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Allir vita að það er erfitt að kaupa fyrstu íbúð í dag. 
En þú hefur val um að gefast upp fyrir vandamálinu eða 
bretta upp ermar, skoða hlutina upp á nýtt og gera plan.

Pantaðu viðtal á islandsbanki.is, hringdu í 440 4000 
eða komdu í útibú okkar allt í kringum landið.

Saman getum við gert plan strax í dag.

GERÐU ÞITT

PLAN Í DAG!

Útibú á höfuðborgarsvæðinu: 
Granda / Laugardal / Höfða / Norðurturni / Hafnarfirði   

Útibú á landsbyggðinni: 
Reykjanesbæ / Akranesi / Ísafirði / Akureyri / Húsavík / Egilsstöðum

Reyðarfirði / Vestmannaeyjum / Selfossi
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DÓMSMÁL Ákæran yfir Thomasi 
Møller Olsen, sem ákærður er fyrir að 
hafa banað Birnu Brjánsdóttur, verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í 
dag.

Honum var birt ákæran á fimmtu-
dag. Í ákærunni er maðurinn sakaður 
um að hafa veist að Birnu með ofbeldi 
í Kia Rio-bifreið. Síðan hafi hann 
varpað henni í sjó eða vatn.

Hinn maðurinn sem handtekinn 
var vegna gruns um aðild að mál-
inu en síðar látinn laus eftir tæplega 
tveggja vikna gæsluvarðhald fékk fyrir 
helgi bréf þess efnis að málið gegn 
honum yrði látið niður falla. 

„Það er fellt niður á þeim grunni að 
það teljist ekki líklegt til sakfellingar,“ 
segir Unnsteinn Örn Elvarsson, verj-
andi hans. Hann segir skjólstæðing 

sinn óðum vera að jafna sig eftir málið 
og vera farinn á sjó aftur. „Hann fór 
fyrst í vinnu fyrir rúmri viku. En það 
var búið að fresta því að hann mætti 
í vinnu af því að hann var ekki í stakk 
búinn til þess. Hann er eflaust ekki 
hundrað prósent en þó betri.“ 

Unnsteinn segir skjólstæðing sinn 
hafa gefið skýrslu áður en hann yfirgaf 
landið en minnir á að hann hafi lýst 

sig viljugan til þess að koma og gefa 
skýrslu ef eftir því yrði kallað. „Það er 
ekkert sem stoppar það annað en að 
hann er í vinnu úti á sjó.“ 

Unnsteinn segist ekki hafa rætt 
við skjólstæðing sinn um hugsanlega 
málssókn á hendur íslenska ríkinu 
vegna handtökunnar og gæsluvarð-
haldsins frá því að hann fór af landi 
brott.  – jhh/sjá síðu 10

Ákæra vegna manndráps verður þingfest í dag

MENNTUN „Þetta eru náttúrlega 
gríðarleg vonbrigði. Það er ekkert 
öðruvísi,“ segir Ársæll Guðmunds-
son, skólameistari Borgarholtsskóla.

Í nýrri fjármálaáætlun ríkisins, 
fyrir árin  2018-2022, er gert ráð fyrir 
að framlög ríkisins til framhalds-
skólanna lækki samanlagt um 630 
milljónir. Þar segir að umtalsverður 
sparnaður verði i framhaldsskóla-
kerfinu vegna styttingar námstíma 
til stúdentsprófs úr fjórum árum í 
þrjú og það útskýri lægri framlög til 
málaefnasviðsins.

Í fjármálaáætlun áranna 2017 til 
2021 var hins vegar áætlað að „allur 
sá sparnaður sem muni falla vegna 
styttingarinnar muni haldast innan 
kerfisins og fari í að efla framhalds-
skólastigið enn frekar.“ 

Ársæll segir að verið sé að hafa 
af skólunum hluta af þeirri hag-
ræðingu sem skólunum hafi verið 
gert að ná með styttingu framhalds-
skólans úr fjórum árum i þrjú. „Það 
er verið að taka út úr framhalds-
skólunum að einhverjum hluta 
þann ávinning af þeim breytingum 
sem kennarar, stjórnendur og aðrir 
hafa farið í gegnum,“ segir Ársæll. 
„En þetta er bara pólitísk stefna og 
við vinnum þá bara eftir henni, við 
stjórnendur framhaldsskólanna,“ 
bætir hann við.

Jón Már Héðinsson, skólameistari 
Menntaskólans á Akureyri, tekur 
undir með Ársæli. „Það er alveg 
ljóst að það er ekki verið að standa 
við það sem lagt var upp með í sam-
bandi við þriggja ára námið,“ segir 
hann.

Jón Már segir þetta vera von-
brigði. „Frá 2008 var búið að hag-
ræða verulega mikið í framhalds-
skólunum til þess að endar næðu 
saman og þess vegna eru veruleg 
vonbrigði að fá þetta ofan á það,“ 
segir Jón Már.

Í fjármálaáætluninni kemur fram 
að þrátt fyrir lækkun á framlögum 
til framhaldsskólastigsins aukast 
útgjöld á hvern nemanda um sem 
nemur 3–5% á ári að raunvirði. Sú 
lækkun er einkum til komin vegna 
fækkunar nemenda vegna stytt-
ingar náms til stúdentsprófs. – jhh

Taka hluta af 
ávinningnum 
frá skólunum 
Samkvæmt fjármálaáætlun munu stjórnvöld ekki 
standa við fyrirheit um að framhaldsskólarnir haldi 
að fullu fjárhagslegum ávinningi af styttingu fram-
haldsskólans. Skólameistarar Borgarholtsskóla og 
MA lýsa vonbrigðum yfir niðurstöðunni. 

Þúsundir manna söfnuðust saman á Sergelstorgi í miðborg Stokkhólms í gær og minntust fórnarlamba 
hryðjuverkaárásarinnar sem framin var á föstudag. NORDICPHOTOS/AFP

630
milljóna lækkun verður á 
framlögum til skólanna.

Þetta eru náttúrlega 
gríðarleg vonbrigði. 

Það er ekkert öðruvísi.
Ársæll Guðmunds-
son, skólameistari 
Borgarholtsskóla

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Guðmundur Andri 
Thorsson skrifar um árásina á 
saklausa borgara í Svíþjóð. 13

SPORT Stjarnan deildarmeistari í 
Olís-deild kvenna. 16

LÍFIÐ Geimurinn er í aðalhlut-
verki í nýjustu verkum bræðr-
anna Úlfs og Halldórs Eldjárn. 34

PLÚS SÉRBLAÐ � FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Veður

Suðaustanátt og slydda eða snjókoma 
sunnan- og vestantil.  Rigning við 
suðvesturströndina. Dálítil snjókoma 
norðan- og austanlands   SJÁ SÍÐU 22

Rannsóknarskipið Seabed Constructor við bryggju í Reykjavík. Grunur er um að skipið hafi stundað ólöglegar rannsóknir í lögsögu Íslands. „Við 
fengum óljós og misvísandi svör og sáum því ástæðu til að kanna málið frekar,” sagði Georg Kr. Lárusson, forstjóri Gæslunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

VIÐSKIPTI   „Þetta er þannig að ég 
ætla að opna í maí 2018 setur um 
sögu berklanna, annars vegar sýn-
ingu og hins vegar kaffihús sem 
verður í anda fjórða áratugar síð-
ustu aldar. Þetta verður á Kristnesi 
sem er dásamlegur staður, tíu kíló-
metra sunnan við Akureyri. Þar var 
annað berklahæli landsins reist árið 
1927,“ segir María Pálsdóttir, leik-
kona og frumkvöðull.

„Þetta eru æskustöðvarnar mínar. 
Hugmyndin kviknaði þegar ég var 
að rölta þarna um og sá hvernig 
hlutirnir voru aðeins að drabbast 
niður. Ég ákvað að gera eitthvað í 
málunum,“ segir María.

Hún segir sögu berklana ein-
staklega merkilega og er hún búin 
að sökkva sér ofan í hana síðast-
liðið árið. „Þetta er stórmerkilegur 
tími og svakalegur sjúkdómur sem 
geisaði hérna snemma á 20. öldinni. 
Engin lyf voru til fyrr en upp úr 
miðri öldinni. Fólk var tekið og sett 
í einangrun, margir voru ungir og 
vissu ekki hvort þeir næðu þrítugs 
aldri,“ segir María.

Sýningin mun vera upplifunar-
tengd. „Ég vil hafa þetta meira eins 
og leikhús, að fólk gangi inn í ein-
hvern heim. Það verða sjónrænar 
lausnir, myndir, myndupptökur, 
og hljóðheimur. Markmiðið er að 
fræða fólk um þennan sjúkdóm og 
segja þessar persónulegu sögur sem 
eru margar magnaðar,“ segir María.

Hún hefur stofnað Facebook-síðu 
í kringum setrið og biðlar til fólks 
sem hefur áhugaverða sögu að segja 
af ættingjum með berkla, eða á ljós-
myndir eða muni frá berklatíman-
um, að hika ekki við að senda skila-
boð. „Mér eru endalaust að berast 

ábendingar og það er dásamlegt, 
þetta tengist eiginlega inn í allar 
fjölskyldur landsins.“

María tekur þátt í viðskiptahrað-
linum Startup Tourism um þessar 
mundir, en þeim tíu vikna hraðli 
lýkur í lok mánaðarins. Hún segir 
það mjög gott að hafa aðgang að 
öðrum í sömu sporum, sem og 
leiðbeinendunum sem koma að 
hraðlinum. „Við erum öll með 
margar  sömu spurningarnar og 
svipuð vandamál til að leysa. Ég er 
búin að hitta fullt af frábæru fólki 
sem er búið að hjálpa mér.“

María leitar nú eftir fjárfestum 
inn í verkefnið en þann 28. apríl 
stendur Startup Tourism að opnum 
fjárfestadegi þar sem hægt verður að 
hlusta á kynningar allra teymanna.
saeunn@frettabladid.is 

Setur upp sýningu á 
gamla berklahælinu
Stefnt er að opnun á setri um sögu berklanna í maí 2018. Frumkvöðullinn að 
baki setursins tekur þátt í viðskiptahraðlinum Startup Tourism. Hún segir 
gaman fyrir ferðamenn að kynnast líka erfiðleikum í sögu lands.

Á meðal verkefna í 
Startup Tourism í ár
�  Traustholtshólmi: Einstök eyja 

í Þjórsá sem verið er að þróa 
sem sjálfbæran og umhverfis-
vænan áfangastað

�  Coldspot: Boðar nýjan 
ferðamáta, hver ferð verður 
einstakt sambland af líkam-
legri áskorun, ferðalagi inn á 
við, mögnuðum upplifunum í 
náttúru, og stafrænni afeitrun

�  Bergrisi: Hugbúnaðurinn Álf-
heimar sem heldur utan um 
rafræn viðskipti

�  Arctic Trip: Nýstárlegar og sam-
félagslega ábyrgar ferðir á og 
við Grímsey

María Pálsdóttir að setja sig í spor hjúkrunarkonu frá tímabilinu. MYND/AÐSEND

SERBÍA Hundruð þúsunda hafa mót-
mælt kjöri Aleksandars Vucic, nýs 
forseta Serbíu, frá kosningunum sem 
fóru fram 2. apríl síðastliðinn. Var 
gærdagurinn engin undantekning og 
greindi Independent frá því að þús-
undir hefðu barið í potta og pönnur 
fyrir utan stjórnarráðshús Serbíu.

Tveggja umferða kosningakerfi 
er í Serbíu en ekki þurfti að kjósa 
tvisvar þar sem Vucic fékk 55 prósent 
atkvæða í fyrstu umferð. Næstflest 
atkvæði fékk Sasa Jankovic, sextán 
prósent.

Samkvæmt AP eru flestir mót-
mælenda nemar. Telja mótmælendur 
flokk Vucic, SPP, spilltan og hafa hag-
rætt kosningunum með því að koma í 
veg fyrir að ríkisfréttastofan RTS upp-
lýsti almenning.

Þá segir í frétt Independent að 
mótmælendur telji sig ekki fá fjöl-
miðlaathygli sem skyldi og fjölmiðlar 
hundsi mótmælin vísvitandi. – þea

Fjöldamótmæli 
víða í Serbíu

AFRÍKA Hungursneyð ríkir nú í Suð-
ur-Súdan og að auki eru Jemen, Níg-
ería og Sómalía á barmi hungurs-
neyðar. Ástandið er það versta frá 
stofnun Sameinuðu þjóðanna fyrir 
rúmum 70 árum, segir í tilkynningu 
frá UNICEF á Íslandi sem hefur í dag 
neyðarsöfnun fyrir vannærð börn á 
þessum stöðum.

„Þegar hafa fjölmargir hér á landi 
stutt við neyðaraðgerðir UNICEF 
í Suður-Súdan og það veitir okkur 
von að finna þann mikla stuðning. 
Þar sem hungursneyð vofir nú yfir í 
þremur ríkjum til viðbótar höfum 
við ákveðið að blása til sérstakrar 
neyðarsöfnunar til að bregðast við 
þessum fordæmalausu aðstæðum,“ 
segir Bergsteinn Jónsson, fram-
kvæmdastjóri UNICEF á Íslandi.

Nærri 1,4 milljónir barna eru í 
lífshættu í löndunum fjórum og 
gætu dáið af völdum alvarlegrar 
vannæringar. Alls ógnar hungurs-
neyð nú lífi allt að 20 milljóna 
manna. Hægt er að styrkja söfnun-
ina með því að senda sms-ið BARN 
í nr. 1900 og verða þá gjaldfærðar 
1.000 krónur. – jhh

Milljónir 
manna í hættu

VIÐSKIPTI Hagnaður Kaupfélags 
Skagfirðinga á síðasta ári var 1.367 
milljónir króna. Frá þessu er greint 
í Feyki en aðalfundur Kaupfélagsins 
fór fram um helgina í matsal Kjötaf-
urðastöðvarinnar á Sauðárkróki.

Þórólfur Gíslason kaupfélags-
stjóri sagði á fundinum að rekstur á 
síðasta ári hafi verið sambærilegur 
og árið 2015.

Heildartekjur kaupfélagsins 
lækkuðu lítið milli ára og voru 
31,2 milljarðar árið 2012. Þá var 
rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði 4,2 milljarðar sem er 
sama tala og árin 2015 og 2014.

Laun og launatengd gjöld voru 7,5 
milljarðar króna á síðasta ári. Eigið 
fé, ásamt hlutdeild minnihluta, nam 
27,8 milljörðum króna í árslok. – þea

KS hagnast um 
1,3 milljarða

 Grunur um ólöglegar rannsóknir
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Við �ölgum 
hagkvæmum 
íbúðum

ÍBÚÐIR Á ÁRIÍBÚÐIR Í  ÞRÓUNÍBÚÐIR SELDAR

2501.300300

519 3300 | www.upphaf.is

Garðastræti 37, 101 Reykjavík 

Upphaf fasteignafélag er eitt umsvifamesta fyrirtæki í uppbyggingu íbúðar-
húsnæðis á Íslandi. Á næstu �mm árum verða þróaðar og byggðar y�r 1.300 nýjar 
íbúðir sem ætlaðar eru litlum og meðalstórum �ölskyldum. 

Markmið Upphafs er að byggja y�r 250 hagkvæmar íbúðir á ári. Við viljum auka 
framboð á íbúðamarkaði. 

Upphaf er í eigu Novus, fag�árfestasjóðs í rekstri hjá GAMMA Capital Management.
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Öflugur, kraftmikill og ríkulega útbúinn
jeppi með frábæra aksturseiginleika.

Komdu og reynsluaktu.

Sjálfskiptur 9 þrepa
2,2 l dísel 185 hestöfl eða 200 hestöfl

Eyðsla 5,7 L/100 km*

Verð frá 6.990.000 kr.

jeep.is

ÖLDRUNARMÁL Systurnar Halla Ósk 
Haraldsdóttir og Sigrún Elín Har-
aldsdóttir segja það mikla byrði 
fyrir afa þeirra, Ragnar Haralds-
son,   að fá ekki vistun á Hrafnistu 
í Reykjavík á sama tíma og konan 
hans til fjölda áratuga er komin 
inn. Hann er einn heima lungann 
úr deginum og sökum heilsuleysis 
treystir hann sér ekki til að heim-
sækja eiginkonu sína nema annan 
hvern dag.
Ragnar Haraldsson er fæddur árið 
1925 en konan hans, Sigrún Einars-
dóttir er fædd árið 1929. Þau hafa 
verið í sambandi frá því árið 1950 
eða í 67 ár. Ragnar fékk hvíldarinn-
lögn á Hrafnistu fyrir nokkru síðan í 
fjórar vikur. Þegar hann óskaði eftir 
framlengingu á hvíldarinnlögninni 
var beiðni hans hafnað af færni- og 
heilsumatsnefnd

„Hann afi okkar fær mjög oft 
svimaköst og hefur hann margoft 
slasast heima hjá sér við það eitt að 
standa uppréttur. Hann hefur axlar-
brotnað, marist í andliti, rotast svo 
dæmi séu tekin. Hann fær þjónustu 
heim til sín tvisvar sinnum á dag en 
á milli þess er hann einsamall. Það 
veldur okkur miklum áhyggjum," 
segir Halla Ósk.

Laura Scheving Thorsteinsson, 
sviðsstjóra eftirlits og gæða hjá emb-
ætti landlæknis, segir öldrunarrými 
takmörkuð gæði og ef einstaklingar 
komist inn gæti það verið á kostnað 
annars. „Það eru allir sammála um 

Horfir grátandi á afa sinn í 
algjörri óvissu um framtíðina

Ragnar vill helst fá að vera hjá eiginkonu sinni síðustu æviár þeirra. Það er hins-
vegar ekki möguleiki að mati færni- og heilsumatsnefndar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Haraldur Ragnarsson er 
fæddur 1925 og býr einn 
á heimili sínu í Reykja-
vík. Heilsumatsnefnd 
heilbrigðisráðherra veit-heilbrigðisráðherra veit-heilbrigðisráðherra veit
ir honum ekki leyfi til 
vistunar á Hrafnistu þar 
sem konan hans býr.

að það vill enginn stía í sundur hjón-
um,“ segir Laura. „Hinsvegar eru 
dvalar- og hjúkrunarrými fullnýtt 
í dag og biðlistar fyrir hendi og ef 
einstaklingur kemur inn með maka 

sínum gæti hann hugsanlega verið 
að taka pláss af öðrum sem þyrfti 
sannarlega á slíku rými að halda.“

Fréttablaðið sagði frá því í síð-
ustu viku að hjón á Akureyri til 65 

ára gætu ekki lengur búið saman 
vegna meints heilsuhreystis annars 
aðilans. Sama saga er uppi á ten-
ingnum hvað varðar föðurforelda 
þeirra Höllu og Sigrúnar.

„Afi vill auðvitað fá að vera með 
konunni sinni síðustu æviárin. 
Það er ómannúðlegt að taka þau í 
sundur á þennan hátt,“ segir Halla 
Ósk. „Hinsvegar er það svo að 
heilsan hans leyfir ekki að hann sé 
einn heima. Við hjálpum honum 
mjög mikið á hverjum einasta degi 
og höfum gert í nokkur ár. þau vilja 
búa saman en geta það ekki."

Pétur Magnússon, forstjóri 
Hrafnistu, segir viðlíka mál hafa 
komið áður upp og muni koma upp 
í framtíðinni aftur þar sem hjón fái 
ekki sameiginlega vist á öldrunar-
heimili sökum hraustleika annars 
aðilans. „Stjórnvöld verða að sjá 
vandann og gera allt sem hægt er til 
að fjölga öldrunarrýmum í landinu 
og komast hjá svona málum,“ segir 
Pétur. „Við á Hrafnistu höfum reynt 
að hafa íbúðir á leigu fyrir maka ein-
staklinga nálægt Hrafnistu þannig 
að við tryggjum að hjón geti verið 
saman yfir daginn.“

Sigrún Elín segir þessa stöðu 
valda sér vanlíðan flesta daga. „Ég 
sit heima grátandi, veit ekki hvern-
ig þetta fer og í hvorn fótinn ég á að 
stíga og við hvern eigi að tala. Að 
horfa upp á afa og sjá hann í van-
líðan heima í óvissu um framtíð 
sína og geta ekki haldið í hönd konu 
sinnar þegar honum hentar,“ segir 
Sigrún. sveinn@frettabladid.is

Afi vill auðvitað fá 
að vera með kon-

unni sinni síðustu æviárin. 
Það er ómannúðlegt að taka 
þau í sundur á þennan hátt.

Halla Ósk Haraldsdóttir, aðstandandi

STÚDENTAR „Við ákváðum að reka 
þetta sjálf til að geta sinnt háskóla-
samfélaginu betur. Við höfum verð-
lagningu eins lága og mögulegt er 
eins og í öllum okkar rekstri,“ segir 
Rebekka Sigurðardóttir, upplýsinga-
fulltrúi Félagsstofnunar stúdenta 
sem hefur reksturs hostels á Gamla 
Garði í sumar.

Hótel hefur verið rekið í Gamla 

Garði í mörg ár og hefur FS hingað 
til fengið aðila innan hótelgeirans til 
að sjá um reksturinn. Þegar síðasti 
samningur var að renna út ákváðum 
við að gera þetta sjálf og breyta í hos-
tel sem hentar háskólasamfélginu.

„Félagsstofnun stúdenta er sjálfs-
eignastofnun sem nýtur engra 
styrkja og stendur undir sér sjálf. 
Markmiðið með rekstrinum er að 

veita stúdentum ódýra og góða 
þjónustu og vera bara á núlli því 
hjá okkur eru engir eigendur sem 
þurfa að fá greiddan arð. Stúdentar 
eiga stofnunina, þjónustan er fyrir 
þá og fá þeir því að sjálfsögðu bestu 
kjörin,“ segir Rebekka í samtali við 
Fréttablaðið. 

„Tilgangurinn er ekki að græða á 
þessu frekar en öðru sem stofnunin 

gerir og rekstrarformið er eins og á 
öllu hinu sem við rekum, Stúdenta-
görðum, í Stúdentakjallaranum, 
Hámu og annari veitingasölu, leik-Hámu og annari veitingasölu, leik-Hámu og annari veitingasölu, leik
skólum og Bóksölu stúdenta,“ bætir 
Rebekka við. 

Hostelið verður opnað í júní en 
43 herbergi eru á Gamla Garði og 
standa þau öllum til boða í sumar. 
benediktboas@365.is

Stúdentar opna dyr að ferðaþjónustu
Stúdentar eiga 
stofnunina, þjón-

ustan er fyrir þá og fá þeir 
því að sjálfsögðu bestu 
kjörin.
Rebekka Sigurðardóttir, upplýsingfull-
trúi Félagsstofnunar stúdenta

BANDARÍKIN Ásakanir um að hafa 
áreitt samstarfsmenn kynferðis-
lega og fréttir um að hafa greitt 
viðkomandi samstarfsmönnum til 
að greina ekki frá áreitninni hafa 
ekki haft áhrif á áhorf á þátt banda-
ríska fréttamannsins Bill O'Reilly, 
The O'Reilly Factor. Fjölmiðlar 
vestanhafs hafa sagt fréttir af athæfi 
O'Reilly undanfarið.

Washington Post greindi hins 
vegar frá því að 3,7 milljónir hafi 
horft á þátt hans síðastliðinn mánu-
dag og 3,8 milljónir á þriðjudags-
þáttinn. Vikuna áður, það er áður 
en fréttir af áreitni birtust, horfðu 
2,3 milljónir á þann þátt vikunnar 
sem fékk mest áhorf. – þea

Meira áhorf eftir 
áreitnisásakanir

STJÓRNSÝSLA Nýtt dómsmálaráðu-
neyti mun taka til starfa um kom-
andi mánaðamót. Samhliða verður 
til samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneyti.

Forseti Íslands staðfesti tillögu 
forsætisráðherra um breytt skipulag 
Stjórnarráðs Íslands fyrir helgi. For-
setaúrskurðinn felur í sér að ráðu-
neytunum fjölgar um eitt.

Málefnasvið hinna nýju ráðu-
neyta munu vera á sama hátt og var 
innan veggja innanríkisráðuneytis-
ins með þeirri undantekningu að 
mál Þjóðskrár og Yfirfasteignamats-
nefndar munu heyra undir sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.

Samhliða þessum breytingum 
voru nokkrar breytingar gerðar á 
verkaskiptingu milli forsætisráðu-
neytis og fjármála- og efnahagsráðu-
neytis sem varða framkvæmd laga 
um Seðlabanka Íslands. – jóe 

Ráðuneyti 
dómsmála tekur 
til starfa 1. maí

Bill O’Reilly, 
fréttamaður á Fox 
News
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mazda.is

ELSKAÐU AÐ KEYRA

MAZDA CX-5 AWD

Brimborg Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7000 S. 515 7050



Beltone Legend™

Enn snjallara
heyrnartæki
Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust 
beint í iPhone, iPad og iPod touch. Komdu í ókeypis 
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánað til reynslu.Be

lto
ne

 L
eg

en
d 

ge
ng

ur
 m

eð
 iP

ho
ne

 6
s 

og
 e

ld
ri 

ge
rð

um
, i

Pa
d 

A
ir,

 iP
ad

 (4
. k

yn
sl

óð
), 

iP
ad

 m
in

i m
eð

 R
et

in
a,

 iP
ad

 m
in

i 
og

 iP
od

 to
uc

h 
(5

. k
yn

sl
óð

) m
eð

 iO
S 

eð
a 

ný
rr

a 
st

ýr
ik

er
�.

 A
pp

le
, i

Ph
on

e,
 iP

ad
 o

g 
iP

od
 to

uc
h 

er
u 

vö
ru

m
er

ki
 s

em
 ti

lh
ey

ra
 

A
pp

le
 In

c,
 s

kr
áð

 í 
Ba

nd
ar

ík
ju

nu
m

 o
g 

öð
ru

m
 lö

nd
um

.

Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is 

HEYRNARSTÖ‹IN

SAMFÉLAG Konum sem greiða með-
lag vegna barna sinna hefur fjölgað 
um 76 prósent frá aldamótum og 
hafa nú aldrei verið fleiri. Konur eru 
nú um sex prósent þeirra sem greiða 
meðlag vegna barna sinna.

Árið 2016 greiddu  727 konur með-
lag samanborið við 409 árið 2001. 
Töluvert stökk var í hlutfalli kvenna 
á meðal meðlagsgreiðenda árið 2012 
en þá fjölgaði konum um 125 á milli 
ára, og urðu 674 talsins. Síðan hefur 
konum á meðal meðlagsgreiðenda 
fjölgað jafnt og þétt.

Konur eiga þó ekkert í karla sem 
greiða meðlag en 10.989 karlar greiða 
meðlag á Íslandi, samkvæmt tölum 
frá Innheimtustofnun sveitarfélaga.

Á sama tíma hefur einstæðum 

feðrum fjölgað um tæplega 60 pró-
sent. Árið 2016 voru þeir 1146 tals-
ins en um aldamótin voru þeir 720 
talsins. Einstæðum mæðrum hefur á 
sama tíma fjölgað um 22 prósent sem 
helst nokkurn veginn í hendur við 
mannfjöldaþróun en Íslendingum 
hefur fjölgað um 19 prósent frá alda-
mótum til ársins 2016, miðað við 
tölur frá Hagstofu Íslands.

„Þetta er svona eitt af fjölmörgu 
sem sýnir hvernig samfélagið er að 
breytast á margvíslegan hátt. Ef að 
fólk er í raun að skipta börnunum 
jafnt á milli sín þá hlýtur þetta að 
vera réttlátt en svo þarf auðvitað að 
taka tillit til launa og aðstöðu for-
eldra,“ segir Kristín Ástgeirsdóttir, 
framkvæmdastýra Jafnréttisstofu.

„Meðlagið var tekið upp á sínum 
tíma, snemma á tuttugustu öldinni, 
til að tryggja mæðrum að þær hefðu 
nú eitthvað fyrir sig og börnin sín. 
Þær voru yfirleitt á miklu miklu 
lægri launum og margar mjög 
fátækar. Ég held að þetta beri vott 
um það að fólk sé í samkomulagi 
að skipta þessu á milli sín enda er 
þetta  til að tryggja barninu betri 
aðbúnað.“

Bragi R. Axelsson, hjá Innheimtu-
stofnun sveitarfélaga, segir að stofn-
unin finni ekki mun á kvenkyns 
meðlagsgreiðendum og karlkyns 
þegar kemur að skilum. Um ára-
mót hafi tólf konur fengið afskrifaða 
meðlagsskuld, að hluta eða í heild. 
snaeros@frettabladid.is

Konur greiða meðlag í auknu mæli
Kvenkyns meðlagsgreiðendum hefur fjölgað undanfarin ár þrátt fyrir að einstæðir feður séu enn einungis eitt prósent af fjölskyldu-
mynstrum Íslendinga. Forstöðumaður hjá Innheimtustofnun sveitarfélaga segir engan mun á karlkyns og kvenkyns greiðendum. 

Börn koma frá ólíkum fjölskyldum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hungursneyð yfirvofandi

Sómalskur maður á sínu nýja heimili, tjaldbúðunum í Kaxda-úthverfi höfuðborgarinnar Mogadishu. Sómalía er á barmi sinnar þriðju hungursneyðar í 25 
ár. AFP greindi frá þessu í gær. Í síðustu hungursneyð, árið 2011, létust 260.000 manns. Þar af helmingurinn börn undir fimm ára aldri. NORDICPHOTOS/AFP

ÍTALÍA Leigubílaþjónustunni Uber 
hefur verið gert að hætta allri starf-
semi á Ítalíu. Reuters greindi frá 
og sagði dómstól í Róm kveða upp 
dóm þess efnis þar sem Uber sé 
ósanngjörn samkeppni við hefð-
bundna leigubílaþjónustu.

Rökstuðningurinn að baki dómn-
um er sá að Uber sé samgöngufyrir-
tæki sem virði ekki lög um sam-
göngur. Samgönguyfirvöld fái til 
að mynda ekki að ákveða fargjald. 
Þar af leiðandi gætu hefðbundnar 
leigubílaþjónustur ekki verið sam-
keppnishæfar í verði.  – þea

Uber gert að 
fara frá Ítalíu

SÓMALÍA Nítján meðlimum áhafnar 
túvalúsks gámaskips var bjargað 
undan sómölskum sjóræningjum á 
Adenflóa í gær. Snemma í gærmorg-
un sendi áhöfnin út neyðarkall.

Skip frá þremur löndum brugðust 
skjótt við. Komu herskip frá Ind-
landi, Kína og Pakistan áhöfninni til 
bjargar en meðlimir áhafnar höfðu 
læst sig inni í öryggisbyrgi skipsins 
sem var sérstaklega hannað fyrir 
uppákomur sem þessa.

Í yfirlýsingu frá indverska hernum 
segir að sjóræningjarnir hafi verið 
farnir þegar kínverskir hermenn 
fóru um borð í túvalúska skipið.

Fyrsta sjórán sómalskra sjóræn-
ingja í fimm ár var framið í mars-
mánuði. Var þetta því annað sjó-
ránið á skömmum tíma. – þea

Björguðu 19 frá 
sjóræningjum
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Nissan Navara 4WD 2,3 dísil
Verð frá 5.290.000 kr.

Nýr Nissan Navara uppfyllir væntingar viðskiptavina um ríkulegan 
staðalbúnað og spennandi tæknilegar nýjungar. Navara er fyrsti 
bíllinn í sínum �okki með gormafjöðrun á afturás og innréttingu 
sem svipar meira til lúxusjeppa en hefðbundinna pallbíla. 

