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Silkislæður  eru sniðugar í staðinn fyrir inn-
pökkunar pappír, enda getur eigandinn nýtt þær eins 
og innihald pakkans. Umhverfisvæn og falleg lausn. 
Sjá nánar á inhabitat.com

Inga Dóra Jóhannsdóttir vöruhönnuður fær innblástur frá fjölskyldusilfrinu.

Fægði silfrið sem barn
S ilfurborðbúnaðurinn hefur fylgt fjölskyldunni 

í gegnum árin en amma og afi fengu fyrstu 
munina í brúðkaupsgjöf,“ segir Inga Dóra 
Jóhannsdóttir, nýútskrifaður vöruhönnuður frá 

LHÍ.  „Borðbúnaðurinn er alltaf tekinn fram í kringum 

hátíðar og ég á margar góðar minningar tengdar þeim. 

Við frændsystkinin fengum til dæmis það hlutverk að 

fægja silfurmunina fyrir jólin.“ Aðspurð segir Inga Dóra 

ekki ólíklegt að silfurborðbúnaður ömmu hennar og afa 

hafi haft áhrif á hana sem hönnuð en lokaverkefnið henn-
ar er matarstell með silfri á snertiflötum. „Silfur 

hefur þann eiginleika að eyða bakteríum, 
sem mér finnst mjög áhugavert. Áður hafði ég hannað mjólkurkönnu með silfurstút og er með nokkrar hug-myndir að vörum þar sem ég nota þennan eiginleika silfur-sins,“ segir Inga Dóra og ætlar að nota sumarið til að þróa hugmyndir sínar áfram. Hún hefur komið sér upp heimasíðunni spoi.is þar sem meðal annars er hægt að skoða útskriftar-verkefnið hennar.heida@frettabladid.is
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FASTEIGNIR.IS20. TBL.

Heimili fasteignasala hefur til sölu fullbúið 
vandað einbýli á einstökum stað við Barðastaði 87 í Reykjavík.

H úsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr og viðbættri garðstofu. Í húsinu eru í dag þrjú svefnherbergi og stórar stofur. Við húsið er hellulagt stórt bílaplan og fallegur garður í góðri rækt. Einnig er stór afgirtur sólpallur við það. Eignin er innréttuð með innréttingum úr kirsu-berjaviði og b ð lö ú Á

heil rauðeik og náttúrusteinn. Vönduð tæki eru í inn-réttingunum og lýsing er innbyggð að innan sem og að utan. Vatns- og frárennslislagnir eru upphaflegar ásamt raflögnum.
Húsið var byggt árið 2000 úr forsteyptum eining-um. Það er skráð 172,4 fermetrar en íbúðarrými þess er 114,7 fermetrar. Garðstofan er 19,4 fermetrar auk 38,3 fermetra bílskúr.
Húsið stendur á 750 fermetra lóð í fallegu umhverfi við laxá, tvo golfvelli og strönd með f ll

Einbýli á góðum stað
Barðastaðir 87 eru á einni hæð ásamt viðbættri garðstofu og bílskúr.
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heimili@heimili.is
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Vantar fasteignir á söluskrá! 
Metnaðarfullt, duglegt 

starfsfólk þekkt fyriri góða 
þjónustu og mikinn árangur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir fasteignasalar með áratuga reynslu 
í faginu sem eru tilbúinir að vinna 
fyrir þig með vönduð vinnubrögð að 
leiðarljósi.
Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

Þjónusta : Pípulagnir
Endurnýjum skólplagnir með nýrri tækni!

Ástandsskoðum allar pípulagnir,  myndum skólplagnir, hitamyndavél til þess að staðsetja leka og raka. Kíktu á nylogn.is Uppl. í s: 564-2100

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 
kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað 
hægt er að gera, það kostar ekki krónu.

Mjúkir ruggusvanir
Lokkandi er ný vörulína 
textílhönnuðarins Bryndísar 
Bolladóttur.
allt 2

Er svefninn vandamál?
 Verðlaunuð náttúruafurð 
úr Bygg- og Hveitigrösum

Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum

MYND KOMIN Á BRUNAREIT Verið er að leggja lokahönd á endurbyggingu húsa á horni Lækjar-
götu og Austurstrætis. Ísleifur Jónsson dómari lét reisa brúnleita húsið í Austurstræti 22, sem reist var árið 1801. Liturinn á 
endurgerð hússins hefur vakið eftirtekt. Hann á að líkjast húsum í Reykjavík frá fyrri hluta 19. aldar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Færst hefur í vöxt að 
karlmenn sem nauðga konum hóti 
þeim til þess að fæla þær frá því 
að kæra málið til lögreglu. Meira 
ber á ófyrirleitni gerenda en áður 
og þolendur eru hræddari við þá.

Þetta segir Eyrún Björg Jóns-
dóttir, verkefnisstjóri Neyðarmót-
töku Landspítala fyrir þolendur 
kynferðisofbeldis. „Umhverfið er 
að breytast og því miður fylgja 
þessar hliðar svona málum þannig 
að konur óttast að ef þær kæri hafi 
þær verra af. Þeim er beinlínis 
hótað því.“

Fram hefur komið í Frétta-
blaðinu að kærur vegna kynferðis-
brota hafa streymt til lögreglunnar 

á höfuðborgarsvæðinu á undan-
förnum mánuðum. Fyrstu fjóra 
mánuði ársins voru þær 76 talsins, 
þar af 33 vegna nauðgunar.

