 
mynd úr salnum á 
Face book-síðu sinni 
þar sem hún sagði sal-
inn hafa klappað í tíu 
mínútur og myndina 
vera stórgóða, en 
Hrútum hefur 
verið vel tekið í 
Cannes. - gló
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Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

HEILSU- 
KODDAR ROYAL

AlAlexa sameiinar aðlðlögunRoR yall AA
ununararefefniniss ogog t tvövöföföldlduu popokaka-þþrþrýsýstitijöjöfnfnuu

7 cm þrýstijöfnunarefniggogogog rmakerfis. 
mápop kagog rmakerfi í efraííííí í ttoppppnum, sm
st fullkomlega að líkama-lalalalaaaaaggigg nu sem aðlagas

einnig með steyptum nnnunununuum. Yfirdýnan er 
þþaðað a aðð veverkrkumum a aðð svsvefefnn-hhlhlhhlhlliiðiðiðiððaararkököntntumum s semem g gereririr þ þ
eenn elellala.ffflflöötötururininnn nýnýtitistst m munun b beteturur 

á hæð og alls 840 talsins.Neðri gormarnir eru 17cm 
og 609 að tölu. Þetta gerirEfri eru hinsvegar 7,5cm. o
yfyfiningg erer á á m milillili s svævæðaða..þaþaðð aðað v vererkukumm aðað l lítítilil h hrereyy

Royal Aviaianananaa eee errrr uununnin úrúr þ þ ýrýstijöfnunarefni sem aðlagast alveg að
líkaamamamaanunununummm oog fyllir upp í öll holrúm svo sem hnésbætur, mjjóbbakak o ogg háhálsls.

Einnig dreiffirir hh húúnún þþ þþyngdg  líkammananss ogog m mynyndadastst þ þvíví e engngininn þþrýýstingur á rass, mjaðmir eða axlir.

Royal Corinna er millistíf dýna með 5 svæða pokagormakerfi með góðri 
mýkingu í toppnum. Gormarnir eru 18cm á hæð og eru 609 talsins sem

gerir það að verkum að það er lítil hreyfing á milli svæða.
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ROYAL 

MAÍ TILBOÐ

GEL PAD MEMORY
14.030 kr.
Nú 11.224 kr.

LATEX
12.450 kr.

Nú 9.960 kr.

ALEXA
(153x200 cm)

212.980 kr.

MAÍTILBOÐ
170.040 kr.

CORINNA
(153x200 cm)

125.680 kr.

MAÍTILBOÐ
99.753 kr.

AVIANA
(153x200 cm)

164.400 kr.

MAÍTILBOÐ
131.520 kr.

11553x200 cm  212.980 kr. - nú 170.040 kr.n
180x200 cm  269.050 kr. - nnú 215.240 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  H E I L S U R Ú M

9900xx220000 ccmm90 200  110055.883300 kkr.105 830 k - nú 84.664 kr.nú 84 664 kr
97x200 ccmm 110099.661155 kkrr. - nú 87.692 kr.

120c200 cm  128.740 kr. - nú 102.992 kr.
153x200 cm  164.400 kr. - nú 131.520 kr.

180x200 cm 202.990 kr. - nú 162.392 kr.

90x200 cm  83.709 kr. - nú 66.967 kr.
120x200 cm  98.036 kr. - nú 78.428 kr.
153x200 cm  125.680 kr. - nú 99.753 kr.
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