• FJÖLARMA GORMAFJÖÐRUN
• 190 HESTAFLA DÍSILVÉL
• 3.500 KR. DRÁTTARGETA
• 1.000 KG BURÐARGETA
• SIGUR Í SPARAKSTURSKEPPI FÍB
• PALLBÍLL ÁRSINS 2017     

AÐ MATI ÍSLENSKRA BÍLABLAÐAMANNA 
• INTERNATIONAL PICK-UP OF THE YEAR 

LÚXUS PALLBÍLL MEÐ 
AFGERANDI YFIRBURÐI

Nissan Navara

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Hringdu í 907 2003 og gefðu 2500 kr. 
eða upphæð að eigin vali á framlag.is

Stúlkan á myndinni tekur þátt í verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Kampala 
í Úganda. Nafnið er ekki hennar rétta nafn en textinn lýsir raunveruleikanum 
sem hún og fjöldi annarra ungmenna býr þar við. * 

GEFUM ÞEIM SÉNS!
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Mig langar 
til að vinna 
við að sauma 
en ekki stunda 
vændi

HULDA SÓLEY 
JÓNSDÓTTIR*

NÁMSSJÓÐUR  
SIGRÍÐAR JÓNSDÓTTUR
– STYRKUMSÓKNIR 2017
Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur og Öryrkjabandalag 
Íslands auglýsa eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. 

Styrkir eru veittir til:
• Öryrkja vegna hagnýts náms, bóklegs eða verklegs, svo og til náms   
 í hvers konar listgreinum.

• Einstaklinga sem vilja sérhæfa sig til starfa í þágu fólks með   
 þroskahömlun.

Sótt er um rafrænt á heimasíðu ÖBÍ, obi.is. Einnig er hægt að nálgast 
eyðublöð á skrifstofu Öryrkjabandalags Íslands, Sigtúni 42, Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl nk.
Upplýsingar um styrkúthlutun liggja fyrir eigi 
síðar en 26. maí. Allar nánari upplýsingar gefa 
Kristín Margrét Bjarnadóttir, kristin@obi.is, eða 
starfsmenn móttöku hjá ÖBÍ, mottaka@obi.is, 
og í síma 530 6700.
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SVÍÞJÓÐ Búið var að vísa hinum 39 ára 
Úsbeka, Rakhmat Akilov, sem játaði í 
gær að hafa framið hryðjuverkaárás-
ina í Stokkhólmi, höfuðborg Svíþjóð-
ar, á föstudag, úr landi. Umsókn hans 
um dvalarleyfi hafði verið hafnað. 
Frá þessu greindi sænska lögreglan á 
blaðamannafundi í gær en maðurinn 
er nú í haldi lögreglu.

Líkt og í Nice í Frakklandi og Berlín 
í Þýskalandi í fyrra ók árásarmaður 
vöruflutningabíl inn í hóp fólks. Í 
þessu tilfelli var ekið inn í verslun 
Åhléns í miðborg Stokkhólms.

Þá var annar maður handtekinn 
og er hann einnig grunaður um aðild 
að árásinni. Lögregla sagði hann 
liggja undir grun um að hafa framið 
hryðjuverk en Reuters greindi frá því 
að maðurinn lægi undir minni grun 
en Akilov.

Akilov  sótti um dvalarleyfi árið 
2014 en eins og áður segir var umsókn 
hans hafnað. Í desember síðastliðn-
um fékk hann fjögurra vikna frest til 
að koma sér úr landi. Þá hvarf hann 
og hafði lögregla leitað hans vikum 
saman.

Samkvæmt lögreglu hafði hann 
lýst yfir stuðningi við hryðjuverka-
samtök á borð við Íslamska ríkið. Þá 
greindu sænskir fjölmiðlar frá því að 
hann ætti vini í samtökunum Hizb ut-
Tharir og lýst sjálfum sér í atvinnuvið-
tali sem sprengjusérfræðingi.

Expressen greindi frá því í gær að 
Akilov hefði játað glæpinn. Þá hefði 
hann sagt við lögreglumenn að hann 
væri ánægður með það sem hann 
hefði gert og það hafi heppnast vel.

Alls létust fjórir í árásinni. Tveir 
Svíar, einn Breti og einn Belgi. Fimm-
tán særðust.

Maður var stöðvaður í miðborg 
Oslóar um helgina þar sem hann 
var gangandi með sprengju í kassa. 
Norska öryggislögreglan hefur 
nú tekið yfir rannsókn þess máls. 
thorgnyr@frettabladid.is

Árásarmanninum var 
áður vísað úr landi

Fjölmenni minntist látinna á götum Stokkhólms. NORDICPHOTOS/AFP

Úsbeki á fertugsaldri 
er í haldi lögreglunnar 
í Stokkhólmi, grun-
aður um að hafa framið 
hryðjuverk. Umsókn um 
dvalarleyfi hafði verið 
hafnað. Sprengja fannst í 
miðborg Oslóar.

EGYPTALAND Tvær sprengjuárásir 
sem beindust gegn kristna trúar-
söfnuðinum koptum voru gerðar 
í Egyptalandi í gær. Alls féllu  45 í 
árásunum.

Fyrri árásin var gerð á kirkju heil-
ags Georgs í borginni Tanta. Þar fór-
ust 29 og 78 særðust.

Síðari árásin var á kirkju heilags 
Markúsar í Alexandríu og féllu þar 
sextán.

Páfi kopta, Tawandros annar, var 
í Markúsarkirkju þegar árásin var 
gerð en ríkismiðlar í Egyptalandi 
greina frá því að hann hafi ekki 

sakað. Að minnsta kosti 35 særðust 
í árásinni.

Hryðjuverkasamtökin sem kenna 
sig við íslamskt ríki sögðust í gær 
bera ábyrgð á árásunum. Undan-
farnar vikur hafa samtökin ráðist 
endurtekið á kopta í Egyptalandi 
en þeir eru minnihlutahópur.

Abdul Fattah al-Sisi, forseti 
Egyptalands, lýsti í gær yfir þriggja 
mánaða neyðarástandi í landinu.

Þá fyrirskipaði hann einnig 
egypskum hermönnum að standa 
vörð víðs vegar um landið til að 
verjast frekari árásum. – þea

Tugir fallnir í tveimur 
árásum í Egyptalandi

BANDARÍKIN Hin svokallaða Carl 
Vinson-flotadeild bandaríska sjó-
hersins sigldi í gær að Kóreuskaga 
til þess að bregðast við eldflaugatil-
raunum Norður-Kóreuhers.

Flotadeildin samanstendur af 
flugmóðurskipinu Carl Vinson og 
þremur öðrum stórum herskipum. 
BBC greinir frá því að umrædd skip 
séu send á svæðið til að auka við-
bragðsgetu Bandaríkjahers en skip-
in eru útbúin búnaði sem gerir þeim 
kleift að stöðva þær eldflaugar sem 
Norður-Kóreumenn skjóta upp.

„Stærsta ógnin á svæðinu er Norð-

ur-Kórea. Það er vegna ábyrgðar-
lausrar og ógnandi eldflaugaáætlun-
ar og vinnu þeirra við að koma sér 
upp fleiri kjarnorkuvopnum,“ sagði 
Dave Benham talsmaður Kyrrahafs-
deildar bandaríska sjóhersins í gær.

Donald Trump, forseti Bandaríkj-
anna, fundaði með Xi Jinping, for-
seta Kína í síðustu viku. Meðal ann-
ars um Norður-Kóreu. Fyrir fundinn 
sagði Trump að ef Kínverjar vildu 
ekki hjálpa til við að leysa vanda-
málin sem stafa af Norður-Kóreu 
væru Bandaríkin fullfær um að gera 
það ein síns liðs. – þea

Bandarísk flotadeild er 
farin til Norður-Kóreu

Rannsakendur fínkemba vettvang árásar. NORDICPHOTOS/AFP
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BALENO setur ný viðmið í nýtingu rýmis. 
Hann hefur mesta innra-og farangursrými í sínum 
flokki og er um leið sérlega vel hannaður og glæsilegur 
… samruni hönnunar og rýmis.

Við kynnum nú í fyrsta sinn Suzuki Baleno með 
MILD HYBRID vél, ásamt tveimur sparneytnum 
bensínvélum, 1,0 Boosterjet og 1250 Dualjet.
Meðal eyðsla frá 4,0 l/100km.

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Hann hefur mesta innra-og farangursrými í sínum 
flokki og er um leið sérlega vel hannaður og glæsilegur

FULLVAXINN BALENO 
Á SMÁBÍLAVERÐI!

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN

VERÐ FRÁ KR. 
2.260.000 

NÝR TÍMAMÓTA BALENO



Dacia Dokker

ALVÖRU
ATVINNUBÍLL

ALVÖRUATVINNUBÍLL

Dacia Dokker er einn hagkvæmasti kosturinn sem í boði 
er fyrir þá sem leita að litlum sendibíl. Dacia Dokker er 
með 1,5l, 90 hestafla díslivél sem notar einungis 4,5l í 
blönduðum akstri*. Dacia bílarnir hafa komið einskalega
vel út hvað varðar áreiðanleika í rekstri.  

VERÐ: 2.340.000 Kr.
VERÐ ÁN VSK: 1.887.096 Kr.

TIL AFGREIÐSLU STRAX!
BL ehf

Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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VÍSINDI Endurmæling Landmæl-
inga Íslands (LÍ) sumarið 2016 á 
landshnitakerfi Íslands leiddi í ljós 
ummerki eldgosa og jarðskjálfta, en 
jafnframt eru áhrif af landnýtingu 
manna eins og í kringum jarðhita-
virkjanir eftirtektarverð.

Landshnitakerfið hefur verið 
mælt tvisvar áður með GPS-tækni, 
fyrst árið 1993 og svo aftur árið 
2004, en frá verkefninu segir í nýj-
ustu ársskýrslu LÍ.

Guðmundur Valsson, mælinga-
verkfræðingur hjá LÍ, bendir á að 
frumniðurstöður mælinganna lágu 
fyrir í lok desember; landið rekur 
í sundur með mjög jöfnum hraða 
eða um einn sentimetra á ári í hvora 
átt – nokkuð sem lengi hefur verið 
vitað. Landshnitakerfið hefur verið 
mælt tvisvar áður með GPS-tækni, 
fyrst árið 1993 og svo aftur árið 
2004 og frá síðustu mælingu má sjá 
hvar mest hefur gengið á í náttúru 
Íslands. Hreyfingar í kringum upp-
tök Suðurlandsskjálftanna 2008 eru 
til dæmis allt aðrar en víðast hvar 
annars staðar á landinu.

„Þetta voru 40 sentimetrar sem 
gliðnunin varð í skjálftunum á 
milli Selfoss og Hveragerðis,“ segir 
Guðmundur en hreyfingar norðan 
Vatnajökuls skera sig nokkuð úr við 
mælingarnar nú, en þar má merkja 
áhrif eldgossins í Holuhrauni 2014-
2015. Má nefna gliðnun upp á 60 
sentimetra við Kverkfjöll en tals-
verðar hæðarbreytingar hafa einnig 
orðið á þessu 12 ára tímabili á milli 
mælinga.

Þar má m.a. nefna ris á Vatna-
jökli og umhverfis hann og má leiða 
líkur að því að þar séu að koma fram 
áhrif þynningar jökulsins en einn-
ig aukinnar kvikumyndunar undir 
honum. Mest mældist risið í Jökul-
heimum eða um 40 sentimetrar. Til 

samanburðar var risið þar á tímabil-
inu 1993 til 2004 helmingi minna.

„Það sem er merkilegt er að það 
virðist vera mikið landris í og við 
Vatnajökul almennt – sést það 

greinilega við Svínafell í Öræfum og 
nálægt Hala í Suðursveit, svo dæmi 
sé tekið,“ segir Guðmundur sem 
segir jafnframt áhugavert að skoða 
mikið landsig í kringum helstu jarð-
hitavirkjanir landsins – bæði við 
Hellisheiðarvirkjun og á Reykjanesi 
– en þar nemur sigið einum senti-
metra á ári, eða 18 sentimetra síðan 
2004 þegar það mældist mest.

„Ég skoðaði mælingar sem Orku-
stofnun gerði í kringum árið 2000 
og þá var ekki þetta sig, sýndist mér. 
Það verður athyglisvert hvað gerist í 
Þeistareykjum eftir að vinnsla hefst 
þar, við erum með mælipunkt þar 
nálægt svo það er nærtækt.“

Hæðarbreytingar meðfram 
ströndinni vöktu einnig athygli vís-
indamanna, þar sem þær geta ýmist 
unnið með eða gegn áhrifum hækk-
andi sjávarborðs, en þær eru greini-
legastar á Reykjanesi.
svavar@frettabladid.is

Landsig við jarðhita- 
virkjanir vekur athygli
Eldgos og jarðskjálftar skilja eftir sig mikil ummerki. Það gerir landnýting 
manna einnig en landsig við jarðhitavirkjanir sýnir það best. Vatnajökull rís og 
skýrist bæði af þynningu hans og vegna kvikusöfnunar undir honum.

Áratugur líður milli 
mælinga
�  Landshnitakerfið er grunn-

kerfi í öllum nákvæmum 
mælingum á landinu.

�  Það er notað t.d. við fram-
kvæmdir, nákvæma kortagerð 
eða vöktun eldfjalla.

�  Mældir voru um 150 punktar 
sérstaklega. Auk þess voru 
notuð mæligögn frá um 100 
föstum mælistöðvum.

�  Landshnitakerfið hefur verið 
mælt tvisvar áður með GPS-
tækni, fyrst árið 1993 og svo 
aftur árið 2004.

Þrjú teymi mældu 150 punkta auk mæligagna frá um 100 föstum mælistöðv-
um. Gæslan aðstoðaði þar sem þess þurfti með. MYND/LANDMÆLINGAR ÍSLANDS

DÓMSMÁL Foreldrar Birnu Brjáns-
dóttur krefjast samtals rúmlega 21 
milljóna króna í miskabætur frá 
Thom asi Möller Olsen sem ákærður 
hefur verið fyrir að hafa myrt Birnu 
Brjánsdóttur. Að auki er þess krafist 
að Thomas greiði 767 þúsund krón-
ur fyrir útfararkostnað og jafnframt 
að hann greiði málskostnað.

Ákæra gegn Thomasi verður 
þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í 
dag. Hann er grunaður um að hafa 
veist að Birnu í Kia Rio-bifreið sem 
lagt var nálægt flotkví við enda 
hafnarkantsins í Hafnarfjarðar-
höfn, og/eða á öðrum óþekktum 
stað, og slegið hana ítrekað í andlit 
og höfuð, tekið hana kverkataki og 
hert kröftuglega að hálsi hennar og 
í framhaldi varpað Birnu í sjó eða 
vatn með þeim afleiðingum að hún 
drukknaði.

Þá er Thomasi Möller einnig gert 
að sök að hafa haft í káetu sinni í 
fiskveiðiskipinu Polar Nanoq rúm 
23 kíló af kannabisefnum sem hann 

hugðist flytja til Grænlands í ágóða-
skyni. 

Thomas hefur hingað til neitað að 
hafa orðið valdur að dauða Birnu en 
viðurkennt smyglið. – jhh

Foreldrar Birnu krefjast  
tugmilljóna miskabóta

Ákæra gegn Thomas Möller verður 
þingfest í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Við erfiðar vetraraðstæður verður öryggi 
fjölskyldunnar að vera tryggt. Volvo XC60 

býður einstakt öryggi. Volvo öryggi. 
Hann er fjórhjóladrifinn, glæsilegur og 

öflugur jeppi. 23 cm veghæð gerir hann 
afar góðan í snjó og ófærð. Nú fæst 

Volvo XC60 AWD í nýrri Executive útgáfu.

 LEÐURÁKLÆÐI

RAFDRIFIÐ ÖKUMANNSSÆTI MEÐ MINNI

LEIÐSÖGUKERFI MEÐ ÍSLANDSKORTI

BAKKMYNDAVÉL

VÉLARHITARI M. TÍMASTILLI (HEITUR Á MORGNANA)

VERÐ FRÁ 8.385.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO XC60 D4 AWD EXECUTIVE

ÖRYGGI FJÖLSKYLDUNNAR 
Í FYRIRRÚMI

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Volvo_XC60_öryggi_fjölskyldunnar_5x38_20170330_END.indd   1 30/03/2017   13:41



Frá degi til dags
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Bæjarhrauni 2  |  Hafnarfirði  |  Sími: 4370000  |  hafis@hafis.is 

Komdu og fáðu rjómaís og laktósafrían vegan ís

Íslenskur ís með ítalskri hefð

Í fjármálaáætlun til næstu fimm ára eru lagðar línur Í fjármálaáætlun til næstu fimm ára eru lagðar línur Í um hvernig á að afla tekna og hvernig á að ráðstafa Í um hvernig á að afla tekna og hvernig á að ráðstafa Í fjármunum hins opinbera. Í þeirri umræðu er mikilÍ fjármunum hins opinbera. Í þeirri umræðu er mikilÍ -
vægt að hafa í huga að ríkissjóður er ekki einungis efna-
hagsreikningur sem þarf að stemma af. Hann á að standa 
undir því samfélagi sem við viljum byggja. Það skiptir máli 
hvernig við fjármögnum þennan sama ríkissjóð og í hvaða 
verkefni hann er nýttur.

Á Íslandi eiga ríkustu tíu prósentin um 70% alls auðs. 
Ríkustu tuttugu prósentin eiga um 90% alls auðs á land-
inu. Stjórnvöldum ber skylda að takast á við þessa ójafn-
aðarþróun, tryggja aukinn jöfnuð og fjármögnun nauð-
synlegra samfélagslegra verkefna sem snúast bæði um 
jöfnuð og velferð.

Það er þörf á að því að efla hið opinbera heilbrigðiskerfi 
og menntakerfi; einnig þarf að bæta kjör öryrkja og aldr-
aðra og byggja upp margs konar innviði, t.d. samgöngur og 
ferðamannastaði. Til þess að gera þetta þarf að afla tekna 
með réttlátum hætti sem er þvert á þessa öfgakenndu 
þróun í átt til ójafnaðar. Því miður hefur þróun skatt-þróun í átt til ójafnaðar. Því miður hefur þróun skatt-þróun í átt til ójafnaðar. Því miður hefur þróun skatt
byrðinnar verið öfug á síðustu árum þar sem skattbyrðin 
á þá tekjuhæstu hefur minnkað en þyngst á aðra hópa.

Ný fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar stendur ekki 
undir þeim væntingum sem gefnar voru fyrir kosningar. 
Í henni er skattlagningu stillt upp sem andstæðu frelsis 
og flúið frá loforðum á ólíkum málefnasviðum. Þar má 
nefna stefnumótun Vísinda- og tækniráðs um framlög til 
háskóla, áætlanir um að efla framhaldsskólana þrátt fyrir 
styttingu, samgönguáætlun og samþykkt þingsins um 
uppbyggingu Náttúruminjasafns. Ekki er heldur komið 
til móts við áskorun meira en 86 þúsund Íslendinga um 
að framlög til heilbrigðismála verði aukin sem hlutfall af 
vergri landsframleiðslu.

Allar þessar ákvarðanir eru rammpólitískar og snúast 
um hvernig samfélag við viljum byggja og hvernig sú upp-
bygging er fjármögnuð. Þar er stefna okkar Vinstri-grænna 
alveg skýr og sú sama nú og fyrir kosningar: Tekjustofna 
ríkisins má styrkja með réttlátum hætti og hefja sókn til 
raunverulegrar uppbyggingar samfélagsins. Slík sókn er 
nauðsynleg fyrir íslenskt samfélag en í hana verður ekki 
ráðist undir forystu þessarar ríkisstjórnar.

Sókn fyrir velferðina

Katrín  
Jakobsdóttir
formaður  
Vinstri grænna

 

Á Íslandi eiga 
ríkustu tíu 
prósentin 
um 70% alls 
auðs. Rík-
ustu tuttugu 
prósentin 
eiga um 90% 
alls auðs á 
landinu.

Það sem við munum og það sem við munum 
ekki er og verður víst alltaf okkar. Þann-
ig virðist Valgerður Sverrisdóttir ekki 
muna almennilega eftir aðkomu sinni að muna almennilega eftir aðkomu sinni að muna almennilega eftir aðk
einkavæðingu bankanna frá ráðherratíð 
sinni, þó svo það teljist líklega til stærri 

viðburða á hennar starfsferli. Seinna átti svo einka-
væðing bankanna eftir að hafa í för með sér skelfilegar 
afleiðingar sem byrjuðu að koma í ljós þegar Geir H. 
Haarde bað guð að blessa Ísland og þess vegna viljum 
við vita hvernig hlutirnir gerðust. Skoða söguna til þess 
að geta lært af henni.

En ef það fólk sem mótaði upphaf þessarar sögu, 
skrifaði uppkastið ef svo má segja, ýmist man hana ekki 
eða hefur lítinn sem engan áhuga á slíkri söguskoðun 
þá er það miður. Það ætti þó alls ekki að þýða að við 
hin getum ekki rifjað upp og reynt að læra af liðinni 
tíð. Þegar minnið brestur höfum við ýmsar leiðir til 
að skoða sögu okkar og samfélag. Ein mikilvægasta 
leiðin til þess er í gegnum listina í sínum margbreyti-
legu myndum. Listræn tjáning á því sem við höfum séð 
og sjáum í kringum okkur frá degi til dags. Auðvitað 
er þetta ekki eina hlutverk listarinnar en þó eitt af 
mörgum.

Það er margt í samfélagi samtímans sem er farið 
að minna ansi mikið á þá stemningu sem hér ríkti á 
árunum fyrir hrun og listin virðist ekki vera undan-
skilin þessu. Í því samhengi nægir að líta m.a. til þess 
að Gamma er aðalstyrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands og Hins Íslenska bókmenntafélags, Borgar-
leikhúsið endurnýjaði nýverið samstarfsamning við 
Valitor, Reykjavíkurborg og Grandi vinna saman að því Valitor, Reykjavíkurborg og Grandi vinna saman að því V
að byggja upp listina í Marshallhúsinu og þannig mætti 
áfram telja. Líkast til er þetta einkum til marks um 
hversu undirfjármagnaðar listir eru á Íslandi en þetta 
hlýtur samt að hreyfa við minninu hjá einhverjum. 
Minna okkur á þá tíma þegar listir og fjármálalíf virtust 
dansa hér einn allsherjar hrunadans hinu margum-
rædda góðæri til lofs og dýrðar. Nú gæti reynt á að bæði 
muna, vilja muna og læra af reynslunni.muna, vilja muna og læra af reynslunni.muna, v

Það er ekki endilega svo að listin eigi alls ekki að 
þiggja eitt né neitt af atvinnulífi. Að í því felist einhver 
dauðadómur yfir sjálfstæði listamanna og möguleikum 
til þess að leggja til atlögu við hvaða efnivið sem er. En 
allt getur þetta haft áhrif og ekki síst í litlu samfélagi þar 
sem möguleikar listamanna til afkomu eru mun tak-sem möguleikar listamanna til afkomu eru mun tak-sem möguleikar listamanna til afkomu eru mun tak
markaðri en í stærri samfélögum. Þetta getur óneitan-
lega leitt til ákveðins afkomuótta og það er eðlilegt við 
þessar aðstæður en að sama skapi ekki ásættanlegt. Það 
er nefnilega hlutverk listarinnar að ganga gegn valdi, 
hvort sem það er til staðar í krafti peninga eða pólitíkur, 
og ef listin gerir það ekki er hætt við að illa fari. Það 
gerði það síðast og það getur hæglega gert það aftur.

Þjóð sem situr uppi með gleymna stjórnmála- og 
peningamenn má búast við því að illa fari ef hún 
gætir ekki að sér. Ein mikilvægasta leiðin til þess að 
koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig er að styðja vel 
við listsköpun í landinu og gera jafnframt þá kröfu til 
listarinnar að hún veiti valdinu aðhald. Án þess er hætt 
við að illa fari – aftur.

Ekki aftur

Það er nefni-
lega hlutverk 
listarinnar að 
ganga gegn 
valdi, hvort 
sem það er til 
staðar í krafti 
peninga eða 
pólitíkur, og 
ef listin gerir 
það ekki er 
hætt við að 
illa fari.

Taktlausir ráðherrar
Sitjandi ríkisstjórn hefur á 
köflum gengið illa að ganga í takt. 
Athygli vakti á dögunum þegar 
fjármálaráðherrann lýsti því yfir í 
erlendum fjölmiðlum að í skoðun 
væri að festa gengi krónunnar við 
evru. Forsætisráðherra svaraði 
frænda sínum fullum hálsi á 
sama vettvangi að hann teldi 
slíkt óráðlegt. Í gær var sagt frá 
því að utanríkisráðherra ætli að 
funda með breskum starfsbróður 
sínum til að styrkja bönd Íslands 
við Breta. Er það broslegt í ljósi 
ummæla fjármálaráðherra. Orðin 
Samfylking og áramótaskaup 
koma upp í hugann.

Litla gula hænan
Á dögunum líkti stjórnmála-
fræðiprófessorinn Eiríkur 
Bergmann Sjálfstæðisflokknum 
við hákarl sem æti upp fylgi 
samstarfsflokkanna. Flokkurinn 
stærði sig af góðum málum en 
skildi makkerinn eftir með 
Svarta-Péturinn. Þegar Viðreisn 
vann að því að koma undir sig 
fótunum kynnti flokkurinn jafn-
launavottunarfrumvarpið sem 
átti að vera fyrsta mál flokksins 
inn á gólf þingsins. Nú er hægt 
að fylgjast með forsætisráðherra 
fara mikinn og stæra sig af málinu 
á erlendri grund meðan flokks-
systkin hans tala gegn því. Fróð-
legt verður að sjá hvort Viðreisn 
bjóði Sjálfstæðisflokknum bita af 
brauðinu sem flokkurinn bakaði 
eða sleppi því að gefa með sér. 
johannoli@frettabladid.is
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ŠKODA Fabia hefur verið valinn bíll ársins þrjú ár í röð af hinu virta breska bílatímariti What car? Það er ekki á hverjum degi 
sem þú getur fengið annan eins verðlaunagrip á svona frábæru verði og með fimm ára ábyrgð. Komdu við hjá okkur í HEKLU 
eða skráðu þig á hekla.is/fabia og fáðu Fabiu til reynslu í sólarhring. Hlökkum til að heyra frá þér.  

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ www.skoda.is

BÍLL ÁRSINS 2017
 ER ÞINN Í HEILAN
SÓLARHRING

ŠKODA FABIA / MEÐ FIMM ÁRA ÁBYRGÐ

Verð frá aðeins 2.220.000 kr.

Enn hefur karlmaður sem 
játar einhvers konar 
islam ráðist á almenning 
í evrópsku lýðræðisríki 
með því að aka bíl inn í 
mannfjölda í því skyni að 

drepa eins margt fólk og hann getur. 
Enn einn einstaklingur, sýktur af 
hugmyndum, sem telur það ásættan-
legan tjáningarmáta á viðhorfum 
sínum að aka bíl inn í mannfjölda.

Þessi menn þekkjast ekki úr 
hinum sem eru sómakærir en varpa 
skugga grunsemda og tortryggni 
á alla þá sem líta út eins, það er að 
segja, eru með brúna húð og dökkt 
hár.

Erfitt er að setja sig inn í það 
dauðadýrkunarkölt sem þessir 
menn hafa ánetjast. Kannski halda 
þeir að þeir séu að drýgja einhvers 
konar dáð. Kannski eru þeir að tjá 
andstyggð sína á lífsháttum fólks 
sem lifir venjulegu lífi á veraldarvísu. 
Menn sem tengja sig við ISIS ómaka 
sig ekki lengur við að réttlæta morð-
æðið með þjáningum trúbræðra 
sinna, eins og fyrirrennarar þeirra 
gerðu þó. Þeir gangast fúsir við því að 
eini tilgangur ódæðanna sé að skapa 
ótta og glundroða. Sjálfir eru gerend-
urnir oftast nær landeyður; einrænar 

mannafælur sem viðra kannski mannafælur sem viðra kannski mannafælur sem v
skringilegar skoðanir á netinu.

Þetta eru menn sem eru núll og 
nix, eru ekkert og leitast við það 
með ódæðisverkum sínum að verða 
eitthvað. En eyða sjálfum sér gjarnan 
um leið með sjálfsmorði. Verða með 
öðrum orðum ekkert til að verða 
eitthvað.

Hernaður gegn almenningi
Nútímahernaður beinist eingöngu 
gegn almenningi, mér og þér, sam-
félagi „venjulegs fólks“. Hermenn-
irnir sitja við tölvu og senda dróna 
með sprengjur inn á svæði þar sem með sprengjur inn á svæði þar sem með sprengjur inn á s
fólk býr, að sögn í því skyni að drepa 
hryðjuverkamenn sem leynast innan 
um og saman við fólkið. Þessi dróna-

hernaður er aðferð stórþjóðanna, 
einkum Bandaríkjamanna, fram að einkum Bandaríkjamanna, fram að eink
Trump-stjórninni að minnsta kosti, 
en margt bendir til þess að Trump sé 
hrifnari af mannfórnum úr eigin liði 
en fyrirrennari hans var.

Önnur tegund af nútímahernaði 
felst í því að karlmenn fara um 
í hópum slitnir úr tengslum við 
mannlegt samfélag, ærðir af áfengi, 
eiturlyfjum og morðvímu og rífa 
niður, sprengja, eyða og drepa 
varnarlaust fólk í nafni þjóðernis eða 
trúar; við sáum slíkan óþjóðalýð í 
stríðinu í Júgóslavíu. Og loks eru það 
hermennirnir sem leynast inni í stór-
borgunum og fara þegar minnst varir 
á stjá til að drepa þar sem allra flest 
fólk, og helst farga sér í leiðinni.

Þeir starfa í nafni islam en hafa þó 
einkum einbeitt sér að því að drepa 
múslima. Langflest þessara ódæða 
eru framin í löndum múslima í Afr-
íku og Asíu, en þegar leikurinn berst 
til Evrópu vekur það meiri athygli til Evrópu vekur það meiri athygli til E
okkar, enda nær okkur höggvið.

Næst er þó höggvið múslimum í 
Evrópu. Hryðjuverk á borð við það 
sem framið var í Stokkhólmi núna 
bitnar svo sannarlega á vegfarendum 
en um leið eru slíkar aðgerðir nánast 
eins og hernaður á hendur mús-
limum í Evrópu, til þess ætlaður að 
koma í veg fyrir aðlögun. Lífið á að koma í veg fyrir aðlögun. Lífið á að k
verða óbærilegt karlmönnum með 
brúna húð í Evrópu – verkin beinast 
gegn fjölmenningu og sambúð ólíkra 
trúarhópa.

Markmiðið er að gera sambúð 
kristinna manna og múslima í 
Evrópu óhugsanlega, sá fræjum 
tortryggni og haturs milli þeirra. Að 
baki liggja hugsjónir um einangrun, 
hugmyndaþrengsli og hreinlíft 
kalífadæmi í anda miðalda með 
niðurnjörvuðum lífsháttum, stífum 
kynhlutverkum, karlveldi og virku 
eftirliti klerka með hugsunarhætti 
og hegðun, til dæmis kynhegðun 
þar sem harðbannað er að laðast að 
eigin kyni.