Eyrún segir að málum hafi ekki 
fjölgað hjá Neyðarmóttökunni í 
ár miðað við undangengin ár. Á 
fyrstu fjórum mánuðum ársins 
leituðu 40 til móttökunnar. Eyrún 
segir málafjölda hvers árs um 120 
og um 40 til 45 þolendur kæri til 
lögreglu. Hluti af þjónustu neyðar-
móttökunnar er að útvega þolanda 
réttargæslumann og setja málið í 
ákveðið ferli.

„Fjöldi kæra frá okkur er svip-
aður frá ári til árs. Þarna er því um 
að ræða fjölgun mála sem koma 

annars staðar frá eins og yfirmað-
ur kynferðisbrotadeildar benti á í 
blaðinu,“ segir Eyrún.  

Þá segir Eyrún að ekki komi 
bara konur á neyðarmóttöku vegna 
nauðgunar. Í fyrra hafi átta karl-
menn komið. Árin á undan hafi þeir 

verið á bilinu einn til sex. Enginn 
hafi komið það sem af er þessu ári.

Eyrún segir oft erfitt fyrir þol-
endur kynferðisofbeldis hversu 
berorðar og nákvæmar lýsingar 
atvika séu í fjölmiðlum. „Þetta upp-
lifa brotaþolar oft sem annað áfall,“ 
útskýrir hún. „Konurnar hafa jafn-
vel ekki einu sinni sagt sínum nán-
ustu frá eðli atburðarins og þær 
upplifa það sem algjöra berskjöld-
un og ógn við sjálfsmynd þeirra að 
hægt skuli vera að japla svona á 
þessum málum.“

Eyrún segir að þolendur búist við 
opinskárri umfjöllun og í einhverj-
um tilvikum hræði hún þá frá því 
að kæra. jss@frettabladid.is

Nauðgarar hræða þolendur 
frá því að leggja fram kæru 
Færst hefur í vöxt að karlmenn sem nauðga konum hóti þeim öllu illu kæri þær nauðgunina. Þetta segir 
Eyrún Björg Jónsdóttir, deildarstjóri á Neyðarmóttöku. Hún segir að þolendurnir óttist þessar hótanir.

STOFNANIR Bókasafn Veðurstofu 
Íslands er líklega eitt það örugg-
asta á landinu. Það var nýlega 
flutt í sprengjuhelda hvelfingu 
sem áður var stjórnstöð Landsnets 
við Bústaðaveg.

Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðsstjóri á Veðurstofu Íslands, 
kom eitt sinn í hina gömlu stjórn-
stöð Landsnets. „Manni leið þá 
eins og maður væri kominn inn á 
gafl hjá NASA eða inn í geimstöð,“ 
segir hann. Veðurstofa Íslands 
hefur verið að flytja hluta af starf-
semi sinni í gamla Landsnetshúsið 
að undanförnu.  - sg / sjá Tímamót 14 

Veðurstofa Íslands flytur:

Sprengjuhelt 
bókasafn

Vinir Sjonna stóðu sig
Næstu Eurovision-farar 
eiga langt ferðalag fyrir 
höndum.
fólk 26

Fjöldi kæra frá okkur 
er svipaður frá ári 

til árs. Þarna er því um að 
ræða fjölgun mála sem koma 
annars staðar frá.

EYRÚN BJÖRG JÓNSDÓTTIR
VERKEFNISSTJÓRI NEYÐARMÓTTÖKU

SV-LÆGAR ÁTTIR   Skúrir 
V-lands í dag en þurrt A-lands 
framan af degi. Hiti víða á bilinu 
4-8 stig. 
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FLUTNINGAR Guðrún Pálsdóttir bókasafns-
fræðingur í kassaburði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPTI Fulltrúar frá kanadíska 
olíufélaginu Irving Oil funda 
þessa dagana með stjórnend-
um olíufélaganna og kynna sér 
rekstur þeirra. Ekki er útilok-
að að félagið kaupi annaðhvort 
rekstur N1 eða Skeljungs. 

Irving Oil var langt komið 
með innflutning og rekstur á 
olíu og eldsneyti hér á landi 
fyrir tæpum tuttugu árum og 
hafði fengið úthlutað lóðum 
fyrir birgðastöð og eldsneytis-
stöð. Forstjórar olíufélaganna, 
ESSO (nú N1), Olís og Skeljungs, 
sneru þá bökum saman gegn 

félaginu. Samkeppnisráð komst 
að þeirri niðurstöðu síðar að með 
samráðinu hafi olíufélögin brotið 
gegn samkeppnislögum.

Skuldir hafa bæði sligað eig-
endur N1 og félagið sjálft, sem 

hefur unnið að fjárhagslegri end-
urskipulagningu. Drög liggja 
fyrir um yfirtöku kröfuhafa á 
því hugsanlega í sumar. Rætt 
hefur sömuleiðis verið um að 
eigendur selji félagið frá sér. 
Eigendur Skeljungs hafa einn-
ig verið að selja eignir upp á 
síðkastið.  