Óbærileg tilhugsun
Þessi eftirlitshyggja, kynhlutverkas-
tífnin, kvennakúgunin, rasisminn, 
fáránleg boð og bönn, vandlæt-ánleg boð og bönn, vandlæt-ánleg boð og bönn, vandlæt
ingin í garð þeirra sem skera sig úr 
norminu – hatrið á fjölbreytninni 
og andúðin á öðrum húðlit en 
maður hefur sjálfur, annarri kyn-
hegðun, annarri sjálfsmynd – allt 
er þetta sameiginlegt í trúarbrögðer þetta sameiginlegt í trúarbrögðer þet -

unum stóru sem við kennum við 
Abraham – islam, gyðingdóm og Abraham – islam, gyðingdóm og A
kristni – þegar þessi hugmyndakerfi 
eru orðin trénuð og inntakslaus 
og þeim fylgt af bókstafstrú. Þess 
vegna hljóma bókstafstrúarklerkar 
í Bandaríkjunum nokkurn veginn 
eins og múllarnir sem predika í 
moskum heimsins. Rasistarnir 
hvítu á Norðurlöndum sem kveikja 
í flóttamannabúðum aðhyllast ekki 
ólíka hugmyndafræði og þeir sem 
kenna sig við islam og aka trukkum 
inn í mannfjölda.

Það er eiginlega óbærileg til-
hugsun að árið 2017 skuli fólk 
vera drepið í nafni trúarbragða. Í 
öllum þessum hugmyndakerfum er 
ýmislegt sem nýtist okkur vel þegar 
við finnum hjá okkur þörf fyrir að 
tengjast alheimsvitundinni – hvort 
sem hún er nú til eða ekki. En trúar-
brögð eru líka eitt versta böl mann-
kynsins. Það segir sig sjálft að öll 
þessi hugmyndakerfi hafa að geyma 
heilræði og hugarfar úr öðrum 
tíma og aðstæðum sem rétt er að 
slíta tengsl við. Annað má nota: 
Múslimum er kennt að mannslífið 
sé heilagt og það sé glæpur gegn 
guði að drepa fólk. Kristnir menn 
ganga almennt út frá því að Guð 
hafi gefið þeim frjálsan vilja og 
leggi svo mat á frammistöðu þeirra 
á jörðinni á hinum efsta degi – og 
er þá spurt um kærleiksboðorðið 
fyrst og fremst, þar sem aldrei má 
fara í manngreinarálit. Aldrei: og þá 
ætti til dæmis að vera kærleiksverk 
í algjörum forgangi að taka vel á 
móti því fólki sem er á flótta undir 
morðvörgunum sem kenna sig við 
islamskt ríki.

Hryðjuverk og kærleiksverk
Í DAG

Guðmundur  
Andri Thorsson

Svíar eru í sárum eftir árás  í höfuðborginni á föstudaginn. Forsætisráðherr-
ann lagði blóm á árásarstaðinn á föstudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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FRÁBÆR GRILL  
Á TILBOÐI TIL  

13. APRÍL

Q3200 2 ryðfríir brennarar, 
samtals 6,35 kW/h. Grillflötur er 
63 x 45 cm. Glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni. Hitamælir 
í loki. Rafstýrður uppkveikjurofi, 
ljós í handfangi, grátt lok.

73.995kr.
50650021   
Almennt verð: 82.995 kr.

SPRING 300 3 ryðfríir 
brennarar, samtals 11,4 kW/h. 
Grillflötur er 3 x (21 x 43) cm.  
Emileraðar grillgrindur trygg ja 
endingu. Rafstýrður uppkveikju-
rofi, svart eða kremað lok.

39.995kr.
50686930-1   
Almennt verð: 49.995 kr.

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Því hefur oft verið haldið fram 
að Ísland sé svona reddara-
samfélag. Menn fái hugmyndir 

og hugdettur og jafnvel bara flugu í 
höfuðið og hefjist þegar handa við 
framkvæmdir en velti lítið fyrir sér 
hvernig þurfi að standa að málum 
til að árangur geti náðst eða hvort 
það er yfirleitt nokkurt vit í hug-
myndinni þegar að er gáð.

Sumir vilja halda því fram að 
þannig virki mjög oft stjórnmálin og 
stjórnsýslan hér á landi. Það sé yfir-
leitt byrjað á öfugum enda, síðan sé 
þvargað linnulaust og lengi um auka
atriði og þegar allt er komið í óefni 
sé gripið til alls kyns reddinga.

Hér skal ekki fullyrt hvort eitt-
hvað er til í þessu en látið duga að 
vitna í Halldór Laxness:

Því hefur verið haldið fram að 
íslendíngar beygi sig lítt fyrir skyn-

samlegum rökum, fjármunarökum 
varla heldur, og þó enn síður fyrir 
rökum trúarinnar, en leysi vandræði 
sín með því að stunda orðheingils-
hátt og deila um titlíngaskít sem 
ekki kemur málinu við; en verði 
skelfíngu lostnir og setji hljóða hve-
nær sem komið er að kjarna máls.

Í stefnuyfirlýsingu núverandi 
ríkisstjórnar segir m.a.:

Tekið verði upp starfsgetumat 
og örorkulífeyriskerfið þannig gert 
sveigjanlegra til að ýta undir þátt-
töku á vinnumarkaði.

Þetta eru falleg orð og góð mark-Þetta eru falleg orð og góð mark-Þetta eru falleg orð og góð mark
mið. En er nokkur hætta á að hér sé, 
að íslenskum sið, byrjað á öfugum 
enda og treyst of mikið á mátt redd-
inganna?

Við spyrjum að því vegna þess að 
við sjáum ekki að í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar sé neitt um að 
gripið verði til tiltekinna, mark-gripið verði til tiltekinna, mark-gripið verði til tiltekinna, mark
vissra ráðstafana til að tryggja fólki 
með skerta starfsgetu atvinnutæki-
færi á vinnumarkaði. Við höfum 
ekki heldur heyrt ráðherrana greina 
frá því opinberlega hvaða aðgerðir 
standi til þar.

Alltof fá atvinnutækifæri
Það er mikið áhyggjuefni því að blá-
köld staðreyndin er sú að atvinnu-
tækifæri fyrir fólk sem er með 
skerta starfsgetu vegna fötlunar 
eða af öðrum ástæðum eru allt of 
fá og fábreytileg hér á landi. Ríki og 
sveitarfélög eru mjög stórir vinnu-
veitendur en gera samt mjög lítið 
til að tryggja fötluðu fólki þau tæki-
færi og almenni vinnumarkaðurinn 
er yfirleitt áhugalítill og ósveigjan-
legur, jafnvel fordómafullur.

Þess vegna er spurt og það er 
bráðnauðsynlegt að því sé svarað af 
hlutaðeigandi ráðherrum:

Hvaða tilgangur er með því að 
meta starfsgetu fólks ef það fær svo 
ekki tækifæri til að nýta starfsgetu 
sína og afla sér tekna?

Við treystum því að rétta svarið 
við þeirri spurningu sé ekki að 
þannig megi enn skerða réttindi 
þessa fólks og lækka þær smánar-
bætur sem það þarf nú að láta duga 
til að draga fram lífið.

Við skorum því á ríkisstjórnina og 
önnur hlutaðeigandi stjórnvöld að 
fara nú í það fljótt og vel og skipu-
lega að tryggja aukin atvinnutæki-
færi fyrir fólk með skerta starfgetu. 
Það er beinlínis á þeirra valdi að 
gera það hjá stofnunum ríkis og 
sveitarfélaga og hjá fyrirtækjum sem 
ríki og sveitarfélög eiga að öllu leyti 
eða að hluta. Síðan þurfa stjórn-
völd að finna leiðir sem virka til að 
hvetja einkafyrirtæki til þess sama 
og veita þeim uppbyggilegt aðhald í 
því skyni, jafnvel með setningu við-
eigandi laga og reglna ef önnur ráð 
ekki duga.

Það að byrja verk á öfugum enda 
og reyna svo þegar allt hefur klúð-
rast að bjarga því sem bjargað 
verður með reddingum hér og þar 
getur svo sem verið athyglisverð 
aðferð og það má jafnvel stundum 
henda að henni nokkurt gaman. 
En þegar í húfi er lífsafkoma fólks 
sem hefur þurft að þola og þarf enn 
að þola mikla mismunun og skert 
tækifæri á öllum sviðum samfélags-
ins er það grafalvarlegt mál og ekki 
bara ámælisvert að nota þá aðferð, 
heldur fullkomlega ábyrgðarlaust.

Að byrja á öfugum enda
Bryndís Snæ-
björnsdóttir
formaður 
Landssamtak-
anna Þroska-
hjálpar

Árni Múli  
Jónasson
framkvæmda-
stjóri Lands-
samtakanna 
Þroskahjálpar

Um áratugaskeið hefur alþjóð-
samfélagið reglulega sett sér 
háleit markmið um betri 

heim. Markmið um sjálfbæra þróun, 
þar sem forgangsverkefni er að upp-
ræta fátækt og auka jöfnuð. Evr-
ópa2020 áætlun Evrópusambandsins 
gerir ráð fyrir að að minnsta kosti 
20 milljónum barna í Evrópu verði 
bjargað frá fátækt og félagslegri ein-
angrun fyrir árið 2020. Það mun ekki 
nást. Heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna, SDG2030, gera ráð fyrir 
að sárafátækt verði upprætt og að 
50% barna verði bjargað úr fátækt og 
félagslegri einangrun fyrir árið 2030 
og ójöfnuður minnkaður.

Það er sátt meðal þjóða heims um 
að fátækt og ójöfnuður séu óásættan-
leg. Sífellt þarf þó að setja ný markmið 
þegar sýnt er að þeim eldri verður 
ekki náð. Það er ekki síst vegna þess 
að áætlanir stjórnvalda og skattkerfi 
ganga oft þvert á þessar samþykktir 
sem ríkin hafa þó skuldbundið sig til 
að framfylgja.

Samkvæmt skýrslu Evrópuhóps 
Barnaheilla - Save the Children sem 
gefin var út í lok árs 2016, eiga enn 
um 28% barna í Evrópu á hættu að 
búa við fátækt og félagslega einangr-
un. Þetta eru rúmlega 25 milljónir 
barna. Ekkert Evrópuland er laust við 
barnafátækt og lítið hefur þokast í þá 
átt að uppræta fátækt í álfunni.

Meginorsök fátæktar er ójöfnuður 
sem hefur aukist í Evrópu. Um 10% 
heimila í Evrópu eiga 50% eigna. Vel-
megun er í boði fyrir sífellt færri. Færri 
fjölskyldur hafa möguleika á að veita 
börnum sínum gott líf. Afleiðingar 

efnahagskreppunnar á laun og kjör 
eru meðal annars þær að þrátt fyrir 
að foreldrar hafi atvinnu er það ekki 
trygging fyrir lífi án fátæktar. Stöð-
ugur niðurskurður varð á framlögum 
til menntunar frá upphafi kreppu í 
öllum Evrópulöndum. Þau börn sem 
eru hve verst stödd verða enn frekar 
út undan hvað varðar menntun og 
tækifæri, heilsu og lífsfyllingu. Börn 
sem búa við fátækt eru líklegri til að 
búa áfram við fátækt sem fullorðnir 
einstaklingar og hefur það mjög 
afdrifarík áhrif á líf þeirra og framtíð-
arhorfur og þau standa höllum fæti.

Algjörlega óásættanlegt
Þrátt fyrir að á Íslandi sé jöfnuður hve 
mestur í Evrópu, eiga um 11% full-
orðinna og 14% barna hér á landi á 
hættu að búa við fátækt og félagslega 
einangrun. Þetta eru meira en 10.000 
börn. Það er algjörlega óásættanlegt 
í landi þar sem stjórnvöld berja sér 
á brjóst vegna mikils hagvaxtar og 
efnahagslegs uppgangs. Samkvæmt 
skýrslunni er Ísland eina land Norð-
urlanda þar sem börn eiga frekar á 
hættu að búa við fátækt en fullorðnir, 
sem gefur vísbendingu um að for-
gangsröðun sé ekki í þágu barna og 
fjölskyldna þeirra.

Flest ríki heims hafa undir-
ritað barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna sem hefur einnig verið 
lögfestur á Íslandi. Samkvæmt sátt-lögfestur á Íslandi. Samkvæmt sátt-lögfestur á Íslandi. Samkvæmt sátt
málanum eiga öll börn rétt á að lifa 
og þroskast, að njóta besta mögu-
legs heilsufars og á gjaldfrjálsri 
grunnmenntun. Ekki má mismuna 
börnum hvað þessi réttindi varðar 
vegna stöðu þeirra eða foreldranna, 
svo sem vegna efnahags. Og minn-
umst þess að börn bera ekki ábyrgð 
á stöðu sinni.

Barnasáttmálinn kveður jafn-
framt á um ábyrgð og skyldur stjórn-
valda um að uppfylla ákvæði hans. 
Stjórnvöld sem koma ekki í veg fyrir 
að börnum sé mismunað vegna 
efnahags foreldra og tryggja ekki að 
ekkert barn þurfi að búa við fátækt 
eru að vanrækja skyldur sínar.

Nú er lag stjórnvöld, nú er ekki 
kreppa og ekki hægt að nota slíkt 
sem afsökun fyrir að verja ekki 
auknu fé til málefna barna. Nú 
þarf að skila til baka því fjármagni 
sem skorið var niður vegna efna-
hagskreppunnar. Styrkja þarf 
grunnþjónustu við börn, mennta- 
og velferðarkerfið, tryggja gjald-
frjálsan grunnskóla, að öll börn fái 
þá þjónustu sem þau eiga rétt á án 
endurgjalds og tryggja fjölskyldum 
sem eiga á hættu að búa við fátækt 
viðunandi framfærslu og örugga 
búsetu. Lengja þarf fæðingarorlof í 
12 mánuði og tryggja öllum börnum 
þroskandi umhverfi að því loknu 
fram að grunnskóla.

Barnaheill - Save the Children á 
Íslandi hafa ítrekað skorað á stjórn-
völd að gera áætlanir sem byggja 
á réttindum barna og skilningi á 
stöðu þeirra og þörfum og standa 
við skuldbindingar sínar. Barnaheill 
skora enn og aftur á stjórnvöld að 
forgangsraða í þágu velferðar barna 
og líta á fjármagn í þágu barna sem 
fjárfestingu. Slík fjárfesting skilar 
okkur betra, heilbrigðara og ham-
ingjusamara samfélagi til langs tíma.

Fátækt barna er vanræksla 
stjórnvalda

Margrét Júlía 
Rafnsdóttir
verkefnastjóri 
hjá Barna-
heillum – Save 
the Children á 
Íslandi

Samkvæmt skýrslunni er Ís-
land eina land Norðurlanda 
þar sem börn eiga frekar á 
hættu að búa við fátækt en 
fullorðnir, sem gefur vís-
bendingu um að forgangs-
röðun sé ekki í þágu barna 
og fjölskyldna þeirra.

Meira en helmingi allrar fisk- 
og sjávardýraneyslu í heim-
inum er mætt með fiskeldi.

Lífsseig er hún sú flökkusaga, 
en jafn kolröng, að fiskeldi sé 
á undanhaldi í heiminum og 

ekki síst í okkar heimshluta. Oft 
hefur mátt lesa þetta hér í Frétta-
blaðinu og síðast nú alveg nýverið. 
Þó er þessu alveg öfugt farið. Fiskeldi 
er almennt að aukast í veröldinni. Í 
þeim löndum á okkar slóðum sem 
geta stundað fiskeldi hefur það vaxið 
og áform stjórnvaldanna standa til 
þess auka það enn frekar.

Allt er það að vonum. Það er alveg 
ljóst – og raunar óumdeilt – að vax-ljóst – og raunar óumdeilt – að vax-ljóst – og raunar óumdeilt – að vax
andi fæðuþörf mannkyns verður 
ekki mætt nema með auknu fiskeldi. 
Bágt ástand margra villtra fiskistofna 
gerir það að verkum að því fer fjarri 
að fiskveiðar geti núna mætt vaxandi 
fæðuþörf; og alls ekki í framtíðinni. 
Jafnvel þó betur væri staðið að 
málum við fiskveiðar í heiminum 
hrykki það ekki til. Fiskeldi er því 
svarið við þeirri staðreynd.

Fiskeldi er margbreytilegt. Skel- 
og krabbadýr, fjölbreytileg flóra 
fiskitegunda og áfram má telja. Mis-
munandi náttúrulegar aðstæður í 
heiminum ráða því. Sumt fer fram 
á landi en annað í sjó. Aðstæður í 
hverju landi og hverjum heimshluta 
stýra þeirri þróun.

Þess vegna er fiskeldi í heiminum 
í stöðugri sókn og stöðugum vexti. 
Meira en helmingi allrar fisk-Meira en helmingi allrar fisk-Meira en helmingi allrar fisk  og 
sjávardýraneyslu í heiminum er 
mætt með fiskeldi. Eldisfiskur í 
heiminum er framleiddur í meira 
mæli en nautakjöt. Og ef laxeldi 
er skoðað sérstaklega þá blasa við 
athyglisverðar tölur. Laxeldi í heim-
inum nemur um 2,1 milljón tonna, 
sem svarar til um 15 milljarða mál-
tíða á ári. Framleiðsluverðmætið 
er um 10 milljarðar dollara, 1.1100 
milljarðar íslenskra króna.

Það er því ekki að undra að stofn-
anir á borð við Sameinuðu þjóðirnar 
hvetji til aukins fiskeldis og sama á 
við um stjórnvöld um víða veröld, 
svo sem eins og í löndunum í kring 
um okkur. „Fiskeldi skiptir sköpum 
til þess að mæta fæðuþörf heimsins 
næstu 50 árin“, sagði til að mynda 
Kofi Annan, fyrrverandi aðalritari 
Sameinuðu þjóðanna. Það er ástæða 
fyrir okkur Íslendinga sem og aðra 
að leggja við hlustir og svara þessu 
ákalli.

Fiskeldi í heiminum 
er í sókn

Einar K. 
Guðfinnsson
formaður 
Landssam-
bands fiskeldis-
stöðva
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HANDBOLTI Fram var í kjörstöðu fyrir 
leikinn gegn Stjörnunni um helgina. 
Tveim stigum á undan og mátti tapa 
leiknum með fjórum mörkum og 
jafnvel fimm. Stjörnustúlkur vissu 
alveg hvað þær þurftu að gera og 
unnu leikinn með sex marka mun, 
21-27, og tryggðu sér deildarmeistara-
titilinn með stæl.

Helena Rut Örvarsdóttir skoraði 
markið mikilvæga undir lokin en hún 
fór á kostum í leiknum og skoraði níu 
mörk. 

Einn okkar besti leikur
„Þetta var mjög góður leikur og einn 
sá besti hjá okkur í vetur. Mér leið vel 
alla vikuna og var klár í þennan slag. 
Við ætluðum okkur alltaf að ná þessu 
og það gekk sem betur fer eftir,“ segir 
Helena Rut en Stjörnustúlkur byrjuðu 
leikinn af krafti og leiddu með fimm 
mörkum í hálfleik.

„Við náðum að halda forskotinu 
út allan leikinn. Misstum bara niður 
í fjögur en komumst svo upp í sex. 
Fram fékk lokasóknina en mér fannst 
það ekkert standa tæpt frekar en allan 
leikinn. Vörnin hélt vel allan tímann 
og stelpurnar í markinu mjög góðar 
fyrir aftan. Það var svo ljúft að sjá 
boltann liggja í netinu hjá mér í loka-
markinu.“

Stjarnan varð með þessum sigri 
tvöfaldur meistari í vetur en þær 
unnu einnig bikarkeppnina fyrr í 
vetur. Liðið er þó ekki búið að fá 
nóg. „Við erum ekki orðnar saddar 
og ætlum okkur alla leið. Ég hef ekki 
enn unnið Íslandsmeistaratitilinn. 
Hann er einn eftir og ég stefni á að fá 

hann núna. Við erum allar staðráðnar 
í að taka þennan titil,“ segir skyttan 
sterka en hvað gerir þetta Stjörnulið 
svona gott?

Mikil breidd
„Við erum með rosalega góðan mann-
skap og mikla breidd. Eigum tvo frá-
bæra markverði. Vörnin hefur verið 
góð og liðið hefur bætt sig jafnt og 
þétt í allan vetur. Breiddin er sterk og 
ef einhver finnur sig ekki þá er alltaf 
einhver önnur góð klár í að koma af 
bekknum.“

Stjarnan mætir Gróttu í undanúr-
slitunum á meðan Fram spilar við 
Hauka. Stjarnan er búin að tapa fyrir 
Gróttunni tvö ár í röð í úrslitum 
Íslandsmótsins og er búið að tapa 

úrslitaeinvíginu fjögur ár í röð. Það á 
ekki að koma fyrir aftur.

Nóg af silfri
„Ég er mjög spennt fyrir því að mæta 
Gróttu og við eigum heldur betur 
harma að hefna gegn þeim. Ég eigin-
lega get ekki beðið yfir páskana eftir 
að byrja. Ég held að þetta verði jafnt 
og spennandi einvígi. Þessi síðustu 
tvö ár sitja í okkur. Við erum vel 
stemmdar og ákveðnar í að komast 
áfram,“ segir Helena en Stjarnan og 
Fram voru yfirburðalið í deildinni í 
vetur. Flestir spá þar af leiðandi þeim 
í úrslitum en Helena segir að það sé 
ekkert gefið.

„Úrslitakeppnin er allt annað mót 
og allt öðruvísi. Stjarnan og Fram hafa 

samt sýnt sinn styrkleika en Fram 
hefur tapað gegn Haukum og við 
gegn Gróttu. Þau eiga því séns í þessi 
einvígi. Grótta nær alltaf góðum leik 
gegn okkur og ég á því von á mjög erf-
iðum leikjum. Eftir fjögur silfur í röð 
kemur samt ekkert annað til greina 
hjá okkur en gull.“

Festa sig í sessi með landsliðinu
Helena Rut hefur sífellt verið að bæta 
sinn leik og er lykilmaður í Stjörnu-
liðinu. Hún skoraði 112 mörk í 
deildinni og var markahæst Stjörnu-
kvenna. 

„Ég hef náð að bæta mig í ár sem 
er alltaf stefnan. Ég hef bætt leikskiln-
inginn og er skynsamari í sókninni en 
áður. Ég er orðin fjölhæfari og farin að 
opna betur fyrir hinar í kringum mig,“ 
segir Helena en hún ætlar að festa sig 
í sessi með landsliðinu.

„Ég fékk tækifæri í síðasta lands-
liðsverkefni og það gekk ágætlega. 
Vonandi fæ ég fleiri tækifæri þar. Ég 
stefni alltaf lengra og langar að ná 
langt í íþróttinni. Vonandi næ ég að 
festa mig í sessi þar eftir að hafa verið 
inn og út úr hópnum.“

Ef skyttan heldur áfram á sömu 
braut þá hljóta erlend lið að fara að 
banka á dyrnar.

„Það væri gaman að komast út. 
Ég ætla samt fyrst að vinna Íslands-
meistaratitilinn áður en ég reyni það. 
Vonandi gerist það í ár. Draumurinn 
er að komast út einhvern tímann. Mér 
líður samt vel í Stjörnunni og er ekki 
að hugsa um neitt annað en að vinna 
Íslandsmeistaratitilinn núna.“ 
henry@frettabladid.is

Við erum ekki orðnar saddar
Stjarnan er deildarmeistari kvenna í handbolta eftir magnaðan sex marka sigur á Fram. Garðbæingar eru 
því búnir að vinna tvo stóra titla í vetur en Stjörnustúlkur eru ekki hættar og ætla sér meira.

Helena sækir hér að marki Fram um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

Gleðin var við völd hjá Stjörnustúlkum er þær fengu afhentan deildarmeistarabikarinn eftir magnaðan sigur á Fram í Safamýrinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

F1 Önnur keppni ársins í Formúlu 
1-kappakstrinum fór fram í Kína um 
helgina. Bretinn Lewis Hamilton á 
Mercedes varð fyrstur í mark eftir að 
hafa leitt frá upphafi.

Sebastian Vettel kom annar í 
mark á Ferrari-bíl sínum og Red 
Bull-ökumaðurinn, Max Verstap-
pen, varð þriðji að þessu sinni. 
Hamilton og Vettel eru því efstir og 
jafnir í keppni ökuþóra eftir fyrstu 
mótin. Verstappen er þriðji.

Miðað við byrjun keppnistíma-
bilsins þá stefnir í mikið einvígi á 
milli Hamilton og Vettel.

„Ég er gríðarlega spenntur fyrir 
framhaldinu því þessi barátta við 
Ferrari er raunveruleg. Þetta verður 
gaman,“ sagði Hamilton og er 
greinilega hæstánægður með mót-
spyrnuna frá Ferrari-mönnum.

Vettel var nokkuð sáttur en sagð-
ist hafa verið óheppinn er öryggis-
bíllinn lokaði hann inni og setti 
hann í pakkann í stað þess að geta 
ekið Hamilton uppi.

„Eftir að ég losnaði úr lestinni 
náði ég að gera þetta spennandi 
og ef hlutirnir hefðu þróast aðeins 
öðruvísi hefði ég getað veitt Hamil-
ton enn meiri keppni. Það kemur,“ 
sagði Vettel.

Hamilton var 
fyrstur í mark

Hamilton fagnar. NORDICPHOTO/GETTY



DEKK
ÓDÝR

FYRIR
ALLA

Meira til skiptanna

Sólning boðar lækkað verð á dekkjum til frambúðar. Nú þarftu ekki 
lengur að �ækjast á netinu eða fara um allan bæ í leit að ódýrari 
dekkjum. Þau eru í Sólningu.

Sími 544 5000 • Skútuvogur, Kópavogur, Hafnarfjörður, Njarðvík og Selfoss • solning.is



Ævintýri Shakespeare á enda
Öll góð ævintýri verða einhvern tímann að enda og ótrúleg byrjun Leicester City undir stjórn Craig Shake-
speare endaði á Goodison Park í gær. Everton tapar ekki leik á heimavelli og vann þann sjöunda í röð.
FÓTBOLTI Leicester City var búið að 
vinna alla sex leiki sína undir stjórn 
Craig Shakespeare. Goodison Park 
var aftur á móti hindrunin sem Lei-
cester komst ekki yfir.

Fyrri hálfleikurinn var ótrúleg 
skemmtun þar sem fyrsta markið 
kom á fyrstu mínútu. Það mark 
skoruðu heimamenn en það virtist 
eingöngu kveikja neistann hjá Lei-
cester.

Markaveisla
Meistararnir svöruðu nefnilega 

með tveimur mörkum á sex mín-
útna kafla og komust yfir. Sveinar 
Shakespeare voru þó ekki lengi í 
paradís því Everton var komið í 3-2 
fyrir hlé. Ótrúlegur hálfleikur.

Markahæsti leikmaður deildar-
innar, Romelu Lukaku, afgreiddi 
síðan leikinn með sínu 23 marki í
deildinni í vetur í síðari hálfleik.

Þessi sigur Everton var ekki síður 
merkilegur fyrir þær sakir að þetta 
var sjöundi heimaleikurinn í röð 
sem liðið vinnur.

„Við stóðum okkur mjög vel og 
þurfum að gera það sama er við 
spilum útileiki,“ sagði tveggja marka 
maðurinn, Romelu Lukaku.

Vill berjast við Man. Utd
„Við viljum berjast um sætin við 

Man. Utd og Arsenal. Þá verðum 
við að vinna fleiri leiki og ekki bara 
heimaleiki. Það var gott að spila 
með Ross Barkley í dag og hann bjó 
mikið til fyrir mig. Vonandi heldur 
þetta áfram hjá okkur.“

Þau voru þung og leiðinleg skrefin 
hjá Shakespeare eftir leikinn enda 

Leikmaður helgarinnar
Romelu Lukaku getur ekki hætt að 
skora og skoraði tvö mörk er Ever-
ton stöðvaði sigurgöngu Leicester 
City. Það sem meira er þá var 
þetta sjöundi heimasigur Everton 
í röð.

Lukaku er langmarkahæstur í ensku 
úrvalsdeildinni með 23 mörk. Þremur 
mörkum meira en Harry Kane hjá
Tottenham sem er næstmarkahæstur.

Ein magnaðasta tölfræðin hjá Lukaku 
í vetur er sú staðreynd að hann er búinn 
að skora marki meira en allt lið Midd-
lesbrough í vetur. Lukaku er búinn að 
skora fleiri mörk á þessu ári en fimm lið í 
deildinni. Rosalegt. Hann hefur þess utan 
komið að 51 prósent allra marka Everton 
á leiktíðinni. Það verður ekki auðvelt fyrir 
Everton að halda framherjanum sem 
sjálfur vill komast annað.

Stóru málin
eftir helgina í enska boltanum

Stærstu úrslitin
Sigur West Ham á Swansea var 
gríðarlega mikilvægur. Kemur 
liðinu frá fallsvæðinu en skilur 
að sama skapi Swansea eftir í 
mjög erfiðum málum. Menn geta 
aðeins andað léttar hjá West Ham 
núna.

Hvað kom á óvart? 
Það var fátt sem kom á óvart 
þessa helgina fyrir utan að 
Marouane Fellaini var gerður að 
fyrirliða Man. Utd. Í fyrsta skipti á 
ferlinum þar sem hann er fyrirliði. 
Fullt af fólki út um allan heim er 
enn að klóra sér í hausnum yfir 
þessari ákvörðun Jose Mourinho, 
stjóra Man. Utd.

Mestu vonbrigðin
Sunderland getur ekkert þessa 
dagana og hefur ekki skorað mark 
í yfir tíu klukkutíma. Hver getur 
kveikt neistann þar er erfitt að 
segja til um.

alltaf ömurlegt er sigurhrina tekur 
enda. Ekki heldur besti undirbún-
ingurinn fyrir Meistaradeildarleik-ingurinn fyrir Meistaradeildarleik-ingurinn fyrir Meistaradeildarleik
inn gegn Atletico Madrid í vikunni.

„Það eru erfiðir leikir fram undan 
þannig að við megum ekki dvelja 
við þennan leik of lengi,“ sagði 
Shakespeare eftir leikinn.

„Ég var mjög ósáttur við hvernig 
við hófum þennan leik en sýndum 

karakter með því að koma til baka. 
Það var samt svekkjandi að tapa 
leiknum að lokum á föstum leikat-
riðum. Við ræddum saman eftir leik-riðum. Við ræddum saman eftir leik-riðum. Við ræddum saman eftir leik
inn og vitum að við verðum að vera 
grimmari í föstu leikatriðunum.“

Elskar þessa stráka
Shakespeare hristi aðeins upp 

í byrjunarliðinu fyrir leikinn en 
vildi ekki meina að það hafi komið 
niður á leik liðsins. Hann elskar sína 
drengi og hefur endalausa trú.

„Mér fannst það ekki trufla takt-

inn í leik liðsins. Við erum með 
sterkan hóp og ég hef mikla trú 
á öllum okkar leikmönnum. Við 
reyndum að vinna og verðum bara 
að sætta okkur við að það gekk 
ekki upp. Mér finnst ég hafa náð 
að setja mitt mark á liðið síðan ég 
tók við stjórnartaumunum. Þetta 
er einstakur hópur leikmanna sem 
ég fæ að vinna með og ég hef aldrei 
unnið með drengjum sem hafa eins 
gott viðhorf og strákarnir í þessu 
liði. Ég er afar stoltur af þeim öllum 
saman.“ henry@frettabladid.is

Enska úrvalsdeildin

Staðan

Sunderland - Man. Utd 0-3
0-1 Zlatan Ibrahimovic (30.), 0-2 Henrikh 
Mkhitaryan (46.), 0-3 Marcus Rashford (89.).

Everton - Leicester 4-2
1-0 Tom Davies (1.), 1-1 Islam Slimani (4.), 
1-2 Marc Albrighton (10.), 2-2 Romelu Lu-
kaku (23.), 3-2 Phil Jagielka (41.), 4-2 Romelu 
Lukaku (57.).

Tottenham - Watford 4-0
1-0 Dele Alli (33.), 2-0 Eric Dier (39.), 3-0 
Heung-Min Son (44.), 4-0 Heung-Min Son 
(55.).

Man. City - Hull City 3-1
1-0 Ahmed El Mohamady, sjm (31.), 2-0 
Sergio Aguero (48.), 3-0 Fabian Delph (64.), 
3-1 Andrea Ranocchia (85.).

Middlesbr. - Burnley 0-0

Stoke - Liverpool 1-2
1-0 Jonathan Walters (44.), 1-1 Philippe 
Coutinho (70.), 1-2 Roberto Firmino (72.).

WBA - Southampton 0-1
0-1 Jordy Clasie (25.).

West Ham - Swansea 1-0
1-0 Chekhou Kouyate (44.). 

Bournem. - Chelsea 1-3
0-1 Adam Smith, sjm (17.), 0-2 Eden Hazard 
(20.), 1-2 Joshua King (42.), 1-3 Marcos 
Alonso (68.).

FÉLAG L U J T MÖRK S
Chelsea 31 24 3 4 65-25 75
Tottenham 31 20 8 3 64-22 68
Liverpool 32 18 9 5 68-40 63
Man. City 31 18 7 6 60-35 61
Man. Utd. 30 15 12 3 46-24 57
Arsenal 29 16 6 7 61-36 54
Everton 33 15 9 8 57-36 54
WBA 32 12 8 12 39-41 44
Southamp. 30 11 7 12 37-37 40
Watford 31 10 7 14 36-52 37
Leicester 30 10 6 14 37-47 36
Burnley 32 10 6 16 32-44 36
Stoke 32 9 9 14 34-47 36
West Ham 32 10 6 16 42-57 36
Bournem. 32 9 8 15 45-59 35
Crystal P. 30 9 4 17 39-50 31
Hull City 32 8 6 18 33-64 30
Swansea 32 8 4 20 37-67 28
Middlesbr. 31 4 12 15 22-37 24
Sunderland 30 5 5 20 24-53 20

Okkar menn
Íslendingar í efstu tveimur
deildunum í Englandi
Swansea City
Gylfi Þór Sigurðsson
Var sem fyrr í byrjunarliði 
Gylfi Þór Sigurðsson
Var sem fyrr í byrjunarliði 
Gylfi Þór Sigurðsson

Swansea sem tapaði gegn 
West Ham. Swansea er í 
erfiðum málum og í fallsæti.

Cardiff City 
Aron Einar Gunnarsson
Var í byrjunarliði Cardiff 
og lék allan leikinn er liðið 
vann Brentford, 2-1.

Wolverhampton Wanderers 
Jón Daði Böðvarsson
Skoraði sitt fyrsta mark 
síðan í ágúst en það dugði 
ekki til sigurs. 3-1 tap.

Fulham 
Ragnar Sigurðsson
Var ekki í leikmannahópi 
Ragnar Sigurðsson
Var ekki í leikmannahópi 
Ragnar Sigurðsson

Fulham er liðið vann 3-1 
sigur á Ipswich.

Bristol City 
Hörður B. Magnússon
Sat á bekknum í 90 
Hörður B. Magnússon
Sat á bekknum í 90 
Hörður B. Magnússon

mínútur er Bristol vann 
Wolves.

Burnley 
Jóhann Berg Guðm.
Er meiddur og kom því 
Jóhann Berg Guðm.
Er meiddur og kom því 
Jóhann Berg Guðm.

ekki við sögu er Burnley 
gerði markalaust jafntefli 
gegn Middlesbrough.

Tom Davies kom Everton yfir eftir aðeins 31 sekúndu gegn Leicester sem. Enginn skorað jafnsnemma leiks í ensku úrvalsdeildinni í vetur. NORDICPHOTO/GETTY
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Hægt er að gera góða rétti 
úr lambakjöti með fram-
andi bragði.
Heimili  ➛2

FYRIR OKKURFYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Gerðu kröfur um 
góðar innihurðir
Egill Árnason ehf selur innihurðir frá þýska framleiðandan-
um Prum í hæsta gæðaflokki en þar má finna innihurða-
lausnir fyrir allar stærðir heimila, hótela og fyrirtækja.



hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibollur

Ein
ákvörðun
getur öllu
breytt

www.allraheill.is

Lambakarrý með sveppum og spínati bregst ekki á virku kvöldi. MYND/MARKAÐSRÁÐ LAMBAKJÖTS

Herferðin Icelandic Lamb 
á vegum Markaðsráðs 
kindakjöts hefur m.a. vakið 

athygli á samfélagmiðlum fyrir 
girnilegar, stundum óvenjulegar 
og alltaf bragðgóðar uppskriftir, 
unnar úr ýmsum hlutum lambsins. 
Þar er ýmist verið að leika sér með 
þá hluta lambsins sem sjaldnar 
er matreiddur í dag eða ný krydd 
og meðlæti er prófuð með góðum 
árangri.

Hér birtum við eina bragðgóða 
uppskrift þar sem gamla góða 

lambakjötið fær að 
njóta sín með 

skemmtilegum karrýkeim. Kókos-
mjólk, límónusafi, kormamauk og 
spínatlauf koma m.a. þar við sögu.

Lambakarrý með 
sveppum og spínati
1 msk. olía
1 laukur
500 g lambagúllas
200 g sveppir
5 msk. kormamauk
4 dl kókosmjólk
2 dl grænmetissoð
200 g spínatlauf
safi úr 1 límónu
4 msk. grísk jógúrt
hrísgrjón

Byrjið á því að hita 
olíuna á pönnu. Saxið 
laukinn smátt og steikið 

hann við meðalhita, eða þar til 
hann er orðinn mjúkur. Takið 
þá laukinn af pönnunni, hækkið 
hitann og brúnið lambagúllasið í 
nokkrar mínútur. Lækkið hitann 
aftur, bætið lauknum út á pönn-
una ásamt sveppum og korma-
maukinu. Steikið kjötið í um það 
bil mínútu til viðbótar.
Bætið næst kókosmjólkinni út 

í ásamt grænmetissoðinu, 
lækkið hitann og látið 

krauma í 30 mínútur 
eða þar til sósan 
hefur þykknað og 

kjötið er orðið mjúkt.
Hrærið spínatinu út 

í að lokum, kreistið 
límónusafann yfir 
og hrærið jógúrtina 
saman við allt 

saman.
Borið fram með hrísgrjónum.

Gott á virkum degi

Hljóðvist er mikilvæg í daglegu lífi og ekki síst þegar velja á innihurðir á heimili, hótel eða vinnustað.

Til eru innihurðir af öllum 
stærðum og gerðum og má þar 
nefna innihurðir með bruna-

vörn, hljóðvörn, reykvörn, gler-
hurðir, rennihurðir, hótelhurðir og 
að sjálfsögðu stálhurðir, vottaðar af 
Mannvirkjastofnun.

„Hurðirnar er hægt að fá í um 30 
mismunandi tegundum með viðar-
áferðum og harðplasti sem býður 
upp á mikla breidd í litum og áferð,“ 

segir Kári Sigurfinnsson, sölumaður 
hjá Agli Árnasyni.

Hljóðvistin mikilvæg
„Hljóðvist er mikilvæg í daglegu lífi 
og ekki síst þegar velja á innihurðir 
á heimili, hótel eða vinnustað,“ segir 
Kári.

„Þegar kemur að vali á innihurðum 
er útlitið að sjálfsögðu mikilvægur 
þáttur, en það sem að þú sérð ekki er 

einnig mikilvægt. Fylling í hurðum 
er líklega það atriði sem flestir falla á, 
því freistingin að kaupa það sem er 
ódýrast getur oft verið sterk. Áður en 
innihurðir eru keyptar er mikilvægt 
að gera sér grein fyrir muninum á 
innihurðum með grindarfyllingu 
og heila fyllingu, en eins og sjá má 
á meðfylgjandi mynd er munurinn 
töluverður. Innihurðirnar frá Prum 
eru í hæsta gæðaflokki og því allar 

með heilli fyllingu sem er boruð til að 
auðvelda umgengni um hurðina.“

Felliþröskuldur
„Felliþröskuldur er viðbót í hurðum 
sem margir eru farnir að nota, en 
hann fellur niður þegar hurðinni er 
lokað og því þarf ekki þröskuld til að 
hámarka hljóðeinangrun hurðar-
innar. Hægt er að fá felliþröskulda í 
flestar tegundir innihurða og þar með 

talið í sérstakar brunavarnahurðir á 
stigaganga eða fyrir hótel.“

Hafðu samband 
við sölumann í 
síma 595-0500 
fyrir nánari upp-
lýsingar eða kíktu 
við á www.egill-
arnason.is/hurdir

Hurðirnar hjá 
Agli Árnasyni 
er hægt að 
fá í um 30 
mismunandi 
tegundum 
með viðar-
áferðum og 
harðplasti 
sem býður 
upp á mikla 
breidd í litum 
og áferð.
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Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali og leigumiðlari
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali
899 9083

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur fasteignasali
694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.
Lita og innanhús Stílisti.   
Í Löggildingarnámi  
892 8778

Úlfar F. Jóhannsson 
hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is
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Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Hrísateigur 18 - 105 Reykjavík 

 
4ra herbergja íbúð, ásamt herbergi í risi og 
bílskúr við hrísateig 18 í reykjavík.  eignin 
er skráð 114,2m2, þar af íbúð á hæð 72,6 
m2, íbúðarherbergi í risi 14,2 m2 og bílskúr 
27,4 m2. íbúðin skiptist í þrjú herbergi, 
forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu. 
íbúðarherbergið er rúmgott og bílskúrinn er 
með rafmagni og hita. V. 44,9 m.

Fífusel 12 - 109 Reykjavík 

 
99,9 m2, 4ra herbergja endaíbúð á efstu 
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. íbúðin 
skiptist í þrjú herbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. sérgeymsla í 
kjallara. V. 34,9 m.

Vesturbraut 13 - 220 Hfj. 

 
Öll eignin við vestubraut 13 í hafnarfirði 
samtals skráð 355,4 m2. í dag er búið er að 
innrétta eignina í fjórar íbúðir með sérinn-
gangi og tvöfaldur bílskúr.  V. 89,0 m.

Glæsilegt 223,5 m2 parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning 
miðsvæðis í Mosfellsbæ. stutt í alla helstu 
þjónustu. fallegar innréttingar og gólfefni. 
Gólfhiti. Góð lofthæð og stórir gluggar sem gerir 
eignina bjarta og skemmtilega. suðurgarður 
með timburverönd og geymsluskúr. hellulagt 
bílaplan með snjóbræðslu.  V. 82,9 m.

Asparteigur 5 - 270 Mosfellsbær 

fallegt 99,6 m2 heilsárshús við hafravatnsveg, 
með miklu útsýni, rétt við hafravatn í Mosfells-
bæ. húsið stendur á afskaplega fallegum stað 
upp í hlíðum hafrafells, rétt ofan við hafravatns-
veg. húsið er byggt úr timbri við steinsteypt 
jarðhýsi sem er fellt inn í landhallann. Gólf og 
pallar standa á steyptum súlum. V. 44,9 m.

Veröld við Hafravatn 

við vorum að fá í sölu vel skipulagða 3-4ra 
herbergja íbúð á 3ja hæð, með bílastæði í 
bílakjallara, í byggingu í lyftuhúsi í hel-
gafellshverfinu í Mosfellsbæ. íbúðin skilast 
fullbúin með hth innréttingum, gólfefni eru 
harðparket og flísar. afhending 30. septem-
ber.V. 43,9 m.

vel skipulagðar 125,5 m2, 5 herbergja íbúðir, 
með bílastæði í bílakjallara, í byggingu í 
lyftuhúsi við vefarastræti 7-13 í helgafellsh-
verfinu í  Mosfellsbæ. íbúðir skilast fullbúnar 
með hth innréttingum, án gólfefna, en gólf 
baðherbergis/þvottaherbergis eru flísalögð. 
afhending í janúar 2018. V. 48,5-49,5 m.

Vefarastræti 19 – Nýtt fjölbýlishús 

Vefarastræti 7-13 - Nýtt  fjölbýlishús 

raðhús í byggingu við laxatunga 104 í Mos-
fellsbæ. eignin afhendist á byggingarstigi 4, skv. 
skilalýsingu verktaka.  birt stærð er 167,1 m2, þar 
af er íbúðarhluti 139,2 m2 og sambyggður bílskúr 
27,9 m2. Gert er ráð fyrir þremur svefnherberg-
jum, baðherbergi, geymslu, eldhús og stofa 

liggja saman í opnu rými með mikilli lofthæð. afhending í maí/júní 2017. V. 45,0 m.

Laxatunga 104 - 270 Mosfellsbær  

Hringdu og bókaðu skoðun
Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun

AÐEINS 1 ÍBÚÐ EFTIR

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR

  

falleg og björt 101,5 m2, 4ra herbergja 
endaíbúð með sérinngangi á 3. hæð. Gott 
skipulag og fallegt útsýni. íbúðin skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, hol, 
eldhús og stofu. sérgeymsla á jarðhæð ásamt 
sameiginlegu þurkherbergi og rúmgóðri 
hjólageymslu.  búið er að endurnýja baðher-
bergi og nýlegt parket. V. 42,5 m.

björt og vel skipulögð íbúð á jarðhæð: 86,6 
m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjóbýlishúsi 
við Klukkurima 1 í Garfarvogi. íbúðin skiptist 
í tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi, 
eldhús, stofu og sér geymslu innan íbúðar. 
sameiginleg geymsla á jarðhæð. V. 37,7 m.

Klukkurimi 19 - 112 Reykjavík 

Klukkurimi 1 - 112 Reykjavík 

nýtt fullbúið 179,8 m2 raðhús á tveimur 
hæðum með bílskúr.  eignin er skráð 
179,8m2, þar af er bílskúr 28,7 m2. Á 
jarðhæð eru 2 svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottaherbergi og fataherbergi. Á efri 
hæðinni er bílskúr, forstofa, geymsla, 
gestasnyrting, eldhús og stofa. V. 67,9 m.

Ástu-Sólliljugata 32 - 270 Mosfellsbær 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Hæðin er 137,3 fermetrar, fjögurra 
til fimm herbergja með gluggum 
í þrjár áttir og allt að fimm metra 
lofhæð. Auk þess er 19,3 fermetra 
bílskúr. Hæðin er björt og vönduð 
og er í nýviðgerðu og máluðu 
þríbýlishúsi á eftirsóttum stað í 
vesturbæ Reykjavíkur. 
Gengið er inn um sérinngang á 1. 
hæð og þaðan er stigi með stórum 
glugga upp á efri hæð. Forstofa 
er með fatahengi, hol er parket-
lagt, baðherbergi er flísalagt í gólf 
og veggi með breiðu baðkeri og 
tvöfaldri sturtu. Geymsla er með 
ruslalúgu niður í ruslageymslu 
hússins.

Hjónaherbergi er rúmgott með 
fataherbergi, stofan er stór og björt 
með útgengi á rúmgóðar svalir til 
suðvesturs.

Eldhús er opið við rúmgóða 
borðstofu, með vönduðum 

Opið hús á Aflagranda
Fasteignamarkaðurinn 
hefur til sölu efri sérhæð 
að Aflagranda 3.

eikarinnréttingum, eyju og graníti 
á borðum.

Barnaherbergi eru tvö, bæði 
parketlögð. Þvottaherbergi er með 
glugga. Geymsluloft með góðri 
lofhæð er yfir hjónaherbergi. 
Ástand hússins er gott. Það var við-
gert og málað árið 2016 auk þess 

sem allt tréverk og járn á þaki var 
málað. Svalahandrið voru yfirfarin 
og endurbætt auk þess sem úti-
tröppur voru lagfærðar.

 
Opið hús verður í Aflagranda 
3 mánudaginn 10. apríl frá kl. 
17.15 til 18.

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

 

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

Hafdís Una 
Guðnýjardóttir
lögfræðingur

Gunnlaugur A. 
Björnsson

Jón Bergsson 
hdl. og  
lögg. fasteignasali

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur  
Snorrason  



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SELVAÐ 1, 110 REYKJAVÍK - NORÐLINGAHOLT 44.5M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. apríl. kl. 17:30-18:00. Mjög skemmtileg 105,6 fermetra þriggja til 
fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi með skápum, þriðja herbergið 
minna. Parket á gólfum, opið, mjög skemmtilegt eldhús, forstofa með skáp og flísum á gólfi, þvottahús 
inn af forstofu. Stórar suðursvalir. Bílastæði í kjallara ásamt geymslu.Bílastæði í kjallara ásamt geymslu. 
Göngustígar frá húsinu til allra átta.

OPIÐ HÚS

GOÐHEIMAR 19, 104 REYKJAVÍK 67.5M

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl. kl. 17:30-18:00. Falleg 177,5 fermetra  efri sérhæð ásamt bílskúr á 
rólegum stað í Vogahverfi. Hús og íbúð í góðu ástandi. Eignin skiptist í neðri forstofu, stigapall, parketlagt 
hol, fjögur herbergi þrjú með fataskápum og parketi, tvö flísalögð baðherbergi, opið eldhús með 
vönduðum innréttingum og gaseldavél, þvottahús og tvær samliggjandi stofur. Tvennar svalir, frá stofu 
og herbergi.

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR 44.9M

Vandaðar íbúðir í nýju fallegu þriggja hæða fjölbýlishúsi. Dæmi um 
íbúð: 4ra herbergja 112,3 fermetra íbúð á þriðju hæð. Bílastæði í 
bílakjallara fylgir eigninni. Innréttingar frá HTH. Afhending jan 2018.

STÚFHOLT 1, 105 REYKJAVÍK 44.9M

EINAR S. VALDIMARSSON / 840 0314

89,9 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.  Hol, stofa, tvö herbergi 
og bað með tengi fyrir þvottavél. Aukaherbergi á gangi á hæðinni.

LAUGARNESVEGUR 66 , 105 REYKJAVÍK 34.5M

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:00-17:30. Þriggja herbergja 
risíbúð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu og svalir. Frábært staðsetning.

OPIÐ HÚS

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ: 63.8M

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:30-18:00. Virkilega falleg og 
vönduð 121,4 fm 3ja herbergja  íbúð á 1.hæð með verönd til suðurs.
Stæði í bílageymslu. Tilbúin til afhendingar.

HEIL HÚSEIGN Í VESTMANNAEYJUM - FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Fallegt og mikið endurnýjað 272,2 fm. einbýlishús á þremur hæðum í 
Vestmannaeyjum. Fimm svefnherbergi, 2 baðherbergi.

BOÐASLÓÐ 18, 900 VESTMANNAEYJAR 45.5M

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495

KÁRSNESBRAUT 106, 200 KÓPAVOGUR 19.9M

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:30-18:00. Studioíbúð á 3. 
hæð 37,6 m2.  Herbergi/stofa með eldhúskrók: Plastparket á gólfi og 
flísar við inngang, útgengt á svalir. Baðherbergi með sturtuklefa.

OPIÐ HÚS

VANDAÐ RAÐHÚS 
Í SELÁSHVERFI

Allar upplýsingar veitir Ólafur H. Guðgeirsson, MBA, 
nemi lgf. í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is

- Stórt hús á tveimur hæðum
- Gott útsýni
- Stór bílskúr
- Húsið fæst eingöngu í skiptum 
   fyrir góða íbúð í Norðlingaholti

Í EFRI BYGGÐUM KÓPAVOGS
 Nýjar glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir í lyftuhúsi. Stórar 

svalir og mikið útsýni. Til afhendingar í desember, 
fullbúnar með tækjum og gólfefnum. Góð kaup.

MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR
Nýjar 2-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi í miðbæ 

Hafnafjarðar. Afhendast fljótlega fullbúnar og með 
gólfefnum. Mjög skemmtileg hönnun.

145,1 fm. 4ra herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi. Sér 
verönd og sér bílastæði inni á lóð. Frábær staðsetning í hjarta 
borgarinnar.

BERGSTAÐASTRÆTI 15, 101 REYKJAVÍK 73.9M



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Eignin verður til sýnis þriðjudag  
frá kl. 18.00 – 18.30  
Gott 258,1 fm. endaraðhús, kjallari og tvær hæðir 
ásamt innbyggðum 20,0 fm. bílskúr miðsvæðis í 
Reykjavík. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, bæði 
baðherbergi, rafmagn og alla ofna. Stofa með 
útgengi á yfirbyggðar flísalagðar svalir til vesturs. 
Borðstofa. Sex herbergi. 

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu, skóla og leikskóla.

Verð 76,9 millj.

Hvassaleiti 23. Endaraðhús

Eignin verður til sýnis þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30 
52,4 fm.  kjallaraíbúð að meðtaldri geymslu 1,5 
fm. og þvottahúsi 3,2 fm. með sérinngang á 
frábærum stað í miðborginni. Búið að endurnýja 
skólplagnir og brunn á lóð. Snyrtileg sameign og 
sameiginlegur garður. Frábær staðsetning þar sem 
miðbærinn er í göngufæri. 

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 27,9 millj.

128,6 fm. iðnaðarhúsnæði á einni hæð með mikilli 
lofthæð og góðum innkeyrsludyrum á Kársnesinu 
í Kópavogi. Á teikningum er gert ráð fyrir 22,7 
fm. millilofti en það hefur aldrei verið sett upp og 
eignin er því í dag 128,6 fm. að stærð. Húsnæðið 
er með allt að 7,5 metra lofthæð í mæni og er 
einn stór salur með innkeyrsludyrum frá vestri og 
með gluggum til austurs.  Mjög góð aðkoma er að 
húsinu og malbikað rúmgott plan.

Verð 34,9 millj.

Afar falleg 164,5 fm. neðri sérhæð að meðtöldum 
28,1 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað. Eignin 
skiptist í forstofu, svefngang, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, borðstofu og 
stóra stofu. Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott 
skipulag og stórir gluggar sem hleypa inn góðri 
birtu. Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur 
árum síðan. 

Búið er að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og 
tæki í eldhúsi. 

Verð 63,9 millj.

Óðinsgata 20B. 2ja herbergja íbúð. Sérinngangur.

Bakkabraut – Kópavogi. Iðnaðarhúsnæði.

Eignin verður til sýnis  þriðjudag  
frá kl. 17.15 – 17.45 
Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð 
í tvíbýlishúsi á Arnarnesi auk 37,2 fm. tvöfalds 
bílskúrs.  Aukin lofthæð er í eigninni, gólfhiti, vand-
aðar innréttingar og tæki og extra háar innihurðir.  
Fjögur herbergi. Útsýni til sjávar úr stofum og 
gert ráð fyrir arni. Hiti er í tröppum upp á hæðina.  
Húsið var málað að utan árið 2015. Stór steypt 
innkeyrsla og fjölda bílastæða.  Gluggar eru allir úr 
áli og viðhaldsfríir.  Baklóðin er að mestu villtur mói, 
sem þarfnast ekki viðhalds. 

Verð 84,9 millj.

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 152,1 fm. íbúð  
á jarðhæð í Sjálandi auk bílskúrs innaf bílskýli í kjall-
ara eignarinnar.  Sér 11,5 fm. geymsla er í kjallara 
hússins. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála 
sem er ekki inni i skráðum fermetrum. Allar innrétt-
ingar eru samræmdar í eigninni. Stofan er mjög 
stór og með gólfsíðum gluggum að hluta og út-
byggðum setkrók við sjóinn og rúmar auðveldlega 
bæði borð- og setustofu. Hjónaherbergi með stóru 
fataherbergi innaf með miklum innréttingum.

Verð 84,9 millj.

Súlunes 14 – Garðabæ. Efri sérhæð.

Langalína -  Garðabæ. Íbúð á einstökum útsýnisstað.Stóragerði.  Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45 
Björt og afar falleg 79,8 fm. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og góðri verönd til suðvesturs í  fjórbýli 
við Rauðalæk. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð 
á undanförnum árum m.a. var eldhús endurnýjað 
að öllu leyti árið 2016 og baðherbergi var endur-
nýjað fyrir um 6 árum síðan. Auk þess hefur verið 
skipt um gólfefni, hurðir innan íbúðar og hluta af 
ofnakerfi og gluggum. Húsið er nýlega múrviðgert 
og málað ásamt því að skipt var um þak og rennur. 

Verð 41,9 millj.

Gott iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði á tveimur 
hæðum með fjórum til fimm innkeyrsludyrum við 
Vatnagarða í Reykjavík.  Nýr 10 ára leigusamningur 
er í gildi um allt hið selda við mjög traustan aðila.  
Um er að ræða tvo eignarhluta, sem báðir eru á 
tveimur hæðum.  

Eignin hefur mikið auglýsingagildi þar sem hún 
stendur við Sæbrautina.

Lóðin er fullfrágengin með malbikuðu plani 
með góðum bílastæðum og góðri aðkomu.

Rauðalækur 13. 3ja herbergja íbúð – sérinngangur.

Vatnagarðar. Iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði 

Eignin verður til sýnis  í dag frá kl. 17.00 – 17.30  
Falleg 2ja herbergja 57,9 fm.  íbúð á jarðhæð að 
meðt. sér geymslu í einu af þessu eftirsóttu fjölbýlis-
húsum í Fossvoginum.  

Björt stofa og rúmgott svefnherbergi með góðum 
gluggum til suðurs. Eldhús opið við stofu.  

Hellulögð verönd og sér garður til suðurs.

Verð 31,9 millj.

Kelduland 5. 2ja herbergja íbúð- verönd til suðurs
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 18.00  
Stórglæsileg, björt og vel skipulögð 137,3 fm. íbúð 
með sérinngangi í 6 íbúða húsi auk innbyggðs 
20,0 fm. bílskúrs á frábærum stað í vesturbænum.  
Eignin, sem er öll innréttuð á afar vandaðan 
og smekklegan hátt skiptist m.a. í glæsilegar 
stofur með rúmgóðum svölum til suðvesturs, 
mjög vandað baðherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi, eldhús og 
sér þvottaherbergi. Allt að 4,0 metra lofthæð er í 
eigninni.   Sjón er sögu ríkari. 

Verð 74,9 milljónir. 

Aflagrandi 3 – sérinngangur
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Sverrir 
Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Reynir Björnsson
Hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

STUÐLABERG 60
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Sérlega vandað og vel skipulagt 203 fm parhús, þar af 
18 fm sérstæður bílskúr. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum auk rishæðar. Húsið stendur á jaðarlóð og er 
útsýni sérstaklega fallegt. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol og fjögur herbergi. Í risi er einnig 
bjart og gott hol. Timburverönd í garði. V. 71,9 m.
 

AUSTURSTRÖND 2
170 SELTJARNARNES

 
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjöl-
býlishúsi við Austurströnd 2 á Seltjarnarnesi (gengið 
niður eina hæð frá inngangi). Mjög stórar svalir. Stæði 
í bílageymslu. Samtals 110,3 fm, íbúðarrými 86,5 fm og 
bílastæði 23,8 fm. Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og fjal-
lasýn. Örstutt í skóla, leikskóla og þjónustu.V. 44,9 m. 

STÓRAGERÐI 20
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 90,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við Stóragerði 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Fyrir þremur árum var skipt 
um járn og pappa á þaki ásamt því var húsið málað að 
utan.V. 39,5 m. 

HJARÐARHAGI 11
107 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett ca 115 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli með stæði í bílageymslu. Rúmgóð 
og björt stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús 
og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða 
svefnherberginu inn af stofu. Stutt á Háskólasvæðið og 
miðborgina. Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 
og 17:45. V. 50,5 m.

SNORRABRAUT 73
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 85,5 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð (efstu hæð). Íbúðin 
skiptist m.a. í tvær stofur, tvö herbergi, baðherbergi og 
eldhús. Svalir. Nýtt endurnýjað eldhús. Góð lofthæð í 
íbúðinni. Góð staðsetning og stutt í alla helstu Þjónustu. 
V. 43,9 m.

BARÐAVOGUR 21
104 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja 56,9 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í litlu 
þríbýlishúsi við Barðavog 21 í Reykjavík. Stofa er með 
útgangi út á stóra verönd til suðurs. Eldhúsið er opið inní 
stofuna. Parket á gólfum. Björt og falleg íbúð. V. 30,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45.

SUÐURHÓLAR 35B
111 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu klæddu 
fjórbýlishúsi frá 2007. Sérinngangur. Tvö svefnherb. 
(eitt samkvæmt teikn). Mjög góðar innréttingar, flísal. 
baðherb. með tengi f.þvottav. Sérafgirt hellulögð verönd. 
V. 34,9 m.

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 10. apríl 
milli 17:15 og 17:45 (íbúð 0303). V. 41,9 m.

Samtals 174,1 fm 5 herbergja endaíbúð með bílskúr við Jötnaborgir (íbúð 146,3 fm og bílskúr 27,8 fm). Innangengt í 
bílskúr. Stofa, 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Afgirtur ca 40 fm pallur til suðurs. Sér inngangur af svalagangi. 
Örstutt í góðan grunn og leikskóla og aðra mjög góða þjónustu. Mjög gott útsýni. 

Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 204). V. 54,5 m. 

JÖTNABORGIR 12, 112 REYKJAVÍK

Glæsileg fullbúin 5 herbergja 155,7 fm endaíbúð á 2.hæð (jarðhæð að sunnanverðu) ásamt stóru stæði í bílskýli í 
nýlegu lyftuhúsi. Íbúð 147,7 og geymsla 8,2 fm. Vandað álklætt lyftuhús á frábærum stað í Krikahverfi í Mosfellsbæ 
rétt ofan við Krikaskóla og steinsnar frá miðbæ Mos. 4 góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, rúmgott þvottahús, eldhús 
með góðum borðkrók og  samliggjandi stofur. Sérafnotareitur til suðurs. Mjög gott útsýni. 
V. 59,8 m.

Mjög gott raðhús á tveimur hæðum samtals 100,3 fm. Einstaklega vel skipulagt og mikið yfirfarið hús á frábærum stað 
með suðurverönd (möguleiki að heitur pottur fylgi). 3 svefnherbergi. Endurnýjað eldhús og fl. Mjög góð staðsetning í 
grónu hverfi. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45. V. 48,5 m.

LITLIKRIKI 76, 270 MOSFELLSBÆR

SÍLAKVÍSL 12, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í nýlegu og glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn, Mýrargötu 26. 
Stæði í lokaðri bílageymslu. Stofa/borðstofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Góðir svalir. Gólfsíðir gluggar í stofum. Glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, til sjávar og yfir Esjuna. Nánari uppl. 
veita: Davíð Jónsson aðstoðamaður fasteignasala í síma 697-3080 / 588-9090, david@eignamidlun.is og Kjartan 
Hallgeirsson löggiltur fasteignasali í síma 588-9090, kjartan@eignamidlun.is. Sjá myndir inná eignamidlun.is  
Opið hús mánudaginn 10. april milli 17:15 og 17:45. V. 112 m. 