Kanadíska fyrirtækið er risa-
samsteypa í heimalandinu. Það 
hefur verið stórtækt í olíurekstri  
og öðrum geirum um áratuga-
skeið. Irving-fjölskyldan sem á 
félagið er í hópi þeirra auðugustu 
þar í landi.  - jab / sjá síðu 4 

Forsvarsmenn kanadíska olíufyrirtækisins Irving Oil skoða íslensk olíufélög:

Taldir vilja Skeljung eða N1

SMUROLÍA Irving Oil hefur selt smur-
olíur hér um nokkurt skeið. 

Hætta að karpa …
„Hún er þarna, Harpa og 
hún á eftir að öðlast sinn 
sess í þjóðlífinu,“ skrifar 
Guðmundur Andri.
í dag 13

Fram tekið í bakaríið
Stjarnan gerði sér lítið fyrir 
og vann 5-2 sigur á Fram á 
útivelli í gær.
sport 22
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HAAG, AP Saksóknarar Alþjóða-
dómstólsins í Haag hafa lýst því 
yfir að handtökuskipanir verði í 
dag gefnar út á 
hendur þremur 
hátt settum líb-
ískum embætt-
ismönnum fyrir 
glæpi gegn 
mannkyninu.

Fastlega er 
búist við að 
Moammar Gad-
dafí, leiðtogi 
Líbíu, verði 
einn þeirra.

Öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna fól Alþjóðadómstólnum að 
rannsaka stríðsástandið í Líbíu 
í lok febrúar og hefur rannsókn 
staðið yfir síðan. Saksóknararn-
ir segjast hafa fundið út hverjir 
beri mesta ábyrgð á þeim voða-
verkum sem átt hafa sér stað í 
landinu að undanförnu.  - mþl

Alþjóðadómstóllinn í Haag:

Gaddafí ákærð-
ur fyrir voða-
verk í Líbíu

MOAMMAR 
GADDAFÍ

NEW YORK, AP Dominique Strauss-
Kahn, framkvæmdastjóri Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (AGS), var hand-
tekinn síðdegis á laugardag um borð 
í flugvél á John F. Kennedy-flug-
vellinum í New York örfáum and-
artökum áður en vélin tók á loft 
til Parísar. Hann er meðal annars 
grunaður um tilraun til nauðgunar.

Kærandinn er 32 ára þerna á 
Sofitel-lúxushótelinu á Manhattan, 
skammt frá Times Square. Hún ber 
að hún hafi verið beðin um að þrífa 
svítu Strauss-Kahns, sem henni 
skildist að væri mannlaus. 

Skyndilega hafi Strauss-Kahn 
hins vegar komið nakinn út af bað-
herberginu, elt hana eftir gangi og 
dregið hana inn í svefnherbergi 
þar sem hann hafi reynt að nauðga 
henni og í kjölfarið farið með hana 
inn á baðherbergið, þröngvað henni 
til munnmaka við sig og reynt að 
klæða hana úr nærbuxunum.

Konan komst loks undan, flúði 
út úr herberginu og sagði starfs-
fólki hótelsins hvað hefði gerst. Það 
kallaði rakleiðis á lögreglu.

Þegar rannsóknarlögreglumenn 
mættu á staðinn örskömmu síðar 
var Strauss-Kahn hins vegar á 
bak og burt og hafði skilið far-
símann sinn eftir. „Svo virð-
ist sem hann hafi flýtt sér í 
burtu,“ sagði Paul J. 
Browne, talsmaður 
lögreglunnar, við 
bandaríska fjöl-
miðla í gær.

Konan 
var flutt á 
sjúkrahús til 
aðhlynning-
ar og var 
Strauss-

Kahn ákærður fyrir kynferðisbrot, 
tilraun til nauðgunar og frelsissvipt-
ingu. Hann var leiddur fyrir dómara 
síðdegis í gær eftir að þernan hafði 
borið kennsl á hann við formlega 
sakbendingu.

„Hann hafnar öllum 
ásökunum,“ sagði lög-
maður hans í gær. 
Hann vildi ekki tjá sig 
frekar um málið, og 
svaraði til dæmis ekki 
spurningum fjölmiðla 

um það hvers vegna 
Strauss-Kahn 

hefði yfirhöf-
uð verið í New 
York. Höfuð-
stöðvar AGS 
eru í Wash-

ington 
og í gær 
átti hann 
að vera 

staddur á fundi í Þýskalandi með 
kanslaranum Angelu Merkel.

Strauss-Kahn er 62 ára, giftur 
fjögurra barna faðir og hefur stýrt 
AGS í hálft fjórða ár. Hann hefur 
um nokkurt skeið verið orðaður við 
forsetaframboð fyrir sósíalista í 
Frakklandi á næsta ári og var búist 
við að hann myndi tilkynna um það 
fljótlega. Stjórnmálaskýrendur 
telja hins vegar að nú sé pólitískur 
ferill hans jafnvel á enda, hvernig 
sem málinu á hendur honum vindur 
fram.

Strauss-Kahn hefur áður komið 
sér í vandræði vegna kynferðis-
mála. Árið 2008 fór fram rann-
sókn á því hvort hann hefði brotið 
gegn undirmanni sínum hjá AGS. 
Niðurstaðan var að samræði þeirra 
hefði verið með fullum vilja undir-
mannsins, en stjórnin ályktaði að 
Strauss-Kahn hefði sýnt mikið dóm-
greindarleysi. stigur@frettabladid.is

Handtekinn fyrir 
árás á hótelþernu
Dominique Strauss-Kahn, framkvæmdastjóri AGS, hefur verið ákærður fyrir 
að halda hótelþernu nauðugri í lúxussvítu sinni í New York, ráðast á hana og 
reyna að nauðga henni. Hann neitar sök. Var gripinn í flugvél á leið til Parísar.