Glæsileg og vel staðsett 4ra herbergja 124,6 fm neðri sérhæð við Lindarvað í Reykjavík. Rúmgóð og björt stofa og 
borðstofa með útgangi út á stóra suðvestur verönd og garð með skjólveggjum. Gólfsíðir fallegir gluggar í stofum. Þrjú 
svefnherbergi. Sér inngangur. Í göngufæri frá eigninni er Norðlingaskóli. Þá er stutt í fallegar gönguleiðir við Elliða-
vatn og Heiðmörk. Falleg eign sem vert er að skoða. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45.  V. 49,9 m. 

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍKLINDARVAÐ 17, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Snyrtilega og vel innréttað innréttað 170 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Skútuvog í Reykjavík.  
Möguleiki er að leigja rýmið með húsgögnum. Leiguverð 1.950,- pr. fm. 
Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali s: 895 8321. 

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast fullbúin 
án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í iðandi mannlíf og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg. fasteignsali s: 864-5464 / 588 9090. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 601). V. 134,9 m. 

TIL LEIGU - SKÚTUVOGURVATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Glæsilegar lúxusíbúðir
Laugavegur 17 og 19

Skógarvegur 12-14
Nýtt í Fossvogi

Íbúðirnar seljast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar 
við kaupsamning. Um er að ræða samtals 10 íbúðir en 5 
íbúðir eru í hvoru húsi. Hverri íbúð fylgir bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. 

Stærð íbúða er frá 66,8 fm til 110,8 fm. 
Verð frá 57,8 millj.

Hver íbúð er í raun einstök. Íbúðirnar eru hannaðar af 
Minimum ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. 

Staðsetningin er einstök og í tengslum við nýtt og fallegt 
torg. Flestir bestu veitingastaðir bæjarins í göngufæri 
og tengjast húsin nýjasta og einu glæsilegasta hóteli 
landsins ásamt verslunum og veitingastöðum.

Þrjár íbúðir eru eftir. Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja 
íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Vandaðar innréttingar frá HTH. Tvö baðherbergi. 
Mynddyrasími er í öllum íbúðunum.
 
Stærð íbúða er frá 111,6 fm til 161 fm. 
Verð frá 62,8 millj.

Góð tenging við helstu útivistarperslur borgarinnar

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur leigumiðlari, 

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Andri Guðlaugsson

Lögfræðingur,

lögg. fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAGINN 11. APRÍL

MILLI KLUKKAN
17:00 og 18:00



Sala fasteigna frá
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Sverrir 
Kristinsson
Lögg. fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali,
lögg. leigumiðlari

Reynir Björnsson
Hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

G. Andri 
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Aðstoðarm. fast.s.

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna 
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir
Ritari

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M. 
Sigurðardóttir
Ritari

STUÐLABERG 60
221 HAFNARFJÖRÐUR

 
Sérlega vandað og vel skipulagt 203 fm parhús, þar af 
18 fm sérstæður bílskúr. Um er að ræða hús á tveimur 
hæðum auk rishæðar. Húsið stendur á jaðarlóð og er 
útsýni sérstaklega fallegt. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, sjónvarpshol og fjögur herbergi. Í risi er einnig 
bjart og gott hol. Timburverönd í garði. V. 71,9 m.
 

AUSTURSTRÖND 2
170 SELTJARNARNES

 
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjöl-
býlishúsi við Austurströnd 2 á Seltjarnarnesi (gengið 
niður eina hæð frá inngangi). Mjög stórar svalir. Stæði 
í bílageymslu. Samtals 110,3 fm, íbúðarrými 86,5 fm og 
bílastæði 23,8 fm. Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og fjal-
lasýn. Örstutt í skóla, leikskóla og þjónustu.V. 44,9 m. 

STÓRAGERÐI 20
108 REYKJAVÍK

 
Falleg 90,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við Stóragerði 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og tvö 
herbergi. Svalir til suðurs. Fyrir þremur árum var skipt 
um járn og pappa á þaki ásamt því var húsið málað að 
utan.V. 39,5 m. 

HJARÐARHAGI 11
107 REYKJAVÍK

 
Frábærlega staðsett ca 115 fm 4-5 herbergja íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli með stæði í bílageymslu. Rúmgóð 
og björt stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús 
og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða 
svefnherberginu inn af stofu. Stutt á Háskólasvæðið og 
miðborgina. Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 
og 17:45. V. 50,5 m.

SNORRABRAUT 73
105 REYKJAVÍK

 
Falleg 85,5 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð (efstu hæð). Íbúðin 
skiptist m.a. í tvær stofur, tvö herbergi, baðherbergi og 
eldhús. Svalir. Nýtt endurnýjað eldhús. Góð lofthæð í 
íbúðinni. Góð staðsetning og stutt í alla helstu Þjónustu. 
V. 43,9 m.

BARÐAVOGUR 21
104 REYKJAVÍK

 
Góð 2ja herbergja 56,9 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í litlu 
þríbýlishúsi við Barðavog 21 í Reykjavík. Stofa er með 
útgangi út á stóra verönd til suðurs. Eldhúsið er opið inní 
stofuna. Parket á gólfum. Björt og falleg íbúð. V. 30,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45.

SUÐURHÓLAR 35B
111 REYKJAVÍK

 
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu klæddu 
fjórbýlishúsi frá 2007. Sérinngangur. Tvö svefnherb. 
(eitt samkvæmt teikn). Mjög góðar innréttingar, flísal. 
baðherb. með tengi f.þvottav. Sérafgirt hellulögð verönd. 
V. 34,9 m.

FROSTAFOLD 24
112 REYKJAVÍK

 
3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli. 
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag 
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin 
er laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 10. apríl 
milli 17:15 og 17:45 (íbúð 0303). V. 41,9 m.

Samtals 174,1 fm 5 herbergja endaíbúð með bílskúr við Jötnaborgir (íbúð 146,3 fm og bílskúr 27,8 fm). Innangengt í 
bílskúr. Stofa, 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Afgirtur ca 40 fm pallur til suðurs. Sér inngangur af svalagangi. 
Örstutt í góðan grunn og leikskóla og aðra mjög góða þjónustu. Mjög gott útsýni. 

Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 204). V. 54,5 m. 

JÖTNABORGIR 12, 112 REYKJAVÍK

Glæsileg fullbúin 5 herbergja 155,7 fm endaíbúð á 2.hæð (jarðhæð að sunnanverðu) ásamt stóru stæði í bílskýli í 
nýlegu lyftuhúsi. Íbúð 147,7 og geymsla 8,2 fm. Vandað álklætt lyftuhús á frábærum stað í Krikahverfi í Mosfellsbæ 
rétt ofan við Krikaskóla og steinsnar frá miðbæ Mos. 4 góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, rúmgott þvottahús, eldhús 
með góðum borðkrók og  samliggjandi stofur. Sérafnotareitur til suðurs. Mjög gott útsýni. 
V. 59,8 m.

Mjög gott raðhús á tveimur hæðum samtals 100,3 fm. Einstaklega vel skipulagt og mikið yfirfarið hús á frábærum stað 
með suðurverönd (möguleiki að heitur pottur fylgi). 3 svefnherbergi. Endurnýjað eldhús og fl. Mjög góð staðsetning í 
grónu hverfi. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45. V. 48,5 m.

LITLIKRIKI 76, 270 MOSFELLSBÆR

SÍLAKVÍSL 12, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í nýlegu og glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn, Mýrargötu 26. 
Stæði í lokaðri bílageymslu. Stofa/borðstofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Góðir svalir. Gólfsíðir gluggar í stofum. Glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, til sjávar og yfir Esjuna. Nánari uppl. 
veita: Davíð Jónsson aðstoðamaður fasteignasala í síma 697-3080 / 588-9090, david@eignamidlun.is og Kjartan 
Hallgeirsson löggiltur fasteignasali í síma 588-9090, kjartan@eignamidlun.is. Sjá myndir inná eignamidlun.is  
Opið hús mánudaginn 10. april milli 17:15 og 17:45. V. 112 m. 

Glæsileg og vel staðsett 4ra herbergja 124,6 fm neðri sérhæð við Lindarvað í Reykjavík. Rúmgóð og björt stofa og 
borðstofa með útgangi út á stóra suðvestur verönd og garð með skjólveggjum. Gólfsíðir fallegir gluggar í stofum. Þrjú 
svefnherbergi. Sér inngangur. Í göngufæri frá eigninni er Norðlingaskóli. Þá er stutt í fallegar gönguleiðir við Elliða-
vatn og Heiðmörk. Falleg eign sem vert er að skoða. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45.  V. 49,9 m. 

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍKLINDARVAÐ 17, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚSOPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Snyrtilega og vel innréttað innréttað 170 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Skútuvog í Reykjavík.  
Möguleiki er að leigja rýmið með húsgögnum. Leiguverð 1.950,- pr. fm. 
Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali s: 895 8321. 

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast fullbúin 
án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í iðandi mannlíf og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
lögg. fasteignsali s: 864-5464 / 588 9090. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 601). V. 134,9 m. 

TIL LEIGU - SKÚTUVOGURVATNSSTÍGUR  20-22, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ 

HÚS

Glæsilegar lúxusíbúðir
Laugavegur 17 og 19

Skógarvegur 12-14
Nýtt í Fossvogi

Íbúðirnar seljast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar 
við kaupsamning. Um er að ræða samtals 10 íbúðir en 5 
íbúðir eru í hvoru húsi. Hverri íbúð fylgir bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. 

Stærð íbúða er frá 66,8 fm til 110,8 fm. 
Verð frá 57,8 millj.

Hver íbúð er í raun einstök. Íbúðirnar eru hannaðar af 
Minimum ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt. 

Staðsetningin er einstök og í tengslum við nýtt og fallegt 
torg. Flestir bestu veitingastaðir bæjarins í göngufæri 
og tengjast húsin nýjasta og einu glæsilegasta hóteli 
landsins ásamt verslunum og veitingastöðum.

Þrjár íbúðir eru eftir. Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja 
íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Vandaðar innréttingar frá HTH. Tvö baðherbergi. 
Mynddyrasími er í öllum íbúðunum.
 
Stærð íbúða er frá 111,6 fm til 161 fm. 
Verð frá 62,8 millj.

Góð tenging við helstu útivistarperslur borgarinnar

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

861 8511

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur leigumiðlari, 

löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

824 9098

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Andri Guðlaugsson

Lögfræðingur,

lögg. fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

OPIÐ HÚS
ÞRIÐJUDAGINN 11. APRÍL

MILLI KLUKKAN
17:00 og 18:00



Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595
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Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Fasteignasali

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Alexander
Sölufulltrúi

695 7700

Hrönn
Sölufulltrúi

692 3344

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00  

Langalína 34   210 Garðabæ 79.900.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi 
Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt 
er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega góðri lóð alveg 
við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt m.a að snæfellsjökli 
og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 127,3fm sérafnotaréttur á 
lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum.       
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 152,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00

Bogahlíð 24    105 Reykjavík 39.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með góðri 
lofthæð og útsýnið er stórglæsilegt  yfir borgina. Íbúðin er á 
fjórðu hæð í fallegu Sigvalda fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Um er að 
ræða 73,5 fm íbúð sem skiptist í hol, eldhús, stofu,borðstofu, 
baðherbergi og tvö góð svefnherbergi.  Öll gólf eru flotuð. Mjög 
góð staðsetning í Hlíðunum þar sem örstutt er í leikskóla, skóla, 
MH, Verzlunarskólan, HR og alla helstu þjónustu.     
  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 73,5 m2

Glæsilegt  3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ. 
Íbúðirnar eru frá 105 – 258 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum inn-
réttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Glæsilegar innréttingar 
eru í eldhúsi, verða þær með steinplötum. Vandaðar innréttingar verði í þvot-
tahúsi, Innihurðar verða úr hnotu. Íbúðirnar verða með svölum og svalalokun. 
Stæði í bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.

Í húsinu eru 9 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílgeymslu. Íbúðirnar verða 
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Raf-
magns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími. Allar íbúðir 
eru með svölum og svalalokun.

Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi 
við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind 
og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi 
af henni er sjóbaðströnd sem snýr í sólarátt. Skóli og leikskóli eru í hverfinu. 
Strandlengjan verður öll opinn almenningi og gangstígar tengir hana við hverfið 
við miðbæ Garðbæjar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

NÝHÖFN 7 - Sjálandi Garðabæ

NÝTT GLÆSILEGT 
FJÖLBÝLISHÚS

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17.30-18.00

Framnesvegur 55   101 Reykjavík 39.900.000 

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð í góðu húsi. Búið er að endurnýja mikið 
íbúð og hús. Húsið var allt steinað upp á nýtt fyrir fáeinum árum ásamt því að þak 
var yfirfarið, gluggar og gler endurnýjaðir og skipt var um svalahurð. Stigagangur er 
einkar snyrtilegur og búið er að endurnýja skólp af efstu hæð niður að kjallara. 
Upplýsingar veitir Berglindr fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 81 m2    

Miðhraun 14   210 Garðabæ 33.900.000

Rúmgott skrifstofurými (í dag nýtt sem töff 4ra herb. íbúð) á 2. hæð. Rýmið skiptist 
í stórt opið rými þegar komið er inn (nú nýtt sem stofa og borðstofa), eldhús með 
góðri innréttingu, nýlega endurnýjað baðherbergi m/sturtu, gestasnyrtingu, 3 
skrifstofurými(herb.) og þvottahús. Ný gólfefni, nýjar hurðir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Skrifstofurými(herb.): 4-6      Stærð: 143,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30-18:00

Holtsvegur 33  210 Garðabæ

Fasteignasalan TORG kynnir nýja 5 herbergja 165,7fm  glæsilega penthouse 
útsýnisíbúð tilbúin til innréttinga á fimmtu hæð merkta 0501 í nýbyggingu á 
Holtsvegi 33 í Garðabæ. Búið er að flísaleggja öll vottrými og forstofu. Eitt bílastæði 
í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt B05. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 166 m2

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl.17:30-18:00

Nýhöfn 3     210 Garðabæ 69.900.000 

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á tveimur pöllum með einstöku sjávarútsýni, góður 
bílskúr með geymslu innaf.  Húsið er 3ja hæða lyftuhús með innangengt úr bílskúr 
í sameign. Íbúðin er vel búin vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnás. Stórar 
svarlir en auk þeirra er þakverönd yfir bílskúr. Glæsieign á vinsælum útsýnisstað í 
Sjálandinu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 161,0 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17:30-18:00

Langholtsvegur 162   104 Reykjavík 39.900.000 

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð í þríbýli, íbúðin hefur öll verið 
endurnýjuð þ.á.m.  skolp, ofnar og ofnalagnir, vatnslagnir og rafmagn. Rúmgott 
eldhús með hvítri háglans innréttingu og nýlegum tækjum, 3 svefnherbergi, stofa 
og flísalagt baðherbergi, snyrtilegt þvottahús í sameign. Íbúðin er á jarðhæð lítið 
niðurgrafin og björt. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 88,3 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 18.00-18.30

Engihjalli 9    200 Kópavogi 38.900.000

Rúmgóð og vel skipulögð, skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 9. hæð með glugga á 
þrjár hliðar.  Tvennar stórar svalir, til suður og vesturs. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð. Bæði bað og eldhús nýlega endurgerð og skipt um tæki sem 
öll fylgja. Þvottahús 3ja íbúða er á hæðinni. Geymsla í kjallara.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 97,4 m2       9. hæð 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30 – 18:00

Drekavellir 36  221 Hafnarfirði

Glæsileg rúmgóð og björt íbúð á annarri hæð í fallegu 6 íbúða húsi á Dreka-
völlum. Íbúðin er á 3 hæðum með forstofu. Þrjú svefnherbergi, tvö klósett, rúmgóð 
sérgeymsla innan íbúðar og þvottahús innaf baðherbergi.
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4      Stærð: 172,2 m2

49.800.000

SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ

Drumboddsstaðir 10 801 Árnessýslu 23.900.000

Skemmtilegt sumarhús á 5.003 fm eignarlóð úr landi Drumboddsstaða II, 
Biskupstungum. Húsið hefur verið stækkað og er nú um 60 fm. Húsinu fylgir 
geymsluskúr. Stór sólpallur. Fallegt umhverfi og mikið útsýni. Húsið er í litlu hverfi 
sumarhúsa á hæðaröldu. Nostrað hefur verið við húsið.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5     Stærð: 60 m2       Eignarlóð: 5.003 m2  

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 20-26   210 Garðabæ

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða 
álklæddu lyftuhúsi við sjávarkambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum 
íbúðunum. Vandaðar innréttingar, eldhústæki með stein 
borðplötu. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5     Stærð: 92-185 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 5    Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar 
eru bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná 
niður í gólf og hita í gólfum. Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein 
besta staðsetning á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem stutt er 
í alla þjónustu og fallegar göngu- og hjólaleiðir.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 120,5-194,4 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 25   Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Vandað 5 hæða lyftuhús með 11 íbúðum, stærð íbúða er frá 111 
fm og upp í glæsilega 179,2 fm penthouse íbúð. Fallegar inn- 
réttingar frá Brúnás,  íbúðanna eru þær bjartar og rúmgóðar með 
stórum gluggum sem ná niður í gólf og hiti í gólfum. Afhendist án 
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi.  Öllum íbúðunum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Fjórar íbúðir eru með tveimur stæðum í 
lokuðu bílastæðihúsi

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi 2-4. Stærð 111-179,2  m2 

Þórsgata 12    101 Reykjavík 62.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt  íbúð á frábærum stað í miðborginni. Íbúðin er á þriðju 
hæð í fallegu 6 íbúða húsi við Þórsgötu. Þrjú svefnherbergi (eitt notað sem sjón-
varpsherbergi) stór stofa og mjög rúmgott eldhús. Allar innihurðar, fataskápar og 
parket var endurnýjað árið 2016 og þá var íbúðin einnig máluð. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 127,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 520 9595

Garðatorg 2b    210 Garðabæ 145.000.000

Um er að ræða nýja íbúð á 7 hæð, næst efstu hæð í glæsilegum 
átta hæða turni í miðbæ Garðabæjar. Íbúð 701 er með tvennar 
svalir, suður-þaksvalir um 25fm og Tvennar svalir fylgja íbúðinni, 
suður-þaksvalir um 25fm og yfirbyggðar vestur-svalir um 17fm. 
Íbúðin er með tvö góð baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvotta-
herbergi, sjónvarpshol og stórt aðalrými með eldhúsi, borðstofu 
og stofu. Útsýnið er mikið útúr íbúðinni, til austurs, suður og 
vestur, yfir Bessastaði og út á sjó. Íbúðin er tilbúin til afhendingar 
við undirritun kaupsamings. Sjón er sögu ríkari.       
Nánari uppl. má fá hjá söludeild í síma 520 9595

Herbergi: 3-4     Stærð: 187, m2

62.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt  íbúð á frábærum stað í miðborginni. Íbúðin er á þriðju 
hæð í fallegu 6 íbúða húsi við Þórsgötu. Þrjú svefnherbergi (eitt notað sem sjón-
varpsherbergi) stór stofa og mjög rúmgott eldhús. Allar innihurðar, fataskápar og 
parket var endurnýjað árið 2016 og þá var íbúðin einnig máluð. 
Upplýsingar veitir

Herbergi: 4     Stærð: 127,3 m2

33.900.000

Rúmgott skrifstofurými (í dag nýtt sem töff 4ra herb. íbúð) á 2. hæð. Rýmið skiptist 
í stórt opið rými þegar komið er inn (nú nýtt sem stofa og borðstofa), eldhús með 
góðri innréttingu, nýlega endurnýjað baðherbergi m/sturtu, gestasnyrtingu, 3 
skrifstofurými(herb.) og þvottahús. Ný gólfefni, nýjar hurðir.
Upplýsingar veitir

Skrifstofurými(herb.): 4-6      Stærð: 143,5
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Berglind
Fasteignasali
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VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00  

Langalína 34   210 Garðabæ 79.900.000

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í  Sjálandi 
Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt 
er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega góðri lóð alveg 
við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt m.a að snæfellsjökli 
og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 127,3fm sérafnotaréttur á 
lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i 
skráðum fermetrum.       
  
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 152,1 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00

Bogahlíð 24    105 Reykjavík 39.900.000

Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með góðri 
lofthæð og útsýnið er stórglæsilegt  yfir borgina. Íbúðin er á 
fjórðu hæð í fallegu Sigvalda fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Um er að 
ræða 73,5 fm íbúð sem skiptist í hol, eldhús, stofu,borðstofu, 
baðherbergi og tvö góð svefnherbergi.  Öll gólf eru flotuð. Mjög 
góð staðsetning í Hlíðunum þar sem örstutt er í leikskóla, skóla, 
MH, Verzlunarskólan, HR og alla helstu þjónustu.     
  
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 73,5 m2

Glæsilegt  3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ. 
Íbúðirnar eru frá 105 – 258 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum inn-
réttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Glæsilegar innréttingar 
eru í eldhúsi, verða þær með steinplötum. Vandaðar innréttingar verði í þvot-
tahúsi, Innihurðar verða úr hnotu. Íbúðirnar verða með svölum og svalalokun. 
Stæði í bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.

Í húsinu eru 9 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílgeymslu. Íbúðirnar verða 
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Raf-
magns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími. Allar íbúðir 
eru með svölum og svalalokun.

Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi 
við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind 
og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi 
af henni er sjóbaðströnd sem snýr í sólarátt. Skóli og leikskóli eru í hverfinu. 
Strandlengjan verður öll opinn almenningi og gangstígar tengir hana við hverfið 
við miðbæ Garðbæjar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

NÝHÖFN 7 - Sjálandi Garðabæ

NÝTT GLÆSILEGT 
FJÖLBÝLISHÚS

SJÁVAR-

ÚTSÝNI

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17.30-18.00

Framnesvegur 55   101 Reykjavík 39.900.000 

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð í góðu húsi. Búið er að endurnýja mikið 
íbúð og hús. Húsið var allt steinað upp á nýtt fyrir fáeinum árum ásamt því að þak 
var yfirfarið, gluggar og gler endurnýjaðir og skipt var um svalahurð. Stigagangur er 
einkar snyrtilegur og búið er að endurnýja skólp af efstu hæð niður að kjallara. 
Upplýsingar veitir Berglindr fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3     Stærð: 81 m2    

Miðhraun 14   210 Garðabæ 33.900.000

Rúmgott skrifstofurými (í dag nýtt sem töff 4ra herb. íbúð) á 2. hæð. Rýmið skiptist 
í stórt opið rými þegar komið er inn (nú nýtt sem stofa og borðstofa), eldhús með 
góðri innréttingu, nýlega endurnýjað baðherbergi m/sturtu, gestasnyrtingu, 3 
skrifstofurými(herb.) og þvottahús. Ný gólfefni, nýjar hurðir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Skrifstofurými(herb.): 4-6      Stærð: 143,5 m2 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30-18:00

Holtsvegur 33  210 Garðabæ

Fasteignasalan TORG kynnir nýja 5 herbergja 165,7fm  glæsilega penthouse 
útsýnisíbúð tilbúin til innréttinga á fimmtu hæð merkta 0501 í nýbyggingu á 
Holtsvegi 33 í Garðabæ. Búið er að flísaleggja öll vottrými og forstofu. Eitt bílastæði 
í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt B05. 
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 5     Stærð: 166 m2

79.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl.17:30-18:00

Nýhöfn 3     210 Garðabæ 69.900.000 

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á tveimur pöllum með einstöku sjávarútsýni, góður 
bílskúr með geymslu innaf.  Húsið er 3ja hæða lyftuhús með innangengt úr bílskúr 
í sameign. Íbúðin er vel búin vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnás. Stórar 
svarlir en auk þeirra er þakverönd yfir bílskúr. Glæsieign á vinsælum útsýnisstað í 
Sjálandinu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 161,0 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17:30-18:00

Langholtsvegur 162   104 Reykjavík 39.900.000 

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð í þríbýli, íbúðin hefur öll verið 
endurnýjuð þ.á.m.  skolp, ofnar og ofnalagnir, vatnslagnir og rafmagn. Rúmgott 
eldhús með hvítri háglans innréttingu og nýlegum tækjum, 3 svefnherbergi, stofa 
og flísalagt baðherbergi, snyrtilegt þvottahús í sameign. Íbúðin er á jarðhæð lítið 
niðurgrafin og björt. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 88,3 m2  

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 18.00-18.30

Engihjalli 9    200 Kópavogi 38.900.000

Rúmgóð og vel skipulögð, skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 9. hæð með glugga á 
þrjár hliðar.  Tvennar stórar svalir, til suður og vesturs. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð. Bæði bað og eldhús nýlega endurgerð og skipt um tæki sem 
öll fylgja. Þvottahús 3ja íbúða er á hæðinni. Geymsla í kjallara.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 4     Stærð: 97,4 m2       9. hæð 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30 – 18:00

Drekavellir 36  221 Hafnarfirði

Glæsileg rúmgóð og björt íbúð á annarri hæð í fallegu 6 íbúða húsi á Dreka-
völlum. Íbúðin er á 3 hæðum með forstofu. Þrjú svefnherbergi, tvö klósett, rúmgóð 
sérgeymsla innan íbúðar og þvottahús innaf baðherbergi.
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

Herbergi: 4      Stærð: 172,2 m2

49.800.000

SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ

Drumboddsstaðir 10 801 Árnessýslu 23.900.000

Skemmtilegt sumarhús á 5.003 fm eignarlóð úr landi Drumboddsstaða II, 
Biskupstungum. Húsið hefur verið stækkað og er nú um 60 fm. Húsinu fylgir 
geymsluskúr. Stór sólpallur. Fallegt umhverfi og mikið útsýni. Húsið er í litlu hverfi 
sumarhúsa á hæðaröldu. Nostrað hefur verið við húsið.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Herbergi: 5     Stærð: 60 m2       Eignarlóð: 5.003 m2  

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Langalína 20-26   210 Garðabæ

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða 
álklæddu lyftuhúsi við sjávarkambinn.  Sjávarútsýni er úr flestum 
íbúðunum. Vandaðar innréttingar, eldhústæki með stein 
borðplötu. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða 
flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5     Stærð: 92-185 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 5    Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar 
eru bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná 
niður í gólf og hita í gólfum. Stæði í lokaðri bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein 
besta staðsetning á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem stutt er 
í alla þjónustu og fallegar göngu- og hjólaleiðir.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3-4     Stærð: 120,5-194,4 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Lundur 25   Fossvogsdalnum í Kópavogi                                  

Vandað 5 hæða lyftuhús með 11 íbúðum, stærð íbúða er frá 111 
fm og upp í glæsilega 179,2 fm penthouse íbúð. Fallegar inn- 
réttingar frá Brúnás,  íbúðanna eru þær bjartar og rúmgóðar með 
stórum gluggum sem ná niður í gólf og hiti í gólfum. Afhendist án 
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi.  Öllum íbúðunum fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. Fjórar íbúðir eru með tveimur stæðum í 
lokuðu bílastæðihúsi

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi 2-4. Stærð 111-179,2  m2 

Þórsgata 12    101 Reykjavík 62.900.000

Glæsileg, rúmgóð og björt  íbúð á frábærum stað í miðborginni. Íbúðin er á þriðju 
hæð í fallegu 6 íbúða húsi við Þórsgötu. Þrjú svefnherbergi (eitt notað sem sjón-
varpsherbergi) stór stofa og mjög rúmgott eldhús. Allar innihurðar, fataskápar og 
parket var endurnýjað árið 2016 og þá var íbúðin einnig máluð. 
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 127,3 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 520 9595

Garðatorg 2b    210 Garðabæ 145.000.000

Um er að ræða nýja íbúð á 7 hæð, næst efstu hæð í glæsilegum 
átta hæða turni í miðbæ Garðabæjar. Íbúð 701 er með tvennar 
svalir, suður-þaksvalir um 25fm og Tvennar svalir fylgja íbúðinni, 
suður-þaksvalir um 25fm og yfirbyggðar vestur-svalir um 17fm. 
Íbúðin er með tvö góð baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvotta-
herbergi, sjónvarpshol og stórt aðalrými með eldhúsi, borðstofu 
og stofu. Útsýnið er mikið útúr íbúðinni, til austurs, suður og 
vestur, yfir Bessastaði og út á sjó. Íbúðin er tilbúin til afhendingar 
við undirritun kaupsamings. Sjón er sögu ríkari.       
Nánari uppl. má fá hjá söludeild í síma 520 9595

Herbergi: 3-4     Stærð: 187, m2



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali

Víglundur Helgason sölumaður
Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

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

LYNGPRÝÐI - EINBÝLI - GARÐABÆR

Glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr samtals 246 fm. 
Frábær staðsetning, hornlóð við Lyngprýði 2
Gbæ. Húsið afhendist á fokheldisstigi eða lengra komið. Húsið verður til 
afhendingar í vor. Teikningar á skrifstofu.  

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

KIRKJUVELLIR - 4.HERB. - HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 4ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi, á frábærum stað framarlega 
á Völlunum Hfj. Stórar svalir í vestur (grillsvalir, gott skjól). Útsýni.Þrjú fín 
svefnherbergi og eitt gluggalaust. Fallegt eldhús með borðkróki. Falleg eign 
sem vert er að skoða.  V. 42,9 millj.  

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

LAXÁRBAKKI – HVALFIRÐI – FERÐAÞJÓNUSTA

Laxárbakki, ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á gistingu og veitingar 
allt árið. Góð staðsetning við þjóðveg 1 og aðeins 12 km frá Akranesi. Stutt 
er í alla helstu ferðamannastaði á suðvesturlandi og einstakt fuglalíf, góðar 
gönguleiðir í nágrenninu. Mjög góð aðstaða er í veislusalnum fyrir allskyns 
veislur. Laxárbakki er frábær staður til að njóta norðurljósanna. Ferðaþ-
jónustan á Laxárbakka býður upp á gistingu í 12 glæsilegum studióíbúðum 
fyrir allt að 31 manns og 6 svefnherbergi í gistihúsi fyrir allt að 14 manns. 
Stór veitingastaður er á staðnum sem tekur allt að 100 manns í sæti.  
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

OPIÐ HÚS

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

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Kaplaskjólsvegur 43- Opið hús
Opið hús þriðjudaginn 11. apríl frá kl. 17:00-17:30 
3ja herbergja sérbýli á einni hæð á góðum stað 
í vesturbænum. Steypt verönd og afgirt lóð. 
Örstutt frá KR-vellinum. Einstakt tækifæri til 
þess að eignast litla sérbýliseign á góðum og 
mjög eftirsóttum stað. Verð kr. 32.5 millj.

Melhagi 1- 3ja herbergja
Glæsileg, mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð við Melhaga 1 Reykjavík.  Íbúðin er vel 
skipulögð, með sérinngangi. Stutt í skóla og 
þjónustu. Virkilega falleg eign á besta stað í 
vestubænum. Verð: kr. 44,9 millj.

Ásvallagta
Hugguleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á ef-
stu hæð ( 2. hæð) í litlu fjölbýli. Húsið er byggt 
1970 og eru 7. íbúðir í húsinu.  Góð staðsetning 
í 101 Rvík. Sérmerkt bílastæði á lóð við húsið. 
Afhending fljótlega. Verð: 48,9 millj.

Skeggjastaðir - Jörð og einbýli
Jörðin og einbýlishúsið að Skeggjastöðum í 
Rangárþingi eystra. Stærð jarðar er 26,7 ha, 
þar af ca 7ha ræktað land. Einbýlishús sem 
stendur á 1.347 fm lóð með sér fastanúmeri/ og 
landnúmeri.  Verð kr. 25.9 millj.