MENNING Um það bil 32 þúsund 
manns heimsóttu tónlistar- og 
ráðstefnuhúsið Hörpu í Reykja-
vík um  helgina, en þá fór fram 
opnunarhátíð hússins.

Hátíðin hófst með boðstónleik-
um föstudagskvöld. Á laugar-
dag og sunnudvag var svo opið 
hús fyrir almenning. Í gær komu 
meðal annars fram í húsinu 
Karlakórinn Fóstbræður, Gissur 
Páll Gissurarson, Kammersveit 
Reykjavíkur, Ólafur Arnalds, 
Björn Thoroddsen og Kazumi 
Watanabe.

Frá því var greint á Vísi.is að 
slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
menn hefðu staðið vakt við húsið 
alla helgina, enda frágangi ekki 
lokið í húsinu.  - óká

Þúsundir sóttu Hörpu heim:

Slökkviliðið 
stóð vaktina

Í ELDBORG Sinfóníuhljómsveitin flutti 
úr Háskólabíói í Hörpuna fyrir tæpum 
mánuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VIÐHELM

FÓLK Rúmlega þrjátíu aðstandend-
ur sjómanna á á bátnum Glað frá 
Vestmannaeyjum og fleiri Íslend-
ingar voru viðstaddir þegar minn-
ingar- og þakkarskjöldur um sjó-
mennina var afhjúpaður í Grimsby 
í Bretlandi á laugardag. 

Báturinn, sem var úr furu, var 
smíðaður í Noregi árið 1924 og var 
á veiðum undan ströndum lands-
ins í apríl árið 1954 þegar brot-
sjór kom á hann. Báturinn sökk 
og komst átta manna áhöfn hans 
um borð í gúmmíbát sem þá var 
nýjung í fiskiskipum. Sjómenn á 
breska togaranum Hull City fundu 
sjómennina sólarhring síðar og 
kom þeim til heimahafnar. 

Samkvæmt frásögn Vincents 
McDonagh, blaðamanns FishUp-
date í Grimsby, er áhöfnin á Glað 
látin. Einn aðstandenda þeirra 
hefur síðastliðin tvö ár leitað uppi 
sjómennina á Hull City. Einn er á 

lífi og er hann 82 ára. Sá var lið-
lega tvítugur þegar mönnunum 
var bjargað og man hann vel eftir 
atburðinum. Hann segir að þegar 
sjómönnunum íslensku var bjarg-
að hafi þeim verið gefinn sopi af 
rommi og þeir færðir í hlý föt.   

Í tilefni af viðburðinum var 

messað í kirkju heilags Jakobs 
í Grimsby þar sem þessi síðasti 
eftirlifandi sjómaður af Hull City 
var heiðraður. Íslenskir prest-
ar voru við athöfnina auk þess 
sem kór Íslendinga í London söng 
undir stjórn Matthildar Önnu 
Gísladóttur.  - jab

Tæp sextíu ár frá því að breskir sjómenn björguðu áhöfn frá Vestmannaeyjum:

Aðeins einn úr áhöfn eftir á lífi

HÖFNIN Í VESTMANNAEYJUM Átta mönnum var bjargað þegar bátur frá Vestmanna-
eyjum sökk undan ströndum landsins fyrir tæpum sextíu árum.  MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Adolf, er þetta frumvarp ekki 
upp á marga fiska?

„Nei, en það hefur stóralvarlegar 
afleiðingar.“

Adolf Guðmundsson, formaður LÍÚ, er 
ekki par hrifinn af frumvarpi ríkisstjórnar-
innar um stjórn fiskveiða.

Háskólar auka samstarf
Opinberu háskólarnir fjórir, Háskóli 
Íslands, Háskólinn á Akureyri, Land-
búnaðarháskóli Íslands og Hólaskóli 
, hafa gert með sér samkomulag um 
sameiginlega stoðþjónustu á ákveðn-
um sviðum. Fyrsta skref samstarfsins 
verður sameiginlegt upplýsingakerfi fyrir 
nemendur og um kennslu. Hafnar eru 
viðræður um samstarf á sviði náms-
framboðs. 

MENNTAMÁL

FÓLK Sarah Obama, amma Bar-
acks Obama Bandaríkjaforseta, 
kom til Íslands í gær. Hún mun 
dvelja hér í tíu daga en það er hinn 
keníski Paul Ramses sem stendur 
fyrir komu hennar. Hún hefur 
starfað fyrir góðgerðasamtök 
hans, Tears Children Charity, sem 
hafa meðal annars byggt skóla í 
heimalandinu. Kemur hún hingað 
til að vekja athygli á samtökunum.

Sarah Obama er 82 ára og 
búsett í Kenía. Hún er þriðja 
eiginkona föðurafa Bandaríkja-
forseta. Þrátt fyrir að vera ekki 
blóðskyld forsetanum talar hann 
um hana sem ömmu sína og hefur 
meðal annars heimsótt hana eftir 
að hann settist í embætti.  - mþl

Vinnur með Paul Ramses:

Amma Obama 
stödd á Íslandi

HNEYKSLI SEM VEKUR HEIMSATHYGLI Fjölmiðlar um heim allan fjalla um hand-
tökuna á Dominique Strauss-Kahn, framkvæmdastjóra Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan handtók í gærmorgun 
ríflega sextugan karlmann sem grunaður er 
um að hafa reynt að ráða konu sinni bana á 
heimili þeirra í Grafarholti í gærmorgun.

Konan, sem er fædd árið 1967, lá þungt 
haldin í öndunarvél á gjörgæsludeild Land-
spítalans þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gærkvöldi, að sögn læknis á deildinni.
Líðan hennar hafði haldist nokkurn veginn 
óbreytt frá því að komið var með hana fyrir 
hádegi.

Að loknum yfirheyrslum í allan gærdag 
fór lögreglan fram á gæsluvarðhald yfir 
manninum til 30. maí á grundvelli rannsókn-
arhagsmuna. Fallist var á kröfuna á ellefta 
tímanum í gærkvöldi.

Maðurinn er fæddur árið 1950. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins réðst hann 
á konu sína á heimili þeirra í gærmorgun 
og tók hana kverkataki þar til hún missti 
meðvitund. Ekki fengust upplýsingar um 
aðdraganda árásarinnar.

Lögreglu var tilkynnt um málið undir 
hádegi og var maðurinn handtekinn í kjöl-
farið og fluttur á lögreglustöð. Sjúkraliðar 
endurlífguðu konuna á staðnum og hún var 
síðan flutt á bráðamóttöku.

Fólkið hefur verið í nokkurri óreglu, sam-
kvæmt heimildum blaðsins. Maðurinn hlaut 
tveggja ára fangelsisdóm fyrir fíkniefna-
smygl um miðjan níunda áratuginn, í máli 
sem á þeim tíma vakti töluverða athygli.  - sh

Kona liggur þungt haldin í öndunarvél eftir að eiginmaður hennar tók hana kverkataki á heimili þeirra:

Í gæsluvarðhald vegna manndrápstilraunar

VARÐHALD STAÐFEST Maðurinn var leiddur fyrir dómara í 
Héraðsdómi Reykjavíkur á ellefta tímanum í gær. Dómari 
féllst á gæsluvarðhaldskröfu lögreglu.

SPURNING DAGSINS

Er þinn
auður í góðum 
höndum?
Okkar viðskiptavinir velja 
óháðan aðila sem hefur skynsemi 
og áhættumeðvitund að leiðarljósi.

Borgartúni 29
S. 585 6500
www.audur.is

• Séreignarsparnaður 
• Eignastýring 
• Langtímasparnaður

Taktu góða ákvörðun
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Netiðí símann!
Fylgir í áskrift

150 MB/mán.
 20 kr. í frelsi

5 MB/dag

Sr. Guðrún Karlsdóttir prestur notfærir sér 
nútíma samskipti með framsæknum hætti til að ná 
til fólksins. Með Facebook í farsímanum getur hún 
verið í beinum tengslum við sóknarbörn sín, ekki síst 
af yngri kynslóðinni.

Ný sóknarfæri!

Sigurður Guðmundsson tónlistarmaður er með 
Shazam í farsímanum. Shazam getur sagt þér 
hvað lagið heitir sem þú ert að hlusta á. Shazam er 
eitt vinsælasta tónlistarforritið fyrir farsíma í 
heiminum í dag. 

Hvað heitir lagið?

Guðmundur Benediktsson, fyrrverandi atvinnu-
maður í knattspyrnu og núverandi íþróttafréttamaður, 
er með Twitter í farsímanum sínum. Fylgstu með 
Gumma Ben á Twitter og fáðu allt slúðrið úr enska og 
íslenska boltanum beint í símann þinn.

Farsími og fuglatíst!

Sara Björk, landsliðskona í fótbolta, notar 
RunKeeper í farsímanum. RunKeeper er frábært 
íþróttaforrit sem heldur utan um þjálfunina og 

á götukorti, lengd í km, hraða og brennslu. 

Vasaþjálfarinn!

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, MM Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is   |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Farsímatilboð Nova gilda með áskrift og frelsi: Mánaðarleg afborgun er greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.
Ekkert mánaðargjald í frelsi en 590 kr. í áskrift og þá fylgir 150 MB netnotkun á mánuði.

3.490

 

kr.

 

á mánuði í 12 mánuði

2.000 kr. símnotkun
á mán. í 6 mán. fylgir!

Staðgreitt: 39.990 kr.

LG Optimus One 2.690

 

kr.

 

á mánuði í 12 mánuði

1.000 kr. símnotkun
á mán. í 6 mán. fylgir!

Staðgreitt: 29.990 kr.

LG Optimus Me
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

218,9328
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,48  115,02

186,08  186,98

163,5  164,42

21,926  22,054

20,876  20,998

18,196  18,302

1,4188  1,4270

182,47  183,55

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

133.900133.900

Uppþvottavél -SN 45M203SK

Tilboðsverð:
139.900 kr. stgr.
(Verð áður: 189.900 kr.)