3ja herbergja 3ja herbergja 3ja herbergja Jörð og einbýli

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
löggiltur fasteignasali, 

sími 897-8061 

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

899 9787   570 4800 
Löggiltur fasteignasali

Hvers virði er eignin þín?

- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

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 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

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



Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Álftamýri 18, 108 Reykjavík
2JA HERBERGJA

Tæplega 60 fm 2ja herb. íbúð með sér 
geymslu í kjallara á 4. hæð (efstu) í 
góð fjölbýli á eftirsóknarverðum stað 
í rótgrónu hverfi. Húsið hefur fengið 
gott viðhald og íbúðin vel umgengin. 
Parket, flísar og dúkur á gólfum. 

Gott innra skipulag. 

Íbúðin er laus við kaupsamning. 

Verð 29,5 millj. 

Vesturgata 
TIL LEIGU MEÐ HÚSGÖGNUM

Ca. 113 fm. glæsileg íbúð á rólegum 
stað við Vesturgötu í hjarta 101 Rvk. 
Leigist með húsgögnum, miðað 
við lágmark 1 árs leigusamning. 
Íbúðin er vel búin húsgögnum og 
heimilistækjum og staðsett á rólegum 
stað, en í göngufæri við miðborgina, 
HÍ og sendiráð. Leiguverð er kr. 290 
þúsund á mánuði. Vinsamlegast 
hafið samband við Viðar Böðvarsson í 
síma 552-1400 og 694-1401, varðandi 
nánari upplýsingar.

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur
ATVINNUHÚSNÆÐI

Tæplega 200 fm iðnaðarbil ásamt 
óskráðu 40 fm millilofti þar sem 
búið er að útbúa íbúðarrými. Húsið 
er stálgrindarhús og holsteinn. 
Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi 
og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór 
rennihurð. 

Fyrir liggur deiliskipulag v/Kársnes 
þróunarsvæði frá október 2016. 

Verð 45 millj. 

Laugavegur
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Ca. 420 fm skrifstofuhúsnæði á 
2.hæð á Laugavegi 170. Húsnæðið er 
laust til afhendingar strax og leigist 
á hagstæðum kjörum miðað við 
leigusamning til allt að tveggja ára. 
Einnig er mögulegt að leigja ca. 430 
fm á jarðhæð í sama húsi. 

Bókið skoðun hjá Fold, 552-1400 / 
fold@fold.is

Mávahlíð 4
3JA HERBERGJA - LAUS

Rúmlega 80 fm. íbúð á frábærum 
stað í Hlíðunum. 

Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnh., 
eldhús og bað. 

Laus við kaupsamning. 

Lyklar á skrifstofu. 

Verð 35 millj.

Sumarhús Borgarfirði
MJÖG GOTT VERÐ.

Kálfhólabyggð 12a. Ca. 54 fm. góður 
bústaður nálægt Valbjarnarvöllum 
og Gljúfurá. 

Tvö svefnherbergi. Hagstæður 
lóðarleigusamningur til 50 ára. 

Flottur  bústaður á góðum stað í 
Borgarfirði. 

Skipti  möguleg.  

Verð 9,9 millj. 

Seljaland 1, kjallari
OPIÐ HÚS MÁN 10. APRÍL KL. 16:30-17:00

50 fm góð 2ja herbergja íbúð í 
kjallara á góðum stað í Fossvogi. 
Svefnherbergi, stofa, eldhús og 
baðherbergi. Lítil geymsla innan 
íbúðar. Aðgangur að þvottahúsi og 
þurrkherbergi í sameign.  Íbúðin selst 
með leigusamningi. 

Verð 25,9 millj. 

Opið hús mánudaginn 10. apríl  
frá kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Ásgarður 10, 108 Rvk, neðri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 10. APRÍL KL 16:30-17:00

Ásgarður 10,  jarðhæð/kjallari:  
C. 57 fm. falleg 2ja herbergja íbúð 
með sérinngangi í tvíbýlisraðhúsi á 
frábærum stað við Ásgarð.   
Að sunnanverðu er skjólgóð hellu- 
lögð verönd og gengt frá henni í 
sameiginlegan garð. 

Verð 31,5 millj. 

Opið hús mánudaginn 10. apríl  
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

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

Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur 

fyrir opinberan aðila. 

Traustar greiðslur, langur leigutími. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
lögg. fast.

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir
viðskiptalögfr.

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson

einar@fold.is / 893-9132

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvílandi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Guðjón  
Sigurjónsson
Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Smári  
Jónsson  
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður 
Kristinsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Ólafur 
Tryggvason 
Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

Hildur Edda
Gunnarsdóttir 
Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

Pálmi 
Almarsson  
Löggiltur fasteignasali 
Gsm: 896-3344

Óskar Þór  
Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750

Hilmar 
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 

Nýhöfn 7
NÝBYGGING

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu. 
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru 
frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð 
staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða 
ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11 
hæðir.  Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120  til 194 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  Glæsileg 
hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timbur-
veröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.  
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ. 
Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.  
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  
Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum.  Álklætt hús.  
Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórum timburveröndum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upp- 
lýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SJÁVARÚTSÝNI

NÝBYGGING
LUNDUR 5LANGALÍNA 20-26
Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi. Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

SKIPHOLT 66
• 105 Rvk.  
• 5 herb. 
• 2. hæð. 
• 196 fm. 
• Bílskúr. 
• Byggt árið 2000. 
• Verð 79,5 milljónir. 

LUNDUR PENTHOUSE
• 200 Kóp. 
• 194,4 – 154,5  fm. íbúðir. 
• Stórar Þaksvalir. 
• 2 Stæði í bílgeymslu. 
• Verð 125 - 129 millj. 

GOÐHEIMAR 4
• 104 Rvk. 
• 3ja herb. 
• 85,1 fm..  
• Verð 38,5 millj. 

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

LUNDUR 25
• 200 Kóp. 
• 4ra herb. 
• 152,7 fm.  
• Stór suðurverönd. 
• Verð 68,5 millj.  

NÝBÝLAVEGUR 44
• 200  Kóp. 
• 140,4 fm.  
• 4ra herb. 
• Yfirbyggðar svalir. 
• Bílskúr. 
• Verð 49,5 millj. 

VINDÁS 1
• 110 Rvk. 
• 105 fm.  
• 3ja herb. 
• Bílgeymsla. 
• Verð 36,9 millj. 

Opið hús þriðjudag 
frá kl. 17:00 til 17:30  OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 

FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 

FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.

SJÁVARÚTSÝNI



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

trausti.is  s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Vaðlatún 4 sem 
raðhús á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 
3ja-4ra herbergja raðhúsi 
á einni hæð, 95,3 fm að 
stærð auk 27,3fm bílskúrs. 
Ásett verð búseturéttarins er  kr. 9.150.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 186.000-. 

Stekkjargata 61 sem er 
raðhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja raðhúsi með 
garðskála á einni hæð, 135,3 
fm að stærð en þar af er 
bílskúrinn tæpir 30 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er 

kr. 7.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 200.000-.

Víðigerði 17 sem er 
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja 
herbergja parhúsi á einni 
hæð ásamt bílskúr, 119 
fm að stærð en þar af er 
bílskúrinn 28 fm. 
Ásett verð búseturéttarins er 
kr. 6.400.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 177.000-. 

Hvammsgata 10 sem 
er parhús í Vogum
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja parhúsi ásamt 
sólstofu á einni hæð, 90,1 fm 
að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.700.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 130.000-. 

Skipastígur 2 sem er 
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja parhúsi á einni 
hæð ásamt bílskúr, samtals 
115,5 fm að stærð, þar af 
er bílskúrinn 32,4 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 6.900.000 og eru mánaðargjöldin 
um kr. 130.000-.

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskost-
naður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging, 
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar 
sem það á við.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð hafið samband við skrifstofu Búmanna.

Tilboðsfrestur er til 24.apríl n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma  
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast 
nánari upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins 
www.bumenn.is

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 8 • 108 Reykjavík

Björt og vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 2.hæð sem hefur verið endur-
nýjuð. Gluggar í tvær áttir og útsýni til sjávar. Íbúðin er skráð 83 fm en þar 
af er 13,1 fm geymsla.  Íbúðin skiptist í tvær rúmgóðar stofur, svefnherb., 
eldhús og baðherbergi. Parket og flísar á gólfi.  Rólegur staður og stutt í 
skóla, verslun og aðra þjónustu. Verð 42,5 millj. 

SELJAVEGUR 15,  101 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 - 18 

OPIÐ HÚS

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Glæsilegt 212,7 fm einbýlishús á einni hæð, ásamt bílskúr, 
á fallegum stað í Reykjanesbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, fjögur herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. 
Arinn í borðstofu. Mikil lofthæð er að hluta til í húsinu.  
Húsið stendur hátt og snýr beint út á flóann. Lóð er ekki 
fullfrágengin. Sjá myndir inná eignamidlun.is 
Nánari uppl. veitir G. Andri Guðlaugsson löggiltur  
fasteignasali í síma 662 2705 eða andri@eignamidlun.is.

Vallarás 11, Reykjanesbær

Sala fasteigna frá

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



Bílar 
Farartæki

FRÁBÆRT VERÐ !
Citroen C4 Comfort DIESEL 07/2014 
ek 48 þ.km beinsk, álf, ofl verð 
aðeins 1590 Þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Land Rover Discovery 4.S nýsk. 
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk. 
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi, 
verð 7.990.000. kr. s:8923207

 Bílar óskast
Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann. S. 
8682352

 Vinnuvélar

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

 Bátar

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

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Felli tré, grisja og klippi runna. Besti 
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 
698 1215

 Bókhald

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

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

 Húsaviðhald

SMIÐSKRAFTUR EHF. 

NÝSMÍÐI OG VIÐHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN SANDSPARSL - MÁLUN 

- TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Alhliða smíðavinna Smíðaverktakar 
ehf 777-0709 8695927 
smidaverktakar@gmail.com 
Facebook: smiðaverktakar ehf

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði
Starfskraft vantar í Sauðburð 
æskilegt að viðkomandi gæti unnið 
inniverk með Uppl. í s. 487 4791 
864 2146

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, 
MÁLARA EÐA AÐRA 

STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta - 
proventus.is  
Sími 551-5000  
Netfang proventus@proventus.is

Til sölu

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.isÁbendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Atvinna

Kennaraháskóli Íslands, reitur 1.254
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. apríl 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  6. apríl. 2017 var samþykkt að 
endurauglýsa framlagða tillögu að deiliskipulagi reits 1.254, Kennaraháskóli Íslands samhliða auglýsingu á breytingu 
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  Í deiliskipulaginu felst uppbygging á hluta núverandi lóðar Kennaraháskóla 
Íslands fyrir byggingu  60 íbúða fyrir eldri borgara og allt að 100 íbúðir fyrir námsmenn. Auk þess verða skilgreindar 
upp á nýtt byggingarheimildir fyrir lóð Kennaraháskóla Íslands.  Deiliskiplagstillagan er auglýst samhliða breytingu á 
aðalskipulagi varðandi „heimildir um fjölgun íbúða“ sem birtist einnig í dag. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Árbæjarblettur 62/Þykkvibær 21
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 29. mars 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  6. apríl  2017 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Árbær-Selás. Í breytingunni felst  felst að afmörkuð er lóð og 
byggingarreitur um Árbæjarblett 62/Þykkvabæ 21. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Fálkagötureitur vegna Þrastargötu 1 og 5
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 29. mars 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  6. apríl  2017 var samþykkt 
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Fálkagötureits 1.553/1.554.2 (hluti) vegna Þrastargötu 1 og 5.  Í 
breytingunni felst m.a. að heimilt verði að byggja litla viðbyggingu austan við einbýlishúsið að Þrastargötu 5, lóðin að 
Þrastargötu 1 verður aftur hluti af sameiginlegri lóð Þrastargötu 1-11, ásamt  skilgreindum kvöðum um gangstíga og 
kvöð um aðkomu neyðarbíla. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Laugavegur 66-68 og 70
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 29. mars 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  6. apríl  2017 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á skilmálum deiliskipulags reits 1.174.2 vegna lóðanna nr. 66-68 og 70 við 
Laugaveg. Í breytingunni felst að kröfu um fjölda bílastæða sem fram kemur í kafla 5.0 gr. 5.1. í almennum skilmálum 
deiliskipulagsins frá 2003 er breytt. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Njálsgötureitur
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 29. mars 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  6. apríl  2017 var samþykkt 
að auglýsa tillögu að breytingu á skilmálum deiliskipulags Njálsgötureits, reitur 1.190.3. Í breytingunni felst að heimilað 
er að hafa gististarfsemi við Barónsstíg sem er skilgreind sem aðalgata samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-
2030. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar a Tillögurnar er einnig hægt að 
fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 
10. apríl 2017 til og með 22. maí 2017. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við 
tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 22. maí 
2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 10. apríl 2017
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og 
breytingar á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Heimildir um fjölda íbúða
Stefna um íbúðarbyggð og blandaða byggð 2010-2030 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 6. apríl 2016 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-
2030,  samkvæmt  1. mgr. 36. gr,  sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Aðalskipulagstillagan er auglýst samhliða tillögu að 
breyttu deiliskipulagi á Kennaraháskólareit.

Markmið breytingartillögu er að mæta breyttum þörfum á húsnæðismarkaði og auka svigrúm til að byggja smærri 
íbúðir. Breytingar munu fela í sér óverulegar breytingar á byggingarmagni. Fjölgun íbúða á einstaka reitum er á kostnað 
atvinnuhúsnæðis eða felur það í sér að byggðar verði að jafnaði smærri íbúðir, án þess að byggingarmagn sé aukið. 
Einnig eru gerðar nokkrar lagfæringar á framsetningu stefnunnar. Samkvæmt tillögunni ná breyttar heimildir um fjölda 
íbúða til eftirfarandi reita (númer reits innan sviga): Laugavegur+ (9), Borgartún (26), KHÍ (35), Suður-Mjódd (46), 
Sléttuvegur (32), Hlíðarendi (13), Vísindagarðar (12), HÍ v/Suðurgötu (59), Höfðatorg (21),  Köllunarklettur (29), Spöngin 
(41) og Úlfarsárdalur-Leirtjörn (53-55).

Tillagan er aðgengileg í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, 
frá 10 apríl 2017 til og með  22. maí 2017. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 3. hæð.  
Tillöguna má nálgast á reykjavik.is undir skipulag í kynningu.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum 
við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@
reykjavik.is, eigi síðar en 22. maí 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með 
tölvupósti.  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir vönum  
stálsmiðum sem geta unnið sjálfstætt.
Eingöngu vanir menn koma til greina.

Stál og Suða ehf er framsækið fyrirtæki í Málmiðnaði sem 
sinnir fjölbreyttum verkefnum með stóran hóp viðskiptavina.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
stalogsuda@stalogsuda.is

Tilkynningar

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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IRINA OG VALGARÐ MEISTARAR

TVÖFALT HJÁ MOSFELLINGUM

HRAFNHILDUR Í MIKLU STUÐI

FIMLEIKAR Íslandsmótið í áhalda-
fimleikum fór fram í Laugardals-
höll um helgina.

Irina Sazonova úr Ármanni og 
Valgarð Reinhardsson frá Gerplu 
urðu Íslandsmeistarar í fjölþraut 
sem fram fór á laugardeginum en 
úrslit í einstökum áhöldum fóru 
svo fram í gærmorgun.

Það var mikil spenna í kvenna-
flokki en fyrir lokaumferðina á 
gólfinu áttu fjórar stúlkur mögu-
leika á því að verða Íslandsmeist-
ari. Stúlkunum gekk misvel að 
höndla pressuna en á endanum 
varð Irina með 0,067 stigum 
meira en Dominiqua Alma Bel-
any. Verður ekki mikið tæpara en 
það. Agnes Suto endaði í þriðja 

sætinu í fjölþrautinni.
Valgarð hafði talsverða 

yfirburði í karlaflokki og var 
nokkið langt á undan Eyþóri Erni 
Baldurssyni sem varð annar. Jón 
Sigurður Gunnarsson varð síðan 
þriðji.

Irina varð Íslandsmeistari á slá 
og stökki í keppni á einstökum 
áhöldum. Góð helgi hjá henni. 
Dominiqua varð meistari á gólfi 
og tvíslá.

Valgarð varð meistari á svifrá 
í keppni á einstökum áhöldum. 
Eyþór Örn varð meistari á gólfi 
og stökki en Arnþór Daði Jónsson 
vann á bogahesti. Jón Sigurður 
Gunnarsson var svo meistari í 
hringjunum.

BLAK Þeir Mosfellingar sem lögðu 
leið sína í Laugardalshöll í gær til 
þess að fylgjast með bikarúrslita-
leikjunum í blaki fengu mikið fyrir 
peninginn. 
Fyrst tryggði Afturelding sér 
bikarmeistaratitilinn í karlaflokki 
eftir ævintýralegan 3-2 sigur á 
Stjörnunni. Mosfellingar voru oft 
í vandræðum í leiknum en komu 
endalaust til baka og unnu ótrúlega 
sætan sigur.
Leikurinn stóð yfir í hátt í þrjá 
klukkutíma og Garðbæingar naga 
sig örugglega í handarbakið að hafa 
ekki gert betur úr þeirri stöðu sem 
liðið komst í.
Í kvennaflokki vann Afturelding 
öruggan 3-0 sigur á HK. HK veitti 
Mosfellingum þó mikla keppni og 

allar hrinurnar voru mjög jafnar. 
Taugar Mosfellinga voru þó sterkari 
og Aftureldingarliðið stóð í lapp-
irnar er mest á reyndi.

SUND Fremsta sundkona lands-
ins, Hrafnhildur Lúthersdóttir, 
var stjarna Íslandsmótsins í sundi 
sem fram fór í Laugardalslaug um 
helgina.
Hún vann til hvorki meira né minna 
en átta gullverðlauna á mótinu um 
helgina. Þrjú gull komu á föstu-
degi og laugardegi og hún lauk svo 
helginni með tveimur gullum til 
viðbótar á lokadeginum í gær. Þá 
fékk hún gull í 200 metra bringu-
sundi og var í sundsveit SH sem 
vann 4x100 metra skriðsundið.
Eygló Ósk Gústafsdóttir lét að sjálf-
sögðu einnig mikið að sér kveða 
hún vann til þriggja gullverðlauna 
og þriggja silfurverðlauna á Íslands-
mótinu að þessu sinni. Hún var að 
glíma við veikindi í síðustu viku 
þannig að hún var ekki alveg upp á 
sitt besta að þessu sinni.
Bryndís Rún Hansen einnig öflug en 
hún varð þrefaldur Íslandsmeistari.

Irina leikur hér listir sínar í Höllinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

 
Fram - Stjarnan 21-27 
Fram: Ragnheiður Júlíusdóttir 7, Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir 4, Hildur Þorgeirsdóttir 4, 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 2, Steinunn 
Björnsdóttir 2, Marthe Sördal 1, Elísabet 
Gunnarsdóttir 1. 
Stjarnan: Helena Rut Örvarsdóttir 9, Solveig 
Lára Kjærnested 7, Hanna G. Stefánsdóttir 
4, Rakel Dögg Bragadóttir 4, Nataly Valencia 
1, Elena Birgisdóttir 1, Brynhildur Kjartans-
dóttir 1. 
 
ÍBV - Grótta 23-32 
ÍBV: Sandra Erlingsdóttir 8, Sandra Dís 
Sigurðardóttir 5, Greta Kavaliuskaite 4, 
Karólína Lárudóttir 2, Ásta Júlíusdóttir 2, 
Telma Amado 1, Kristrún Hlynsdóttir 1. 
Grótta: Lovísa Thompson 6, Laufey Guð-
mundsdóttir 5, Emma Sardarsdóttir 5, 
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 5, Sunna María 
Einarsdóttir 4, Unnur Ómarsdóttir 3, Guðný 
Hjaltadóttir 3, Anna Ú. Guðmundsdóttir 1. 
 
Valur - Haukar 16-26 
Valur: Diana Satkauskaite 6, Morgan Marie 
McDonald 4, Kristín Ólafsdóttir 2, Íris Ásta 
Pétursdóttir 2, Ragnhildur Þórðardóttir 1, 
Vigdís Þorsteinsdóttir 1. 
Haukar: Ramune Pekarskyte 6, María Karls-
dóttir 4, Sigrún Jóhannsdóttir 3, Ragnheið-
ur Ragnarsdóttir 3, Erla Eiríksdóttir 2, Maria 
Pereira 2, Elín Baldursdóttir 1, Guðrún 
Bjarnadóttir 1, Berta Harðardóttir 1. 
 
Selfoss - Fylkir 29-23 
Selfoss: Diana Radojevic 9, Arna Einars-
dóttir 5, Adina Ghidoarca 5, Kristrún 
Steinþórsdóttir 4, Ída Magnúsdóttir 3, Perla 
Albertsdóttir 3. 
Fylkir: Hildur Björnsdóttir 7, Thea Imani 
Sturludóttir 7, Ólöf Þorsteinsdóttir 2, 
Christine Rishaug 2, Kristjana Steinarsdóttir 
2, Hrafnhildur Jónsdóttir 2, Þuríður Guð-
jónsdóttir 1. 

Efri
Stjarnan 35
Fram  35
Haukar 24
Grótta 23 

Neðri 
ÍBV  17
Valur  16
Selfoss  12
Fylkir 6

Nýjast
Olís-deild kvenna

Í dag

18.50 C. Palace - Arsenal Sport
19.05 Skallagr. - Ke�avík   Sport 2 
19.05 Breiðablik - FH   Sport 3 
21.00 Messan   Sport

Lodge járnpanna, 26 cm
Verð 8.900 kr.

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

Nýjar vörur frá

Útsöluaðilar:
Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri  
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 
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              ekki bara ö ruggt start lí ka gæ ð i

Er snjó sleð inn tilbú inn fyrir frost og fjö ll?
Mikið  ú rval - Traust og fagleg þ jó nusta.

BÍLDSHÖFÐA 12  110 RVK  577 1515  WWW.SKORRI.IS

FH - Grótta 27-26 
FH: Ísak Rafnsson 6, Einar Rafn Eiðsson 6, 
Ásbjörn Friðriksson 5, Jóhann Karl Reynis-
son 4, Gísli Þorgeir Kristjánsson 2. 
Grótta: Finnur Ingi Stefánsson 7, Nökkvi 
Dan Elliðason 5, Þráinn Orri Jónsson 4, Elvar 
Friðriksson 3, Aron Pálsson 3. 

ÍBV - Valur 29-21 
ÍBV: Theodór Sigurbjörnsson 6, Agnar 
Smári Jónsson 4, Róbert Aron Hostert 4, 
Sigurbergur Sveinsson 3, Kári Kristján Krist-
jánsson 3, Grétar Þór Eyþórsson 3, Brynjar 
Óskarsson 2, Elliði Viðarsson 2. 
Valur: Josip Grgic 5, Alexander Júlíusson 3, 
Anton Rúnarsson 3, Orri Freyr Gíslason 2, 
Ólafur Ægir Ólafsson 2, Vignir Stefánsson 2, 
Sveinn Aron Sveinsson 2. 

Haukar - Fram 32-33 
Haukar: Guðmundur Árni Ólafsson 7, Há-
kon Daði Styrmisson 7, Jón Jóhannsson 4, 
Ivan Ivkovic 4, Tjörvi Þorgeirsson 4. 
Fram: Þorgeir Davíðsson 8, Arnar Birkir Hálf-
dánarson 7, Siguður Þorsteinsson 5, Valdi-
mar Sigurðsson 3, Þorsteinn Hjálmars. 3.

Olís-deild karla

Stjarnan - Grindavík 69-104 
Stjarnan: Eysteinn Bjarni Ævarsson 13, 
Tómas Þórður Hilmarsson 11, Anthony 
Odunsi 11, Justin Shouse 10/9 fráköst, Arn-
þór Freyr Guðmundsson 6, Magnús Bjarki 
Guðmundsson 5, Hlynur Elías Bæringsson 
5/13 fráköst, Tómas Heiðar Tómasson 3, 
Marvin Valdimarsson 2. 
Grindavík: Dagur Kár Jónsson 23/5 stoð-
sendingar, Þorsteinn Finnbogason 22/8 
fráköst, Lewis Clinch Jr. 21/6 fráköst/7 
stoðsendingar, Ólafur Ólafsson 12/9 frá-
köst, Ingvi Þór Guðmundsson 9, Ómar Örn 
Sævarsson 7/12 fráköst. 
Grindavík vann einvígið, 3-0. 

Dominos-deild karla

Aftureldingarkonur fagna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hrafnhildur var stjarna mótsins og 
fékk bikar frá forsetanum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Ástkær faðir okkar og a�, 
Gunnlaugur Gunnlaugsson 

Ólafs�rði,
verður jarðsunginn frá 

Ólafs�arðarkirkju miðvikudaginn  
12 apríl kl. 14.00.

Birkir Gunnlaugsson
Ágústa Gunnlaugsdóttir
Dalla Gunnlaugsdóttir

og barnabörn.

Föðursystir okkar,
Rannveig Magnúsdóttir

frá Völlum á Kjalarnesi, 
Sléttuvegi 13,

andaðist á Ví�lsstöðum 27. mars.  
Hún verður jarðsungin frá Lágafellskirkju 

miðvikudaginn 12. apríl kl. 13. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Grensáskirkju 
eða líknarfélög.

Jóhann Ólafsson
Sigrún Ólafsdóttir

Það er ekki hægt að lýsa því 
á annan veg en að ég hafi 
verið hrærður,“ segir stjórn-
málafræðiprófessorinn 
Svanur Kristjánsson. Síðasta 
kennslustund Svans var í 

liðinni viku en nemendur hans mættu 
með konfekt, blóm og bakkelsi í tilefni 
af tímamótunum.

Ferill Svans sem kennari spannar hátt 
í hálfa öld. Hann nam stjórnmálafræði 
vestanhafs í Bandaríkjunum, í Minne-
sota og Illinois, en hóf að kenna sam-
hliða doktorsnámi. Síðar kenndi hann 
við Háskóla Íslands í tæp 44 ár.

„Það sem mér þykir vænst um, eftir 
allan þennan tíma, er að ég hef aldrei 
verið ásakaður um það á mínum ferli að 
vera með áróður í tímum,“ segir Svanur. 
„Í háskóla eru nemendur að læra fagleg 
vinnubrögð. Átti ég að ætlast til þess 
að nemendur stunduðu þau ef ég gerði 

það ekki sjálfur í tímum? Það að vera 
fyrirmynd er ekki besta leiðin til að hafa 
áhrif á fólk, það er eina leiðin.“

Prófessorinn segir að hann hafi í 
gegnum tíðina reynt að vanda sig og 
vera öðrum til eftirbreytni. Það hafi 
meðal annars skilað sér í því að þegar 
gamlir nemendur hitta hann á förnum 
vegi sýni þeir honum þakklæti og þylji 
jafnvel línur úr kennslustundum.

Upphaflega ætlaði Svanur að nema 
lögfræði og einhvern tímann hafði 
hann hug á að fara í stjórnmál sjálfur. 
Hins vegar endaði hann á því að starfa 
bak við tjöldin. Meðal annars tók hann 
þátt í stofnun R-listans sem kom Sjálf-
stæðisflokknum úr meirihluta í borginni 
árið 1994 þar sem hann hafði setið nær 
óslitið frá 1932.

„Við töluðum um það 1986 að sam-
eina alla flokka, að Sjálfstæðisflokknum 
undanskildum, og hafa Ingibjörgu Sól-

rúnu sem borgarstjórakandídat. Það 
tók átta ár því það var innbyggt í vinstri 
menn að þeir væru lúserar sem stæðu 
í biðröð eftir því að vinna með Sjálf-
stæðisflokknum. Það þurfti að gera þá 
að vinningsliði,“ segir Svanur.

Meðal liða í þeirri uppbyggingu var 
tímaritið Þjóðlíf sem kom út á níunda 
áratugnum. Árið 1986 birtist í því grein 
eftir Svan sem heitir Valdið og borgin og 
var að sögn prófessorsins hugmynda-
fræðilegur grundvöllur R-listans.

„Í umræðunni er alltaf verið að rugla 
saman hlutlægni og hlutleysi,“ segir 
Svanur. „Stjórnmálafræðingur á ekki 
að vera hlutlaus. Stjórnmálafræðingur 
sem ann ekki lýðræðinu hann er einskis 
virði. Þú átt að hafa þín gildi á hreinu. Ef 
þú hefur þau ekki á hreinu og stendur 
ekki með lýðræðinu þá brotnar allt. 
Andvaraleysið kostar.“ 
johannoli@frettabladid.is

Aldrei ásakaður um að 
halda uppi áróðri í tímum
Tæplega hálfrar aldar ferli dr. Svans Kristjánssonar sem háskólakennari lauk í liðinni 
viku. Nemendur síðustu kennslustundar heiðruðu lærimeistara sinn á tímamótunum. 
Prófessorinn segir að á ferlinum hafi hann reynt eftir fremsta megni að vera fyrirmynd.

837 Haley hala-
stjarnan �aug framhjá 
jörðinni í um 5,1 millj-
ón kílómetra �arlægð. 
Hún hafði og hefur 
aldrei verið svo nærri 
plánetunni.

1656 Feðgarnir Jón 
Jónsson eldri og Jón 
Jónsson yngri, frá 
Kirkjubóli í Skutuls-
�rði, voru brenndir 
á báli fyrir galdra 
e�ir kæru síra Jóns 
Magnússonar á Eyri.

1710 Fyrstu lög sem 
varða höfundarrétt 
tóku gildi í Bretlandi.

1815 Eldgos hófst 
í �allinu Tambora 
á Indónesíu. Gosið 
hófst með hvelli, sem 
heyrðist í 2.000 kílómetra �arlægð, og stóð y�r í þrjá 
mánuði. Minnst 71.000 fórust vegna gossins og a�eiðingar 
þess mátti merkja í lo�slagi næstu tvö árin.

1870 Vladimír Lenín fæddist.

1886 Magnús Stephensen skipaður landshöfðingi.

1912 Titanic leggur upp í jómfrúarsiglingu sína frá Sout-
hampton. Skipið náði aldrei á leiðarenda en það sökk e�ir 
að hafa siglt á ísjaka �mm dögum síðar. Af 2.224 um borð 
fórust 1.514.

1925 The Great Gatsby e�ir F. Scott Fitzgerald kom út 
fyrsta sinni.

1933 Togarinn Skúli fógeti strandaði skammt frá Grindavík. 
Meðlimir Þorbjörns í Grindavík björguðu 24 mönnum með 
�uglínutækjum. Tólf höfðu farist áður en björgunarmenn 
bar að strandstað.

1940 Alþingi fól ríkisstjórninni konungsvald e�ir að Þjóð-
verjar hernámu Danmörk.

1957 Súez-skurðurinn opnar á ný e�ir að umferð um hann 
hafði verið stöðvuð í þrjá mánuði.

1962 Stuart Stutcli�e, fyrri bassaleikari Bítlanna, lést aðeins 
21 árs að aldri. Hann hafði fengið slagæðargúlp í heila.

1970 Paul McCartney sagði skilið við Bítlana.

Merkisatburðir

Svanur í hópi nemenda sem sátu síðustu kennslustund hans. Þær eru orðnar ansi margar enda kenndi Svanur í tæp 44 ár og kom að 
stofnun stjórnmálafræðideildarinnar.    MYND/TÓMAS GUÐJÓNSSON

Sjö ár eru liðin frá því að flugvél með Lech 
Kaczynski og 92 önnur pólsk fyrirmenni 
innanborðs hrapaði skammt frá herflug-
vellinum í Smolensk í Rússlandi. Enn í dag 
er deilt um flugslysið.