Uppþvottavélar
nú á

 

„The Diamond Standard“ 
uppþvottavélatöflurnar frá 
Finish fylgja með öllum 
Siemens uppþvottavélum.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

VIÐSKIPTI Forsvarsmenn kanadíska 
olíufyrirtækisins Irving Oil eru 
staddir hér á landi. Eftir því sem 
næst verður komist er tilgangur 
heimsóknarinnar að funda með 
stjórnendum íslenskra olíufélaga 
og kynnast rekstri þeirra. Ekki er 
talið útilokað að þeir kaupi N1 eða 
Skeljung en bæði fyrirtækin eru 
í skyldum rekstri og Irving Oil í 
Kanada.  

Fjárhagsleg endurskipulagning 
N1 hefur staðið yfir um nokkurt 
skeið og er stefnt að því að ljúka 
henni í sumar. Fyrir rúmum mán-
uði var tilkynnt um drög að sam-
komulagi á milli eigenda fyrir-
tækisins og kröfuhafa sem felur í 
sér að helstu lánardrottnar og eig-
endur skuldabréfa félagsins, Arion 
banki, Íslandsbanki og lífeyris-
sjóðir, taki olíuverslunina yfir. 

Skeljungur hefur upp á síð-
kastið selt frá eignir, þar á meðal 
höfuðstöðvarnar í Reykjavík og 
ýmis verkstæði. 

Hermann Guðmundsson, for-
stjóri N1, kannaðist ekki við fyr-
irhuguð fundarhöld með for-
svarsmönnum Irving Oil þegar 
hann var inntur eftir þeim í gær. 
Ekki náðist í Einar Örn Ólafsson, 
forstjóra Skeljungs.

Irving Oil hefur í rúm sautj-
án ára skeið haft hug á að hefja 
hér rekstur olíuverslunar, reisa 
hér birgðastöð og selja eigin olíu.  
Fyrirtækið hafði tryggt sér lóðir á 
nokkrum stöðum í Reykjavík, svo 
sem í Sundahöfn árið 1995. Stjórn-
endur olíufélaganna þriggja, Esso 
(nú N1), Olís og Skeljungur brugð-
ust hart við og mótmæltu áform-
unum. Niðurstaðan varð sú að 

Irving Oil skoðar 
aftur olíurekstur hér
Kanadísk risasamsteypa er talin eiga í viðræðum um kaup á olíufélagi. N1 og 
Skeljungur geta komið til greina. Fyrirtækið vildi hefja hér rekstur fyrir tæpum 
tuttugu árum. Olíufélögin sneru bökum saman og komu í veg fyrir áformin.

EIN BENSÍNSTÖÐVA SKELJUNGS Einn viðmælenda Fréttablaðsins í gær sagði öll 
olíufyrirtækin hér föl fyrir rétt verð um þessar mundir.  FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Forstjórar olíufélaganna þriggja, ESSO (nú N1), Olís og Skeljungs, funduðu um 
hugsanlega samkeppni við Irving Oil í febrúar 1995. Í fundargerð framkvæmda-
stjórnar Olís frá janúar sama ár kemur fram að Einar Benediktsson forstjóri hafi 
sent bréf til að hvetja hin olíufélögin til að láta undirskriftalista liggja frammi á 
bensínstöðvum í mótmælaskyni við fyrirhugaðan rekstur Irving Oil hér á landi. Árið 
síðar hætti Irving Oil við áform sín. Samkeppnisráð komst að því að olíufélögin 
hefðu haft samráð sín á milli og brotið gegn 10. grein samkeppnislaga í þeim 
tilgangi að hindra innkomu nýrra keppinauta á markaðinn.

Olíufélögin gegn Irving Oil

SAMGÖNGUR Farþegar sem koma 
með flugi frá landi utan Evrópu-
sambandsins geta haft vökva með 
sér í tengiflug til flugvallar innan 
sambandsins samkvæmt nýjum 
reglum Evrópusambandsins. 

Þrátt fyrir nýju reglurnar 
munu nokkur Evrópusambands-
lönd áfram banna vökva í hand-
farangri fyrir farþega sem ætla 
í tengiflug, þar á meðal Frakk-
land, Spánn, Bretland, Ítalía og 
Holland. 

Reglurnar sem takmarka 
vökva í handfarangri í flugi voru 
settar í nóvember 2006 í kjölfar 

samsæris um hryðjuverk sem 
uppgötvaðist í ágúst sama ár. 
Um tuttugu breskir ríkisborg-
arar tengdust samsærinu, sem 
gekk út á að fara með fljótandi 
sprengiefni um borð í flugvélar 
sem flugu yfir Atlantshafið, sem 
síðan átti að sprengja á flugi yfir 
hafinu.

Fyrirhugað er að aflétta alveg 
takmörkunum á vökva í handfar-
angri eftir tvö ár innan Evrópu-
sambandsins, svo framarlega sem 
hægt verður að staðfesta hvert 
innihald vökvans er með tækni-
búnaði. - ibs

Evrópusambandið boðar breyttar reglur fyrir flugfarþega:

Reglur um vökva í farangri mildaðar

VÖKVI Í HANDFARANGRI Óvíst er hversu 
mörg lönd munu áfram takmarka vökva 
í handfarangri.

forsvarsmenn Irving Oil drógu 
í land. Forsvarsmenn Irving Oil 
hafa nokkrum sinnum borið víurn-
ar í rekstur hér síðan þá og síðan í 
byrjun árs 2000 hefur félagið Irv-
ing smurolíur á Íslandi verið með 
starfsemi hér á landi í tengslum 
við innflutning á smurolíum undir 
eigin nafni.    