Forsetinn var á leið til Katyn í Rúss-
landi þar sem minnast átti fjöldamorða 
Jósef Stalín á 20 þúsund yfirmönnum í 
pólska hernum. Skyggni við flugvöllinn var 
lítið og lækkuðu flugmennirnir flugið of 
snemma og enduðu utan brautar. Eða það 
var niðurstaða rússneskrar rannsóknar-
nefndar. Meðal þeirra sem voru um borð 
má nefna fyrrverandi forseta Póllands, 
Ryszard Kaczorowski, fjölda yfirmanna úr 
pólska hernum, seðlabankastjórann og 
átján þingmenn af pólska þinginu.

Bæði pólsk og rússnesk yfirvöld hafa 
rannsakað hvað það var sem grandaði 
vélinni en enn hefur ekki fengist niður-
staða í málið. Meðal þeirra sem hafa 
dregið þá niðurstöðu í efa að flugmönn-
um vélarinnar hafi verið um að kenna er 
Jaroslaw Kaczynski, tvíburabróðir Lech 
og þáverandi forsætisráðherra Póllands. 
Telur hann að sprengja hafi grandað flug-
vélinni.

Í nóvember í fyrra voru lík forseta-
hjónanna grafin upp til að unnt væri að 
rannsaka þau fremur. Hið sama var gert 
við önnur fórnarlömb slyssins. Aðgerðin 
þótti umdeild enda höfðu ekki allir aðilar 
samþykkt gjörninginn. Enn hefur ekki 
fengist botn í málið.

Þ ETTA  G E R Ð I ST  1 0 .  A P R Í L  2 0 1 0 

Flugvél forseta Póllands fór� í Rússlandi

Lenín fæddist þennan dag
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

THIS IS TVTHIS IS TV

49” KR. 119.900,-49” KR. 119.900,-

THIS IS TV

49” KR. 94.900,-

FullHD • LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót  • Einnig til í svörtu

K5
51

5
THIS IS TV

40” KR. 89.900,-

FullHD • LED • 1920X1080 • 800 PQI
• Nýtt Smart viðmót  • Með gervihnattamóttakara

K6
37

5

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 

• Quad-Core örgjörfi • 55” kr. 154.900,-

KU
64

75

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1600 PQI • Nýtt Smart 

viðmót • Quad-Core örgjörfi • 55” kr. 159.900,-

KU
66

55

55” bogið ekta UHD 4K 
sjónvarp fyrir 119.900,-

THIS IS TV

55” KR. 119.900,-

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 55” eða 124cm • Bogið • Upplausn skjás: 
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

KU
61

75

sjónvarp fyrir 119.900,-
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með hækkandi sól

FullHD • LED • 1920X1080 • 800 PQI
• Nýtt Smart viðmót  • Með gervihnattamóttakara• Nýtt Smart viðmót  • Með gervihnattamóttakara

LÆKKUN!
• Nýtt Smart viðmót  • Með gervihnattamóttakara
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með hækkandi sól

LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!
með hækkandi sól

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 55” eða 124cm • Bogið •Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 55” eða 124cm • Bogið •
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

LÆKKUN!
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)
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með hækkandi sól

FullHD • LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót  • Einnig til í svörtu• Nýtt Smart viðmót  • Einnig til í svörtu

LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!LÆKKUN!
með hækkandi sól
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LÁRÉTT
2. sót
6. einnig
8. engi
9. stormur
11. í röð
12. þrykk
14. ról
16. gyltu
17. hamfletta
18. hnoðað
20.  rómversk 

tala
21. álits

LÓÐRÉTT
1. rusl
3. átt
4. líffæri
5. þangað til
7. sveppur
10. ílát
13. gogg
15. ata
16. er
19. tveir eins

LÁRÉTT: 2. ösku, 6. og, 8. vin, 9. rok, 11. rs, 12. prent, 
14. kreik, 16. sú, 17. flá, 18. elt, 20. lm, 21. mats.
LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. sv, 4. kirtill, 5. uns, 7. gorkúla, 
10. ker, 13. nef, 15. káma, 16. sem, 19. tt.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Tal átti leik gegn Benkö í Amster-
dam árið 1964.
Hvítur á leik
1. Hd8+! Ke7 2. Hxh8 Dxg5 3. 
Dd2 1-0. Guðmundur Gíslason 
vann öruggan sigur í áskorenda-
flokki Íslandsmótsins í skák. 
Dagur Ragnarsson varð annar 
og fylgir honum upp í landsliðs-
flokk. 
www.skak.is:  Páskaeggjmót 
Hugins í dag.     

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Síðumúla 30 - Reykjavík - Reykjavík

HEIMILIÐHEIMILIÐ

 - Reykjavík - Reykjavík - Reykjavík

HEIMILIÐ

7 9 2 8 6 5 4 1 3

4 3 6 1 7 9 2 5 8

1 5 8 4 2 3 6 7 9

8 2 9 5 1 4 7 3 6

3 1 4 7 8 6 5 9 2

5 6 7 9 3 2 1 8 4

9 4 1 6 5 8 3 2 7

2 8 5 3 4 7 9 6 1

6 7 3 2 9 1 8 4 5

7 8 3 6 9 4 2 1 5

2 5 1 3 7 8 4 9 6

9 4 6 1 2 5 7 3 8

3 9 4 2 1 6 8 5 7

5 6 2 7 8 9 3 4 1

1 7 8 5 4 3 6 2 9

4 1 7 8 5 2 9 6 3

8 3 9 4 6 1 5 7 2

6 2 5 9 3 7 1 8 4

8 9 1 2 4 3 7 5 6

2 4 7 8 5 6 9 1 3

3 5 6 7 1 9 2 8 4

7 1 2 6 8 4 3 9 5

9 6 4 3 7 5 8 2 1

5 3 8 9 2 1 4 6 7

1 2 3 4 6 8 5 7 9

4 8 5 1 9 7 6 3 2

6 7 9 5 3 2 1 4 8

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Mánudagur
Hægt vaxandi suð-
austanátt í dag og 
þykknar upp, fyrst 
suðvestantil, 8-15 
sunnan- og vestantil 
upp úr hádegi og 
slydda eða snjó-
koma, en rigning 
við suðvestur-
ströndina síðdegis. 
Heldur hægari og 
dálítil snjókoma 
norðan- og austan-
lands annað kvöld. 
Hlýnandi veður.

Nýjustu rannsóknir 
sýna að knattspyrnu-

menn hljóta svipaðaðar 
heilaskemmdir 

og boxarar.

Endurteknir skallar 
geta valdið hræðilegum 

heilaskaða.

Hvað 
heldur 

þú?

Neeih.
Já ég er líka efins. 
Að miðverðir séu 
sérstaklega við-

kvæmir hljómar mjög 
undarlega.

Í sturtu, afhverju?

Frábær máltíð mamma!

Takk Hannes.

Rosa gott!

Takk aftur.

Ég meina, þetta er svo 
gott á bragðið að ég vil 

aldrei kyng ja.

Ókei þú ert að fara frá 
hrós-svæðinu yfir á 

ógeðis-svæðið.
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BETRA BORGAR SIG

Severin KA5703
Ka�vélin vinsæla
sem sýður vatnið.  14.990 kr

Witt WHP59
60cm keramik 
helluborð. 19.990 kr

United LED50X17T2 
50” háskerpu 
sjónvarp. 44.990 kr

OBH Nordica 7701
500w töfrasproti með 
stálhnífum, þeytara og skál. 4.990 kr149.990 kr

LG 65UH6157
65” Ultra HD 
snjallsjónvarp.

Harman kardon Omni10
Bluetooth og WiFi hátalari, 
fæst hvítur eða svartur.  9.990 kr

WMF 0730046040
4ra potta sett fyrir allar 
hellur. Glerlok. 14.990 kr

Severin PC3751
Poppandi 
poppvél. 1.990 kr

Yamaha YHT1810
5x135w heimabíómagnari, 
5 hátalarar og bassi. 39.990 kr

Indesit EDCEG45BH
Barkalaus 8kg þurrkari 
með rakaskynjara og skjá. 39.990 kr

Dyson V6 AnimalProCampaign
Alvöru Dyson 
þráðlaus ryksuga. 49.990 kr

OBH Nordica 7101
2000w glæsilegt 
heilsugrill. 9.990 kr



Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

• Nýtt útlit, öfl ugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt 
  pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Pro750 galdurinn á 
bak við ferskt hráefni

LEIKHÚS

Álfahöllin
�����
eftir Þorleif Örn Arnarsson

Þjóðleikhúsið
Handrit: Jón Atli Jónasson og Þor-
leifur Örn Arnarsson
Leikarar: Aldís Amah Hamilton, 
Arnar Jónsson, Alti Rafn Sigurðar-
son, Baldur Trausti Hreinsson, 
Hallgrímur Ólafsson, Lára Jóhanna 
Jónsóttir, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, 
Ólafur Egill Egilsson, Sigurður Þór 
Óskarsson, Vigdís Hrefna Pálsdóttir 
og Þórir Sæmundsson
Leikstjórn: Þorleifur Örn Arnarsson
Tónlist og tónlistarstjórn: Arnbjörg 
María Daníelsen
Hljóðmynd: Arnbjörg María Daníel-
sen og Elvar Geir Sævarsson
Leikmynd: Börkur Jónsson
Búningar: Sunneva Ása Weiss-
happel
Lýsing: Jóhann Friðrik Ágústsson
Myndbandshönnun: Gaukur 
Úlfarsson
Dramatúrg: Símon Birgisson og 
Uwe Gössel

Leikhúsið speglar alltaf samtímann 
á einhverskonar hátt, allt frá verk-
efnavali til viðtöku áhorfenda á 
efninu. En leikhúsið og sviðslista-
fólk þarf ávallt að endurskilgreina 
tilgang sinn og finna nýjar leiðir til 
að tengjast áhorfandanum. Í Álfa-
höllinni gerir leikstjórinn Þorleifur 
Örn Arnarsson, í slagtogi við hóp 
listafólks, tilraun til að varpa fram 
hugmyndum um gildi og tilgang 
sviðslista, fjalla um sögu Þjóðleik-
hússins og íslenskan samtíma. Allt 
í einni sýningu, niðurstaðan er mis-
jöfn.

Þegar tjaldið er dregið frá stóra 
sviðinu blasir við einskonar spegil-
mynd af sviðinu: forsetasvalirnar 
eru orðnar fjórar og lítið svið situr 
aftast, listilega hannað af Berki Jóns-
syni. Sviðsmyndin er síðan felld 

fallega saman síðar í sýningunni. 
Sunneva Ása Weisshappel hannar 
búningana en leyfir sér óþarfa prjál 
og sýndarmennsku í búningavali 
sem skilar litlu. Það eru grunnbún-
ingarnir, svartar buxur og hvítar 
skyrtur, sem eru áhrifaríkastir. 
Jóhann Friðrik Ágústsson vinnur 
lýsinguna einstaklega vel, þá sér-
staklega í dimmbláa lokakaflanum. 
En lítið fer fyrir tónlist Arnbjargar 
Maríu Daníelsen en tónlistarstjórn 
og hljóðmynd bæta það upp, sú 
síðari er í samvinnu við Elvar Geir 
Sævarsson.

Leikskáldið Guðmundur Steins-
son var þekktur fyrir að vinna lengi 
að sínum handritum og endurskrifa 
oft til að finna hárrétta tóninn. 
Þorleifur Örn og Jón Atli Jónas-
son mættu temja sér slíkan aga en 
sýningin skoppar stöðugt milli 
misgóðra hugmynda, þó er hraður 
hóplestur á atriði úr Stundarfriði 
eftir Guðmund hugvitsamleg og 
skemmtilega súr. Annars saman-
stendur fyrri hluti Álfahallarinnar af 
textabrotum, sögulegum samtíningi 
og innslögum um þekktar sýningar 
Þjóðleikhússins. Hlé sýningar er 
ágætis merki um þann hrærigraut 
sem sýningin er: allskonar innslög 
sem skilja mismikið eftir sig.

Í þessari höll álfanna skiptir sam-
vinna leikhópsins mestu en Ólafía 
Hrönn Jónsdóttir er álfadrottn-
ingin sem leiðir okkur í gegnum 
sýninguna, Arnar Jónsson er álfa-
kóngurinn og Þórir Sæmundsson 
er hirðfíflið klæddur sem Ronald 
McDonald. Allir fá tækifæri til að 
leggja hönd á plóg þar sem mörkin 
á milli persóna og leikenda eru 
óljós. Flestir standa sig með ágæt-
um en kaldhæðnishúmorinn verð-
ur stundum þreyttur. Aldís Amah 
og Vigdís Hrefna eru með kómísku 
tímasetningarnar á hreinu, Sig-
urður Þór hefur verið vannýttur í 
ár enda fínasti leikari og reyndari 
einstaklingar eins og Ólafur Egill, 
Atli Rafn og Baldur Trausti leysa 

sín verkefni eins og að drekka vatn. 
Veikustu hlekkirnir eru Þórir og 
Lára Jóhanna en þau eiga bæði til 
að vera eintóna.

En skilaboðin þarf ekki að tyggja 
ofan í áhorfendur. Álfaeyrun og 
undirstrikanir eru óþarfi. Eins og 
sagt er í sýningunni: það þarf ekki 
að lesa Sjálfstætt fólk til þess að 
skilja bókina. Áhorfendur þurfa 
ekki útskýringar á meðan á sýn-
ingu stendur né að skilaboðin séu 
mötuð ofan í þá, eins og er reyndar 
bókstaflega gert rétt fyrir hlé með 
þjóðarkökunni.

Verra er að kraftmesta atriði 
sýningarinnar dofnar vegna þess 
að upplýst var um innihald hennar 
í blöðunum fyrir sýningu. Ræða 
Ólafíu Hrannar um fátækt á Íslandi 
er áhrifamikil og hjartnæm en 
kemur lítið á óvart bæði í innihaldi 
og sviðsrænni útfærslu. Það eru klár 
forréttindi að verða vitni að Arnari 
fara með brot úr einu sínu þekkt-
asta hlutverki sem lokar sýningunni 
á eftirminnilegan hátt. Á þessum 
lokametrum nær Þorleifur Örn að 
lenda smiðshögginu en samt sem 
áður eru þessar tvær senur alveg á 
skjön við annað sem á undan hefur 
komið.

Sýningin sveigist og beygist í allar 
áttir en skortir skýra stefnu sem má 
kannski rekja til þess að tveir hand-
ritshöfundar, tveir dramatúrgar og 
tuttugu-og fimm meðhöfundar eru 
skrifaðir fyrir handritinu. Þorleifur 
Örn er einn af okkar bestu leik-
stjórum en þarf sterkari ramma 
til að njóta sín. Álfahöllin er skjá-
skot af samtímanum en berst við 
svipaða galla og tölvuvædda til-
vist okkar: á sínum bestu stundum 
er hún skondin, ögrandi og hittir 
beint í mark en alltof oft dettur hún 
niður í sjálfhverfu, smábrandara og 
sniðugheit.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Athyglisverð sviðs-
listarsamsuða sem skortir aga.

Á álfaeyrunum
Úr Álfahöllinni í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar. MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Save the Children á Íslandi
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HÓLMASLÓÐ 2
REYKJAVÍK

DALSHRAUNI 5 
HAFNARFJÖRÐUR

LITLATÚNI 1
GARÐABÆ

DALVEGI 22 
KÓPAVOGUR

KLETTAGÖRÐUM 11
REYKJAVÍK

GRENSÁSVEGI 7 
REYKJAVÍK

GYLFAFLÖT 19 
REYKJAVÍK

STÖÐ LOKAR 
HESTHÁLS 6-8
REYKJAVÍK 

VELDU ÞÉR
SKOÐUNARSTÖÐ
ÞANN 31. MARS 2017 LOKAR SKOÐUNARSTÖÐ 
FRUMHERJA AÐ HESTHÁLSI 6-8 RVK.  NÝ GLÆSILEG 
STÖÐ OPNAR AÐ HÁDEGISMÓUM Í JANÚAR 2018.

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is
www.frumherji.is

Morgunverð veita 20% afslátt 
af skoðunargjaldi og gilda frá 8-11 

virka morgna. Á sama tíma býðst þér 
að þiggja gæðakaffibolla og frítt 
WIFI á meðan skoðunin fer fram.

GILDIR FYRIR FÓLKSBÍLA Í EINKAEIGN

AFSLÁTTUR

Kl. 8-11

20%
KRÆKTU ÞÉR Í 

BIFREIÐASKOÐUN
ÓDÝRARI
MORGUNVERÐ GILDA Á ÖLLUM SKOÐUNAR-

STÖÐVUM FRUMHERJA ÚT APRÍL 2017



ÁLFABAKKA
A MONSTER CALLS KL. 5:40 - 8 - 10:20
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 10:40
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:30 - 8 - 10:30
GHOST IN THE SHELL 2D VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 8 - 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 8 - 10:40
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 6
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40

A MONSTER CALLS KL. 5:40
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:40 - 8 - 10:20
CHIPS KL. 5:40 - 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8 - 10:10
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
A MONSTER CALLS KL. 8
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 5:30 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:20 - 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 10:20
LA LA LAND KL. 5:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

A MONSTER CALLS KL. 5:30
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:45
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 8

AKUREYRI

POWER RANGERS KL. 8
GET OUT KL. 10:40
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 10:30
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 8

KEFLAVÍK

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

����
VARIETY

����
HOLLYWOOD REPORTER

Tom
Hiddleston

Samuel L.
Jackson

John
Goodman

Brie
Larson

John C.
Reilly

Frábær grínmynd

����
VARIETY

87%

�����
THE PLAYLIST

Byggð á bókinni 
Skrímslið kemur

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2 TILBOÐ KL 2

SÝND KL. 2, 10.15 SÝND KL. 5

SÝND KL. 8, 10.15SÝND KL. 8, 10.45

SÝND KL. 2, 4, 6 SÝND KL. 2, 4, 6

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

I, Daniel Blake  18:00, 20:00
Moonlight 17:30
Toni Erdmann 18:00
Glory  20:00
Staying Vertical  22:15
The Other Side Of Hope  22:00
The Midwife  22:00

Allur borðbúnaður 
fyrir veitingahús

gsimport.is
   892 6975

gæði – þekking – þjónusta

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

VIDEOJET PRENTARAR
Prentaðu beint á vörurnar

 eða umbúðirnar

FESTIBYSSUR - PRENTBORÐAR - LÍMMIÐAPRENTARAR
MIÐAÁLÍMINGARVÉLAR - VERÐMERKIVÉLAR - BLEKSPRAUTUPRENTARAR

PRENTARA- & VOGAKERFI - IÐNAÐARPRENTARAR - MERKIBYSSUR

FÁÐU TILBOÐ

Góða skemmtun í bíó

enær

10. APRÍL 2017
Uppákomur
Hvað? Kryddjurtarækt – Hvað ber að 
varast?
Hvenær? 17.30
Hvar? Bókasafni Seltjarnarness
Auður Rafnsdóttir er mikil áhuga-
manneskja um ræktun kryddjurta 
og hefur verið iðin við að gefa 
áhugasömum ræktendum ráð á 
Facebook-síðu sinni. Síðasta vor 
gaf Forlagið út bók eftir hana sem 
heitir Kryddjurtarækt fyrir byrj-
endur. Á Eldhúsdögum í Bókasafni 
Seltjarnarness í dag fer Auður yfir 
helstu atriði sáningar kryddjurta 
með sýnikennslu og kynnir helstu 
atriði ræktunar og umhirðu krydd-
jurta í heild sinni. Viðburðurinn er 
ókeypis og öllum opinn.

Hvað? Life Drawing Session / 
Módelteikning #38
Hvenær? 19.00
Hvar? Liststofan
Engu skiptir þó þú sért byrjandi 
eða spreng-lærður teiknari, 
módelteikningaviðburðir okkar 
veita þér tækifæri til að þjálfa þig á 
sjálfstæðum grundvelli. Hvað skal 
koma með? Þína eigin teikniblokk 
og teikniverkfæri. 20 sæti í boði, 
vinsamlegast mætið snemma til 
að tryggja ykkur sæti. Dyrnar opna 
kl. 18:30 og teiknað er frá 19:00 til 
20:30. Aðgangseyrir er 1.500 kr.

Hvað? Páskabingó og ratleikur í 
Árbænum
Hvenær? 14.00
Hvar? Borgarbókasafn Árbæjar
Boðið verður upp á páskabingó 
í dag. Komdu og láttu reyna á 
heppnina í bingó með okkur í 
Árbæ. Góð skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna. Við spilum nokkrar 
umferðir, eitt spjald á mann og 

spjaldið kostar ekkert. Glaðningur 
fyrir alla krakka. Allir velkomnir.

Hvað? Haltu kjafti og skrifaðu leikrit! 
Hvenær? 20.00
Hvar? Tjarnarbíó
Sitjum saman og skrifum, fáum 
hvatningu og kraft og tímaramma 
til að sitja bara og skrifa og halda 
áfram þótt við lendum á vegg, í 
eina klukkustund. Skrifum hand-
rit, leikrit eða hvað svo 
sem okkur langar að 
skrifa þá stund-
ina. Haltu kjafti 
og skrifaðu 
er hugmynd 
sem kemur 
frá San 
Francisco 
og er 
hugsuð 
til þess að 
hjálpa höf-
undum að 
koma sér af 
stað við skrif.

Fyrirlestrar
Hvað? Hið dularfulla hvarf íslenskra 
sjókvenna: Gáta um nútíma, minni 
og vald
Hvenær? 12.00
Hvar? Háskóli Íslands, Oddi, stofa 
206
Margaret Willson frá Univer-
sity of Washington flytur erindi 
í fyrirlestrarröð Mobilities and 
Transnational Iceland, önd-
vegisverkefnis á Félagsvísindasviði 
Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn er 
fluttur í samstarfi við námsbraut 

í mannfræði. Í þessum fyrirlestri 
verður fjallað um hvernig konur 
sem sóttu sjóinn hafa horfið úr 
sögu sjómennsku og sameiginlegu 
minni Íslendinga. Hvarf kvenna 
á rót sína í róttækum tækni- og 
samfélagsbreytingum og fisk-
veiðistefnu tuttugustu aldar. Í dag 
halda konur sem stunda sjó áfram 
að vera ósýnilegar. Í fyrirlestrinum 
veltir Willson því fyrir sér hvernig 

slíkt getur gerst í samfélagi 
sem talið hefur verið með 

mestu jafnréttissam-
félögum í heimi. 

Fyrirlesturinn fer 
fram á ensku og 

eru allir vel-
komnir.

Hvað? Gestafyrir-
lestur Lífvísindaseturs 

- Regulation of Growth by 
the mTOR Pathway

Hvenær? 11.00
Hvar? Fróði fyrirlestrarsalur Íslenskr-
ar erfðagreiningar, Sturlugötu 8
Prófessorinn David Sabatini er 
brautryðjandi í rannsóknum á 
efnaskiptum fruma og þá einkum 
mTOR boðleiðarinnar. Hann mun 
fjalla um nýjar rannsóknir sem 
varpa ljósi á hvernig mTOR stýrir 
ólíkum ferlum innan frumu og 
ræða tengsl mTOR við krabba-
mein og öldrunartengda sjúk-
dóma.

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

Réttu handtökin í kryddjurtarækt verða kennd á Bókasafni Seltjarnarness. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Boðið verður 
upp á páska-
bingó í dag í 

Borgarbóka-
safni Árbæjar.
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NÝTT

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Það er fimmfalt meira álag á hemlum í 
sendibílum í innanbæjarakstri.

• Þeir eru meira eknir en venjulegir bílar
• Þeir eru hlaðnir af vörum.
• Margir ökumenn skiptast á að aka sama bílnum 
 til að hámarka nýtingu bílsins.
• Mikil notkun á hemlum við “Stop and Go” 
 í borgum.

Valeo framleiðir LCV hemlaklossa fyrir litla og 
meðalstóra sendibíla sem eru undir miklu álagi 
í innanbæjarakstri.

Pro og Intensive pro
Pro fyrir alla sendibíla í atvinnurekstri
Pro Intesive fyrir alla sendibíla undir miklu álagi.

Þú finnur allar upplýsingar um Valeo LCV hemla-
klossa á www.varahlutir.is

Hemlaklossar fyrir 
sendibíla frá Valeo



Mánudagur

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

GOLFSTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT 2

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.45 The Middle 
08.10 2 Broke Girls 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Who Do You Think You Are? 
11.20 Sullivan & Son 
11.45 Project Greenlight 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
16.05 Tommi og Jenni 
16.30 The Simpsons 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Brother vs. Brother Frá-
bærir þættir með þeim bræðrum 
Jonathan og Drew sem hvor um 
sig fær með sér í lið hóp af ólíku 
fólki en í hópnum er t.d. bygg-
ingarverktaki, innanhúshönnuður 
og fasteignarsali sem keppa 
um það hver er bestur í því að 
endurgera fasteign. Liðin tvö fá 
�ölmörg spennandi verkefni sem 
þau þurfa að leysa og í hverjum 
þætti er einn þátttakandi sendur 
heim. Í lokin mun einn þáttakandi 
standa uppi sem sigurvegari 
þáttaraðarinnar og hlýtur pen-
ingaverðlaun fyrir. 
20.05 Um land allt 
20.40 NCIS 
21.25 The Path 
22.15 Vice Ferskur fréttaþáttur 
frá HBO þar sem rýnt er ofan í 
kjöinn á ýmsum hitamálum um 
víða veröld. 
22.50 Girls 
23.20 Blindspot 
00.05 The Young Pope 
01.00 Murder In The First 
01.45 Mad Dogs 
02.40 100 Code 
03.25 The Player 
04.05 Um land allt 
04.40 Togetherness 
05.10 The Middle

17.25 The Big Bang Theory 
17.50 The New Girl 
18.15 League 
18.40 Modern Family 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 Stelpurnar 
20.05 Who Do You Think You Are? 
20.50 Grimm 
21.35 Game of Thrones 
22.35 Legit 
23.00 The Americans 
23.45 Salem 
00.30 The Mentalist 
01.15 Curb Your Enthusiasm 
01.50 Stelpurnar 
02.15 Who Do You Think You Are? 
03.00 Tónlist

11.20 The Trials of Cate McCall 
12.55 Nothing Le� Unsaid. Gloria 
Vanderbilt and Anderson Cooper 
14.45 E.T. 
16.40 The Trials of Cate McCall 
18.15 Nothing Le� Unsaid. Gloria 
Vanderbilt and Anderson Cooper  
20.05 E.T. 
22.00 Couple's Retreat  
23.55 Phone Booth 
01.20 Bad Asses On The Bayou 
02.45 Couple's Retreat

08.00 KrakkaRÚV 
08.01 Veistu hvað ég elska þig? 
08.12 Pósturinn Páll 
08.27 Lundaklettur 
08.34 Vinabær Danna tígurs 
08.47 Eðlukrúttin 
08.58 Hæ Sámur 
09.05 Friðþjófur Forvitni 
09.28 Ólivía 
09.38 Tréfú Tom 
10.00 Drekar 
10.23 Hrúturinn Hreinn 
10.30 Dr. Seuss - Lorax 
12.00 Bandaríski ballettdans-
¬okkurinn 75 ára 
13.50 Heimur án Downs-heil-
kennis 
14.50 Kiljan 
15.30 Uppruni tesins með Simon 
Reeve 
16.25 Silfrið 
17.25 Menningin 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Jörðin 
21.10 Dicte 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Beach Boys. Pet Sounds 
23.25 Scott og Bailey 
00.15 Kastljós

08.00 America's Funniest Home 
Videos 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Melrose Place 
10.35 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Top Gear. The Perfect Road 
Trip II 
14.40 Chasing Life 
15.25 Black-ish 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 King of Queens 
19.00 Arrested Development 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Superstore 
20.15 Top Chef 
21.00 Hawaii Five-0 
21.45 24. Legacy 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Californication 
00.20 CSI 
01.05 Scorpion 
01.50 Madam Secretary 
02.35 Hawaii Five-0 
03.20 24. Legacy 
04.05 The Tonight Show 
04.45 The Late Late Show

08.15 2017 Augusta Masters 
13.15 Champions Tour Highlights 
2017 
14.10 Gol°ng World 2017 
15.00 2017 Augusta Masters 
17.00 2017 Augusta Masters 
22.00 ANA Inspiration

08.00 Tottenham - Watford 
09.45 Middlesbrough - Burnley 
11.30 WBA - Southampton 
13.15 Stoke City - Liverpool 
15.00 Man. City - Hull City 
16.40 Formúla 1 2017 - Keppni 
19.05 Dominos deild kvk/Skalla-
grímur - Ke¬avík 
21.10 AK Extreme 2017 
23.10 UFC Live Events 2017

07.25 Lengjubikarinn 2017 
09.05 Bayern Munchen - Bor. 
Dortmund 
10.45 Granada - Valencia 
12.25 Everton - Leicester City 
14.05 Sunderland - Manchester 
United 
15.45 Lengjubikarinn 2017 
17.25 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017 
17.50 Football League Show 
2016/17 
18.20 Spænsku mörkin 
2016/2017 
18.50 Crystal Palace - Arsenal 
21.00 Messan 
22.30 Dominos deild kvk/Skalla-
grímur - Ke¬avík 
00.10 Lengjubikarinn 2017

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

NCIS
Stórgóðir spennuþættir um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga 
hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins sem 
þurfa nú að glíma við 
hættulegri mál en áður.

Kristján Már heimsækir útgerðarstöðina Snæfellsbæ á vetrar-
vertíð. Þar er fjölbreyttur sjávarútvegur í mörgum fjölskyldu-
fyrirtækjum og tekjur íbúanna með því hæsta á landinu. Kona 
stýrir einu stærsta fiskvinnslufyrirtækinu og önnur er aflakló á 
strandveiðunum. Matreiðslumenn hafa uppgötvað íslenska 
fiskinn sem gæðahráefni í matargerð.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

COUPLE´S RETREAT
Hressileg gamanmynd um 
fjögur pör sem fara saman í 
draumafrí á fjarlæga 
sólarströnd og þar fer margt 
öðruvísi en áætlað var.

THE PATH
Stórgóðir þættir um Eddie 
Lane sem hrífst af kenningum 
sértrúarsafnaðar en það er 
ekki alltaf einfalt að fylgja 
sannfæringu sinni.

BROTHER VS. BROTHER
Frábærir þættir með þeim 
bræðrum Jonathan og Drew 
sem hvor um sig fær með sér í 
lið hóp af ólíku fólki til að 
endurgera fasteign. 

Loka-
þáttur

VICE
          Ferskir og vandaðir 
fréttaþættir frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.

GAME OF THRONES
Frábærir þættir um hið 
magnaða valdatafl sjö 
konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum 
yfir hinu eina sanna 
konungssæti, The Iron Throne.

STÖÐ 2 SPORT 

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Skógardýrið Húgó 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
12.11 Zigby 
12.25 Stóri og Litli 
12.38 Skógardýrið Húgó 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Skoppa og Skrítla enn út 
um hvippinn og hvappinn 
16.11 Zigby 
16.25 Stóri og Litli 
16.38 Skógardýrið Húgó 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Baddi í borginni

Svampur 
Sveinsson 
kl. 10.24, 
14.24 og 
18.24
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BÍLANAUST GÍRAR BÍLINN 
FYRIR PÁSKANA!