Irving Oil var stofnað í Nýju-

Brunswick í Kanada árið 1924 og 
hefur félagið frá upphafi verið í 
eigu hinnar vellauðugu Irving-
fjölskyldu. Fyrirtækið á í dag ráð-
andi hlut í um þrjú hundruð fyrir-
tækjum í olíuiðnaði, olíuhreinsun, 
smásöluverslun, iðnaði og fjölmiðl-
um. Þá rekur félagið um tvö þús-
und bensínstöðvar á austurströnd 
Kanada.   jonab@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Hafin er herferðin 
„Áratugur aðgerða í umferðar-
öryggismálum“ sem standa mun 
árin 2011 til 2020. Starfshópur á 
vegum innanríkisráðuneytisins 
og fleiri aðila hefur sett fram 
áætlun um fyrstu skref sem 
miða að því að herða á ýmsum 
umferðaröryggisaðgerðum, 
auka rannsóknir og hvetja til 
aukinnar vitundar um afleiðingar 
umferðarslysa.

„Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst 
árin 2011 til 2020 áratug aðgerða 
í umferðaröryggismálum“ segir í 
tilkynningu ráðuneytisins.  - óká

Áratugur aðgerða hafinn:

Taka á um-
ferðarslysum

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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14°
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16°

12°
Á MORGUN 

3-10 m/s, hvessir við S-
ströndina. 

MIÐVIKUDAGUR
Fremur hægur vindur 

víðast hvar en hvassara 
á Vestfjörðum.
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LÍTIÐ SÓLBAÐS-
VEÐUR   Væta 
vestanlands í 
dag og þykknar 
upp austan til er 
líður á daginn. 
Víða næturfrost. 
Á morgun hvessir 
með deginum og 
gæti farið yfi r 20 
m/s við suður-
ströndina. Birtir 
til á Suður- og 
Suðvesturlandi á 
miðvikudag. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

FJÖLMIÐLAR 53 milljóna króna tap 
var á rekstri DV í fyrra. Uppgjörs-
árið nær frá apríl 2010 þegar nýir 
eigendur komu að blaðinu. DV var 
áður í eigu Birtíngs.

Í uppgjörinu kemur fram að 
sölutekjur hafi numið 286 milljón-
um króna mánuðina níu. Rekstr-
artap (EBITDA) nam 36 millj-
ónum króna. Inni í tölunum er 
niðurfærsla á 17 milljónum króna 
af viðskiptavild og -kröfum. Gert 
er ráð fyrir fimm til 15 milljóna 
króna rekstrartapi á þessu ári, en 
hagnaði á því næsta.  - jab

DV tapar 53 milljónum króna:

Búast við hagn-
aði á næsta ári

ÞJÓNUSTA Vöruflutningar flug-
félagsins Delta milli Íslands 
og Bandaríkjanna, sem hefj-
ast 2. júní næstkomandi, munu 
fjölga valkostum innflutnings- 
og útflutningsfyrirtækja hér á 
landi. Þetta segir í tilkynningu 
frá Delta.

„Það býður íslenskum inn- og 
útflytjendum upp á mikla og 
hraða vöruflutninga um víða 
veröld,“ segir Stephan Manigk, 
svæðisstjóri flutningsþjónustu 
Delta í Evrópu, í tilkynningunni.

Delta flýgur til 347 borga í 64 
löndum í öllum heimsálfum og 
notar til þess 700 þotur.  - þj

Fljúga milli Íslands og USA:

Fjölgar valkost-
um í flugfrakt 

EVRÓPUMÁL Ýmis ríki Evrópu-
sambandsins þrýsta nú á um að 
liðkað verði fyrir samningavið-
ræðum Króatíu og ESB svo landið 
geti klárað aðildarviðræður sínar 
í sumar.

Króatía sótti um aðild að ESB í 
febrúar 2003, en illa hefur gengið 
að ljúka við samningakafla um 
dómsmál, þar sem ESB gerir kröf-
ur um umbætur til að draga úr 
spillingu. Einnig standa út af sam-
keppnis- og sjávarútvegsmál.

Þrýstingur til að flýta fyrir 
aðild mun meðal annars hafa 
borist frá Þýskalandi og Austur-
ríki. En Hollendingar hafa farið 
fyrir hópi sem vill tryggja að 
Króatía uppfylli alveg þær kröf-
ur sem gerðar eru til dómskerfa 
aðildarríkja. -kóþ

ESB-ríki þrýsta á um flýti:

Króatíu verði 
hjálpað í ESB

FRÁ KRÓATÍU Ísland, Króatía, Make-
dónía, Svartfjallaland og Tyrkland eru, 
formlega séð, næst því að fá aðild að 
ESB.  NORDICPHOTOS/GETTY

NÝTT Á MARKAÐI Flugfélagið Delta hefur 
áætlunarflug milli Íslands og Banda-
ríkjanna í næsta mánuði.

FÓLK Símaskráin 2011 kom út á 
laugardag. Bókinni er dreift í 150 
þúsund eintökum.  