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

FARANGURSBOX

SKÍÐA-
FESTINGAR

ÚTDRAGANLEG SKÍÐAFESTING
Skíðafestingasett úr ryðfríu og léttu áli.
Passar á alla boga upp að 57×60 mm að stærð. 
Rúmar 6 skíði/4 snjóbretti. 
Auðvelt og þægilegt í notkun. Lás fylgir með.

Gefur mótorhjólinu, bílnum og bátnum 
start (mest 800A start). 
Hleður síma, tölvur, myndavélar o.s.frv. 

Rispu- og höggvarið ABS plast. 
Lás og festingar á 2 til 3 stöðum. 
Gormar í loki létta opnun.
 
430 l. silfurlitað          69.800 kr.
530 l. hvítt, háglans   79.800 kr.
530 l. silfurlitað          79.800 kr.

TELWIN
DRIVE

GOTT
VERÐ

24.652 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Lás og festingar á 2 til 3 stöðum. 

MOTTUR

GOTT
VERÐ

21.246 kr. 28.328 kr.



   Allir í sínu fínasta pússi  
       á frumsýningu

Charlize Theron stal senunni í glæsilegum kjól frá Christian Dior.
 NORDICPHOTOS/AFP

Michelle  Rodriguez var flott í silfur-
lituðum Vivienne Westwood kjól.

Jason Statham og Rosie Huntington Whiteley voru flott saman.

Dwayne Johnson setti sig í stellingar fyrir ljósmyndara.

Mikið var um dýrðir 
á rauða dreglinum á 
frumsýningu kvik-
myndarinnar Fate Of 
The Furious í New 
York á laugardaginn. 
Leikarar myndarinn-
ar mættu allir í sínu 
fínasta pússi en leik-
konan Charlize The-
ron stal þó senunni.

Fyrirsætan Hilary 
Rhoda tók sig vel út í 
svörtum kjól úr vínyl-

efni og fölbleikum 
jakka.

Vin Diesel var ekkert að flækja hlutina og skellti sér í leður-
jakka fyrir frumsýninguna.
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Allt sjávarfangið sem þ ú  þ arft til þ ess að halda dý rindis veislu
Það eru girnilegir páskar framundan í Hafinu



iPhone 7 Jet Black / 128 GB

99.990 kr. stgr    
Fullt verð: 134.990 kr.    

TAKMARKAÐ

MAGN Í BOÐI

GLÆSILEGUR 
KAUPAUKI 
AÐ VERÐMÆTI 15.000 KR. 

- Mánaðaráskrift af Fjölvarpi Veröld
- Inngöngutilboð í GSM áskrift hjá 365
- Tvö nýjustu           tímaritin

Það borgar sig að vera hjá 365

Á FRÁBÆRU VERÐIÁ FRÁBÆRU VERÐIÁ FRÁBÆRU VERÐI

365.is      Sími 1817

Tilboðið gildir í verslun 365, Skaftahlíð 24 og útibúi okkar í Kringlunni.

- Inngöngutilboð í GSM áskrift hjá 365

Fyrsta tölublaðið er enn- 
þá í vinnslu en við erum 
núna að einbeita okkur 
að söfnuninni og kynn-
ingu á tímaritinu. Það 
skemmtilegasta er hvað 

fólk er jákvætt og tilbúið að vinna 
með okkur! Það erfiðasta er að ná 
að skipuleggja tímann sinn rétt, en 
við erum búnar að vera í fullri vinnu/
skóla seinustu mánuði,“ segir grafíski 
hönnuðurinn Kinnat Sóley Lydon um 
tímaritið MYRKFÆLNI sem hún er að 
gefa út ásamt tónlistarkonunni Sól-
veigu Matthildi Kristjánsdóttur.

Kinnat og Sólveig eru báðar búsett-
ar í Berlín. Spurðar út í hvort það sé 
ekkert erfitt að fjalla um íslenska 
tónlistarsenu þegar þær eru búsettar 
erlendis svara þær neitandi. „Sólveig 
hefur verið að skipuleggja tónleika 
og hátíðir á Íslandi síðan við fluttum 
til Berlínar, ásamt því að ferðast til 
Íslands til að koma fram en hún er í 
hljómsveitinni Kælunni Miklu. Svo 
er mikið á netinu um nýjar útgáfur 
og viðburði þannig að maður kemst 
ekki hjá því að vita hvað er í gangi. 
Okkur finnst það vera mikill kostur að 
vera búsettar í Berlín með þetta verk-
efni, bæði auðveldar það okkur að 
fá íslenskar hljómsveitir til að koma 
út og spila, ásamt því að vera betur 
tengdar við jaðarsenurnar í Evrópu, 
það er ekkert mál að taka bara 20 
evru flug á hátíðir. Svo er prentið líka 

ódýrt,“ segir Kinnat.
En þó að prentið sé tiltölulega ódýrt 

í Berlín kostar útgáfan samt sitt. „Til 
þess að safna pening fyrir prent- og 
dreifingarkostnaði á fyrstu útgáfu 
ákváðum við að stofna söfnun á Karo-
linafund þar sem fólk getur styrkt 
okkur með kaupum á fyrsta tölublaði 
tímaritsins, ásamt því að kaupa aug-
lýsingar í blaðinu,“ segir Kinnat og 

bendir fólki á að skoða Facebook-síðu 
tímaritsins MYRKFÆLNI til að nálgast 
upplýsingar um söfnunina.

Það krefst vissulega mikillar vinnu 
að gefa út tímarit en þær segja þá stað-
reynd að þær séu vinnualkar koma 
sér vel. „Það mætti segja að við séum 
stundum svokallaðar „workaholics“. 
En það er bæði mjög krefjandi og 
skemmtilegt að taka að sér svona 

verkefni. Það er auðvitað mikill kostn-
aður fólginn í því að gefa út tímarit en 
við höldum í „do it yourself“ hugs-
unarháttinn og fáum mikla hjálp frá 
öðrum. Við erum búnar að fá marga 
til að skrifa og ljósmynda fyrir tíma-
ritið.“

Spurð út í innihald tímaritsins 
segir Kinnat: „Megin áherslan verður 
á umfjöllun um íslensku jaðarút-
gáfufyrirtækin í samstarfi við okkur. 
Í tímaritinu verða svo m.a. viðtöl við 
listamenn, sögur frá tónlistarmönn-
um á tónleikaferðalögum, umsagnir 
og almennar vangaveltur um tónlist. 
Með hverju tölublaði verður gerð 
safnplata með nýrri íslenskri jaðar-
tónlist sem tengist efni tölublaðsins.“

Dreifa tímaritinu um allan heim
„Fyrsta tölublað MYRKFÆLNI kemur 
út í 1000 eintökum en af þeim verður 
250 eintökum dreift til 50 borga um 
allan heim. Einnig verður tímaritið til 
sölu á Bandcamp-síðu MYRKFÆLNI 
og á tónleikum og tónlistarhátíðum 
víðs vegar um heiminn,“ segir Kinnat 
sem ætlar að gera sitt besta til að brúa 
bilið á milli jaðarsenunnar á Íslandi 
og jaðarsenunnar út í heimi.

Kinnat hefur orðið vör við að fólk sé 
sammála þeim Sólveigu um að það sé 
skortur á umfjöllun um íslenska jaðar-
tónlist. „Við erum búnar að fá ótrúlega 
jákvæð viðbrögð við verkefninu.“
gudnyhronn@365.is

Svipta hulunni af íslenskri jaðartónlist
Þær Kinnat Sóley Lydon og Sólveig Matthildur Kristjánsdóttir eru stofnendur nýs íslensks tímarits um íslenska 
jaðartónlist en þær eru sammála um að jaðartónlistarsenan á Íslandi fái ekki verðskuldaða athygli.

MEÐ HVERJU TÖLU-
BLAÐI VERÐUR GERÐ 

SAFNPLATA MEÐ NÝRRI ÍS-
LENSKRI JAÐARTÓNLIST.

Kinnat Sóley og Sólveig Matthildur eru að gefa út tímaritið MYRKFÆLNI.
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Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga
11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

BT539iK

ÞRÁÐLAUS
Bluetooth heyrnartól með hljóðnema

14.990
N587-KU-BK-K-EP

6” LESTÖLVA 
Kobo Touch lestölva, snertiskjár og WIFI

19.990
40BHD1200

SKJÁVARPI
Salora HD Ready LED mini skjávarpi

19.990

www.tolvutek.is

8BLS VEISLA
BROT AF ÞVÍ BESTA ÚR 8BLS FERMINGARBÆKLINGNUM

55” 4K SALORA
Snjallsjónvarp með 
endalausum mögu-
leikum og innbyggðu 
4K Netflix viðmóti 

Stórglæsilegt 4K 
snjallsjónvarp

99.990PS4 SLIM
Ný og endurhönnuð 
Playstation 4 Slim 
500GB leikjatölva 
með stýripinna

Heimsins vinsælasta 
leikjatölva frá Sony

37.990
Glæsileg lúxustölva 
með allri nýjustu tækni

129.990ACER E5 575
Með silkiskornu 
álbaki, öflugu 2GB 
GeForce GTX950M 
leikjaskjákorti

15” FHD LED 
1920x1080 ComfyView skjár 

Intel i5 7200U
3.1GHz Dual Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 2133MHz

512GB SSD
M.2 diskur

4
LITIR

VERÐ ÁÐUR 149.990

FERMINGARTILBOÐ

40” SALORA
59.990

49” SALORA
79.990

VERONA LEIKJASTÓLL
Glæsilegur Arozzi leikjastóll 
stillanlegur á alla kanta 49.99039.99024” BENQ ZOWIE

RL2455  leikjaskjár fyrir 
kröfuharða leikjaspilara

24” LED FHD
1920x1080 - 1ms GTG!

169.990DJI MAVIC PRO DRÓNI
Með 4K myndavél, hægt 
að brjóta hann saman ;)

500GB leikjatölva 
með stýripinna

COMBO PAKKI
DJI MAVIC PRO og aukahlutir

209.990

EC1-A

EC SERIES
Íslenska CS:GO landsliðið mælir með!

14.990
ÞRÁÐLAUS
Bluetooth heyrnartól með hljóðnema

CRUZ 

BAKPOKAR
Vandaðir fartölvubakpokar frá Trust

6.990
SKJÁVARPI
Salora HD Ready LED mini skjávarpi

19.990

LED FHD

COMBO PAKKICOMBO PAKKI
DJI MAVIC PRO og aukahlutir

209.990

10. april 2017 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabreng

PS4 PRO 1TB
57.990

PS4 SLIM 1TB
46.990

PS4 VR GLERAUGU
49.990

8
B
LS

BÆKLIN
GU

R

Teiknarinn Rán Flygenring er hönn-
uður páskaeggs sem UN Women 
setur í sölu í dag á vef sínum. Páska-
eggið er páskaskraut sem hægt er að 
prenta út, skreyta og hengja upp.

„Páskaegg UN Women er fyllt 
með vernd, öryggi, sálrænni aðstoð 
og atvinnutækifærum fyrir konur 
í Mósul í Írak en skelfilegt ástand 
ríkir í Mósul. Fólki á flótta frá Mósul 
fer fjölgandi með hverjum deginum 
en um 300 þúsund manns eru á ver-
gangi eftir að hafa flúið borgina og 
þar af helmingur konur. UN Women 
starfrækir griðastaði fyrir konur og 
börn þeirra í flóttamannabúðum í 
útjaðri Mósul í Hamam Al-Aleel búð-
unum.  Á griðastöðunum fá konurn-
ar vernd og öryggi, sálræna aðstoð, 
áfallahjálp og atvinnutækifæri til að 
sjá fyrir sér og börnum sínum. Með 
því að kaupa páskaegg UN Women 
styður þú við uppbyggingu griða-
staða í flóttamannabúðum í útjaðri 
Mósul og veitir þar með konum á 
flótta von og kraft,“ segir í tilkynn-
ingu frá UN Women.

„Þetta er jafnréttisegg sem er sam-
sett af tveimur fuglum sem lifa í full-
kominni harmoníu. Í jafnrétti felst 
að stilla saman strengi og leyfa öllum 
að njóta sín og dafna,“ segir Inga 
Dóra Pétursdóttir, framkvæmdastýra 
UN Women á Íslandi og hvetur alla 
til að kaupa páskaegg UN Women 
og leggja konum á flótta frá Mósul 
lið. Þess má geta að páskaeggið fæst 
á www.unwomen.is og kostar 1.900 
krónur. – gha

Rán Flygenring 
hannar táknrænt 
páskaegg fyrir 
UN Women

Rán Flygenring lagði verkefni UN 
Women lið. MYND /SEBASTIAN ZIEGLER

Fyrirsætan Chrissy Teigen kom 
aðdáanda sínum heldur betur 
skemmtilega á óvart nýverið þegar 
hún borgaði fyrir hann skólagjöld-
in í snyrtifræðinámi.

Kona að nafni Mercedes Edney 
setti af stað söfnun á vefnum YouC-
aring í von um að ná að safna fyrir 
háum skólagjöldum svo hún kæm-
ist í snyrtifræðinám. Um skólagjöld 
upp á um 632.000 krónur er að 
ræða.

Edney brá heldur betur í brún 
þegar hún fékk tilkynningu í sím-

ann sinn um að einhver hefði lagt 
söfnuninni lið með því að leggja 
alla upphæðina sem hana vantaði 
inn á reikning hennar. Í fyrstu hélt 
hún að um einhver mistök væri að 
ræða, en við nánari athugun kom í 
ljós að Teigen hafði lagt umrædda 
upphæð inn á reikning hennar.

„Ég er búin að gráta í allt kvöld 
og í vinnunni í dag. Ég hef ekki 
verið svona hamingjusöm í 
langan tíma,“ sagði Edney þegar 
hún greindi frá þessu á samfélags-
miðlum. – gha

Borgaði skólagjöldin fyrir aðdáanda sinn

Tónlistarkonan Janet Jackson er 
sögð vera að skilja við eiginmann 
sinn, kaupsýslumanninn Wissam 
Al Mana, en þau gengu í hjónaband 
árið 2012 og eignuðust sitt fyrsta 
barn í janúar á þessu ári.

Samkvæmt heimildarmanni 
Daily Mail er hjónabandið á enda. 
„Því miður þá hafa þau séð að sam-
bandið er ekki að ganga upp,“ sagði 
heimildamaðurinn. „Þau eru bæði 
mjög upptekin en eru staðráðin í að 
gefa allt í foreldrahlutverkið.“

Þess má geta að Janet hefur verið 
gift tvisvar áður. Fyrra hjónabandið 
entist í ár og hið seinna í níu ár. – gha

Sögð vera 
að skilja 
við þriðja 
eiginmanninn

Chrissy Teigen er 
greinilega góð-
hjörtuð. NORDICP-
HOTOS/GETTY

Þriðja hjónaband Janet Jackson 
virðist vera farið í vaskinn.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

F E R M I N G A R T I L B O Ð  
H E I L S U R Ú M  F Y R I R  U N G T ,  V A X A N D I  F Ó L K

S TÆ R Ð  F U L LT  V E R Ð  F E R M I N G A R- A F B O R G U N
  M/CL ASSIC BOTNI T I L B O Ð  Á  M Á N U Ð I*

90X 200 79.900 K R.  59.900 K R.   5 .571  K R.  

100X 200 89.900 K R.  69.900 K R.   6 .434 K R.  

120X 200     99.900 K R.  79.900 K R.   7 .296 K R.  

140X 200 114.900 K R.  94.900 K R.   8 .590 K R.  

*  Miðað vaxta lausar  kred itkortagre iðs lur  í  12  mánuði ,  með 3,5% látökug ja ld i   
og  405 kr.  gre iðs lug ja ld i  pr.  a fborgun       

C H I R O  U N I V E R S E

Aukahlutur  
á  mynd:  Gaf l .

C H I R O  U N I V E R S E  H E I L S U R Ú M
�		Fimm	svæðaskipt	poka

gormakerfi.	

�		Heilsu	og	hægindalag	

tryggir	réttan	stuðning.

�		Vandaðar	kantstyrkingar.

�		Slitsterkt	og	mjúkt	áklæði.

�		Val	um	svart	eða	hvítt	PU	

leður	eða	grátt	áklæði	á	botni.

H E I L S U R Ú MH E I L S U R Ú M

K R Ó N U M
5.571

F E R M I N G A R T I L B O Ð

VAXTAL AUSAR*  
AFBORGANIR FRÁ

C H I R O

FULLT VERÐ

FERMINGARTILBOÐ

23.900 K R.  

29.800 K R.  
ÞYKK OG HLÝ DÚNSÆNG

 D Ú N S Æ N G  + D Ú N KO D D I

Dúnsæng	og	dúnkoddi.	100%	bómull	í	

áklæði.	Sæng:	60%	moskusdúnn,		

40%	smáfiður	og	fáðu	vandaðan	

dúnkodda	með.

Að mínu mati hefur 
tónlist og geimurinn 
alltaf haft einhverja 
tengingu. Í forn-
öld var tónfræði og 
stjörnufræði alltaf 

sama fagið. Menn trúðu því að það 
væru sömu lögmál á bakvið það 
hvernig stjörnurnar virkuðu og 
þau sem eru á bakvið tónfræðina. 
Ég held að þetta sé pínu tilviljun að 
við séum báðir með verkefni sem 
eru tengd geimnum svona – en við 
höfum svo sem haft áhuga á svipuð-
um hlutum í gegnum tíðina,“ segir 
tónskáldið Úlfur Eldjárn en hann 
og Halldór bróðir hans eru báðir að 
fara að senda frá sér verkefni sem 
tengjast geimnum – Úlfur fjallar 
um Voyager-verkefnið og Halldór 
um Apollo.

Hvaðan kemur þessi hugmynd um 
geiminn hjá ykkur? „Í mínu verkefni 
var þetta þannig að ég var kominn 
með vísi að sólóverkefni, en það 
var alltaf pínu stefnuleysi í því sem 
ég var að gera. Svo allt í einu datt 
ég inn á það að gera konsertplötu 
sem væri með einhverskonar geim-
ferða- og vísindaskáldsögu-þema og 
að platan sjálf væri konsertverk en 
ekki beint með popplögum og ekki 
heldur kvikmyndatónlistarplata. 
Þetta var konseptið sem mig vant-
aði til að vita hvað ég væri að gera,“ 
segir Úlfur og bætir við:

„Hugmyndin kom líka að ein-
hverju leyti frá því að vera að búa til 
hljóðheim úr analog hljómborðum, 
það er náttúrulega svolítið sci-fi-
legt, það er vísindaskáldskapur í 
því hljóði. Geimurinn er endalaus 
innblástur líka. Ég fór að kynna 
mér aðeins geimferðir og Juri Gag-
arin,fyrsta geimfarann og ég varð 
til dæmis mjög innblásinn af því að 
lesa skýringu á því sem hann sagði 
þegar hann var úti í geimnum og 
sá jörðina þaðan í fyrsta skiptið. 
Verkefnið hans Halldórs er með 
allt öðruvísi tengingu við geiminn...“

„Verkefnið mitt heitir Poco Apollo 

og er í rauninni hálfpartinn tón-
verk og hálfpartinn innsetning 
sem verður aðgengilegt á netinu. 
NASA gaf út allar myndir sem voru 
teknar í Apollo-geimferðunum og 
byggist verkið á þeim. Það var farið 
alveg fjórum eða fimm sinnum til 
tunglsins og geimfararnir tóku ljós-
myndir allan tímann til að búa til 
eins mikið efni og hægt var. Þetta 
mikla safn telur 14.000 ljósmyndir. 
Ég fékk þá hugmynd að búa til 
forrit eða vefsíðu sem getur tekið 
þessar myndir og búið til lítið tón-
verk við hverja einustu mynd með 
ákveðnum stærðfræði- og forrit-
unarreglum. Útkoman verður 
sú að maður getur farið inn 
á þessa síðu, séð handa-
hófskennda mynd og 
hlustað á tónverkið 
sem verður til út 
frá  myndinni. 
Það kemur alltaf 
sama lag við 
hverja mynd, 
en þau eru öll 
f r e k a r  ó l í k , 
þannig að ég er 
búinn að búa til 
forskrift af fjórtán 
þúsund litlum tón-
verkum,“ segir Hall-
dór Eldjárn en verkið 
hans kemur út 11. apríl 
og verður því hrint úr vör 
með hátíðlegri athöfn.

„Ég verð með opnunarsýningu á 
verkinu. Það verður í gangi á Mengi 
á Óðinsgötu frá klukkan fimm til tíu 
og það verður „ribbon cutting cere-

mony“ klukkan fimm, þar sem ég 
mun opna vefsíðuna eins og emb-
ættismenn gerðu alltaf árið 1997. 
Ég verð með skæri og mun klippa 
á ethernet snúru sem opnar vef-
síðuna formlega.“

Platan hans Úlfs kemur svo aftur 
á móti út daginn eftir eða þann 12. 
Apríl. Hægt er að hala niður laginu 
Bon Voyage á ulfureldjarn.com og 
síðan mun vera hægt að nálgast 
verkefni Halldórs á hdor.is

En eruði ekkert að vinna saman 
bræðurnir? „Jú. Ég er að búa til 
einskonar 3D upplifun af einu af 
lögunum af plötunni hans. Það er 
næsta útgáfa en það er ekki alveg 
tilbúið,“ segir Halldór og Úlfur 
bætir við, „Við erum líka að bralla 
ýmislegt annað saman, sem er rosa-
lega spennandi. Sumt af því eru nú 
háleynilegir hlutir sem við þorum 
ekki að segja frá alveg strax því 
kannski misheppnast þeir algjör-
lega.“ 
stefanthor@frettabladid.is

Komdu með út í geim
Bræðurnir Úlfur og Halldór Eldjárn munu báðir senda frá sér 
verkefni í vikunni. Úlfur er með plötu á leiðinni þar sem geimurinn 
og vísindaskáldskapur var innblásturinn en Halldór er með tónverk 
og innsetningu byggða á ljósmyndum teknum í Apollo-ferðunum. 

Þeir Halldór og Úlfur segjast hafa haft áhuga á svipuðum hlutum í gegnum tíðina, en þeir eru til dæmis báðir tónlistar-
menn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 ÉG HELD AÐ ÞETTA SÉ 
PÍNU TILVILJUN AÐ 

VIÐ SÉUM BÁÐIR MEÐ VERKEFNI 
SEM ERU TENGD GEIMNUM 
SVONA – EN VIÐ HÖFUM SVO 
SEM HAFT ÁHUGA Á SVIPUÐUM 
HLUTUM Í GEGNUM TÍÐINA.

Halldór fékk innblástur frá ljós-
myndum sem teknar voru í Apollo-
ferðum Nasa
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STÓLAR · HILLUR · SKÁPAR · SKÚFFUR · SKRIFBORÐ

RAFMAGNSBORÐ SKÁPAR OG HIRZLUROG HIRZLUR

PRIMAPRIMA
120 X 80120 X 80

56.000 kr.56.000 kr.
LITIR Í BOÐI:LITIR Í BOÐI: beyki, svart, 
hvítt, eik, grá eik, hlynur, hvítt, eik, grá eik, hlynur, 
kirsuberja og coffe.kirsuberja og coffe.

PRIMA
180 X 90

67.800 kr.
LITIR Í BOÐI: hvítt, svart 
og coffe.

PRIMA
150 X 80

58.600 kr.
LITIR Í BOÐI: beyki, 
svart, hvítt, eik, grá eik, 
hlynur, kirsuberja og coffe.hlynur, kirsuberja og coffe.

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

61.400 kr.
LITIR Í BOÐI: Beyki, 

hlynur, kirsuber, hvítt, 
eik, grátt, svart og 

coffe.
PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

57.400 kr.
LITIR Í BOÐI: Beyki, 
hlynur, kirsuber, hvítt, 
eik, grátt, svart og 
coffe.

PRIMA  
MÖPPUSKÁPUR

51.700 kr.
LITIR Í BOÐI: Beyki, 

hlynur, kirsuber, hvítt, 
eik, grátt, svart og 

coffe.

SKÚFFUSKÁPUR 
(4 SKÚFFUR)

39.600 kr.
LITIR Í BOÐI: Beyki, 
hlynur, kirsuber, hvítt, 
eik, grátt, svart og 
coffe.

Þið finnið okkur á Facebook

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N

LAGERSÖLUNNI 
LÝKUR Á MIÐVIKUDAG 

VALDAR VÖRUR VORU AÐ LÆKKA ENN MEIRA

Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · hirzlan.is

VALDAR VÖRUR VORU AÐ LÆKKA ENN MEIRA

ATH!Síðumúla 37



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

WAREHOUSEÞRIGGJA DAGAÞRIGGJA DAGA

CLEARANCE
SPRENGJA!CLEARANCE
SPRENGJA!CLEARANCE
SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!

WAREHOUSEÞRIGGJA DAGA

CLEARANCE
SPRENGJA!SPRENGJA!SPRENGJA!DÝNUR!
30

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

Fatboy
Original 
púðinn

Gefðu fermingarbarninu 
bjarta framtíð með 
The Petit lampa

Verð frá 23.650 kr.

Verð frá 7.650 kr.

YFIR

30
LITIR

Snilldar lampi, fáguð hönnun með 
þremur birtustillingum og endist 

í allt að 24 tíma án hleðslu.

Fagnaðu fjölbreytileikanum! 
30 gerðir af ólíkum skermum í boði. 

Verð 1.745 kr.Frábær fermingagjöf!

STÖK DÝNA AÐEINS:

DÝNA  m/botni og fótum
39.240 kr.

85.148 kr.

30%
AFSLÁTTUR!

ROYAL CORINNA

 Stærð 120x200 sm
Fullt verð 98.036 kr.

TILBOÐ 68.625 kr.

Hágæða millistíft fimm svæðaskipt heilsu- 
rúm með áföstum topp og pokagormakerfi 

ásamt rúmbotni og fótum.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

GLAMOUR fylgir nú með 
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is

Við erum að missa stjórnina. 
Úrvalið af páskaeggjum er 
orðið of mikið. Ef fram heldur 

sem horfir getum við valið páskaegg 
með harðfisksbragði á næsta ári. 
Hvernig á venjulegur Íslendingur 
sem elskar súkkulaði að velja á milli 
allra þessara yndislegu bragð-
tegunda. Jú lausnin hjá flestum er 
auðvitað að velja ekki. Við kaupum 
okkur bara þrjú eða fjögur páskaegg í 
stað eins, en hentugt.

Eitt það skemmtilegasta sem við 
getum gert með börnunum okkar 
er að skapa saman eftirvæntingu og 
spennu. Páskarnir eru kjörið tæki-
færi til þess. Hér er saga af tveimur 
börnum:

Barn 1 fær súkkulaði flesta daga 
vikunnar. Fyrir páska fær það tvö 
stór egg og nokkur minni. Viku fyrir 
páska borðar það annað stóra eggið 
á kósýkvöldi og dagana fyrir páska 
er nartað í minni eggin. Á páskadag 
vaknar barnið, gengur beint í seinna 
stóra eggið og byrjar að háma.

Barn 2 fær afar sjaldan súkku-
laði. Viku fyrir páska fær barnið að 
velja sér eitt páskaegg í venjulegri 
stærð. Barnið er beðið um að passa 
páskaeggið eins og gull í herberginu 
sínu. Eggið má skoða en ekki opna. 
Á páskadag vaknar barnið en finnur 
ekki eggið sem það hefur passað svo 
vel. Eftir mikla leit eru umbúðirnar 
opnar, málshátturinn lesinn og eggið 
borðað.

Fyrir hvort barnið ætli upplifunin 
sé eftirminnilegri? Það er nokkuð 
ljóst. Hjá börnum er það nefni-
lega ekki stærðin og magnið sem 
veitir gleðina, heldur tilhlökkunin og 
spennan. Skopparabolti getur glatt 
eitt barn jafn mikið og Playstation 
tölva getur glatt annað. Árið 1930 gat 
afi minn sjö ára ekki sofið úr spenn-
ingi dagana fyrir jól því þá fengi hann 
epli. Já epli. Auðvitað eru undan-
tekningar á þessum dæmum en þetta 
er samt eitthvað sem gott er að hafa í 
huga. Minna getur oft verið meira.

Páskaegg

Pálmars 
Ragnarssonar

BAKÞANKAR



Allir vita að það er erfitt að kaupa fyrstu íbúð í dag. 
En þú hefur val um að gefast upp fyrir vandamálinu eða 
bretta upp ermar, skoða hlutina upp á nýtt og gera plan.

Pantaðu viðtal á islandsbanki.is, hringdu í 440 4000 
eða komdu í útibú okkar allt í kringum landið.

Saman getum við gert plan strax í dag.

GERÐU ÞITT

PLAN Í DAG!

Útibú á höfuðborgarsvæðinu: 
Granda / Laugardal / Höfða / Norðurturni / Hafnarfirði   

Útibú á landsbyggðinni: 
Reykjanesbæ / Akranesi / Ísafirði / Akureyri / Húsavík / Egilsstöðum

Reyðarfirði / Vestmannaeyjum / Selfossi

Þriðjungur húsnæðislána Íslandsbanka er 
til fyrstu kaupa. Viltu vita hvernig fólk fer að? 

Farðu inn á visir.is/thaderhaegt 

og sjáðu sannar sögur af fólki 
sem hefur verið í sömu stöðu og þú.

ÞAÐ ER

HÆGT!

Útibú á höfuðborgarsvæðinu: 
Granda / Laugardal / Höfða / Norðurturni / Hafnarfirði   

Útibú á landsbyggðinni: 
Reykjanesbæ / Akranesi / Ísafirði / Akureyri / Húsavík / Egilsstöðum

Reyðarfirði / Vestmannaeyjum / Selfossi



Á hverjum degi dynja á okkur fréttir um hversu ómögulegt það sé að eignast íbúð. 
Sérfræðingar lýsa áhyggjum og draga kjarkinn úr ykkur sem þurfið – og ætlið – að 
eignast eigið húsnæði.
 
Við skiljum að fólk sé áhyggjufullt. Við vitum að ástandið er ekki gott. En á sama 
tíma hafa þessi skilaboð til ungs fólks líkast til aldrei verið mikilvægari:

EKKI GEFAST UPP. 

Hvort sem þú kaupir fljótlega, eftir ár eða síðar, þá er fyrsta skrefið að vera með 
plan. Því fyrr sem þú byrjar, því betra. Plönin eru auðvitað ólík, því ekki geta allir 
bætt við sig vinnu, selt bílinn eða flutt tímabundið heim til tengdó.
 
Það hefur alltaf verið erfitt að eignast sína fyrstu íbúð – spyrðu bara mömmu og 
pabba eða ömmu og afa. Það tekur á, það kostar málamiðlanir og þolinmæði, en 
þegar upp er staðið margborgar það sig að halda áfram og leggja ekki árar í bát.
 
Undanfarið höfum við safnað sögum af ungu fólki sem, með því að hugsa hlutina 
upp á nýtt og leggja hart að sér, hefur gert plan og þannig tekist að eignast eigið 
húsnæði. Þeirra sögum ætlum við að deila í von um að þær verði þér hvatning 
og innblástur til að ná þínu markmiði.
 
Ráðgjafar okkar hafa einsett sér að veita þér allar þær upplýsingar og liðsinni sem 
þú þarft við að gera þitt plan og fylgja því eftir.
 
Það verður kannski ekki auðvelt en ...

ÞAÐ ER HÆGT.

Til ungs fólks.

Starfsfólk Íslandsbanka
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