Egill Einarsson, þekktur sem 
Gillzenegger, tók þátt í útgáfu 
skrárinnar, en í henni er að finna 
nýjar útfærslur á líkamsrækt-
aræfingum þar sem Símaskráin 
kemur að góðum notum fyrir þá 
sem vilja „massa sig upp“. - jab

Símaskráin 2011 komin út:

Gillzenegger 
gefur góð ráð 
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Súluritið sýnir ávöxtun leiðar 1 hjá eignastýringu MP banka 2003-2010.  
Leið 1, varfærin stýring, má fjárfesta í skuldabréfum 50-100% og hlutabréfum 0-50%.  
Öll innlend hlutabréf leiðarinnar voru seld fyrir mitt árið 2008.  
Starfsfólk eignastýringar hefur vakandi auga fyrir nýjum tækifærum sem kunna að 
myndast á hlutabréfamarkaði á næstunni. 
Meðalverðbólga er 6,4% á síðustu 8 árum.

14,4%

ÁRANGUR 
OKKAR TALAR 
SÍNU MÁLI

Meðalávöxtun á síðustu 8 árum*
MP banki hefur langa reynslu af eignastýringu fyrir einstaklinga, félög og 
sjóði. Aðferðafræði eignastýringar MP banka hefur skilað viðskiptavinum 
framúrskarandi árangri óháð markaðsaðstæðum hverju sinni.

Kynntu þér eignastýringu MP banka á www.mp.is eða hafðu samband í 
síma 540 3200.

 

Meðalávöxtun er 14,4% á síðustu 8 árum.*

* Nafnávöxtun eignastýringarleiðar 1, 2003-2010 skv. útreikningi MP banka. Ávöxtun 
miðast við söfn í stýringu allt árið. Ávöxtun er sýnd án þóknana en þær eru mismunandi 
eftir stærð safna. Um 65% viðskiptavina eignastýringar MP banka eru nú í leið 1. Athugið 
að ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð.

16,9% 17,3%

13,3%

19,0%

9,9%

15,0%

12,8%

10,9%
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Eignastýring MP banka
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VIÐSKIPTI Hagnaður eftir skatta 
nam 25,5 milljónum króna á 
rekstri Sparisjóðs Suður-Þing-
eyinga á síðasta ári. Aðalfundur 
sjóðsins var nýverið haldinn á 
Breiðumýri. 

Í tilkynningu sjóðsins kemur 
fram að niðurstaða efnahagsreikn-
ings hans um áramót hafi verið 
um 7,5 milljarðar króna. „Við-
skiptavinum Sparisjóðs Suður-
Þingeyinga fjölgar stöðugt,“ segir 
þar einnig.

Á fundinum var stjórn spari-
sjóðsins endurkjörin, en stjórnar-
formaður er Ari Teitsson og 

sparisjóðsstjóri Guðmundur E. 
Lárusson. „Auk hefðbundinna 
aðalfundastarfa var meðal ann-
ars gerð grein fyrir hugmyndum 
nefndar sem lagt hefur mat á val-
kosti varðandi framtíð sparisjóð-

anna á Íslandi og var stjórn spari-
sjóðsins veitt heimild til viðræðna 
við nærliggjandi sparisjóði um 
nánara samstarf eða mögulegar 
sameiningar.“

Þá kemur fram í tilkynningu 
sjóðsins að hann hafi stutt „fjölda 
góðra verka“ á starfsárinu. Nefnd-
ur er einnar milljónar króna 
styrkur til gerðar heimildar-
myndar um Laxárdeiluna, en 40 ár 
eru frá því Miðkvíslarstíflan var 
sprengd.  „Þá fékk Styrktarfélag 
Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga 
300.000 króna framlag til kaupa á 
speglunartæki.“  - óká

milljóna 
króna 
hagnaður 

var á rekstri Sparisjóðs Suður-
Þingeyinga í fyrra samkvæmt 
ársreikningi.

25,5

gerir grillmat að hreinu lostæti!

HANDHÆGARUMBÚÐIR
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MANNRÉTTINDI „Þetta eru einföld-
ustu grundvallarmannréttindi 
sem fólk er að krefjast og það 
gerir móti skriðdrekum og byssu-
kúlum og vitandi að það getur átt 
barsmíðar yfir höfði sér,“ segir 
Jóhanna K. Eyjólfsdóttir hjá 
Íslandsdeild Amnesty um ástand-
ið í Miðausturlöndum og Norður-
Afríku. Ársskýrsla Amnesty kom 
út í fyrir helgi. 

Jóhanna segir Amnesty finna 
miklar breytingar, ekki síst á 
undanförnum mánuðum. „Það er 
einhver alþjóðleg krafa núna, fólk 
nennir þessu ekki lengur og segir 
hingað og ekki lengra. Það vill 
fá vinnu, vill geta tjáð hug sinn 
og vill geta kosið og haft áhrif á 
hverjir stýra landinu. Fólk vill 
líka geta lifað með reisn í eigin 
landi en ekki þurfa að fara til Evr-
ópu og fá þar lélegt starf. Það vill 
bara fá að lifa heima hjá sér.“

Jóhanna segir uppreisnirnar 
viðkvæmar. „Það getur brugðið 
til beggja vona eins og við sjáum 
í þessum löndum. Ekki síst í Sádi-
Arabíu, Íran og Kína, þessi lönd 
sem vita að það er ólga og þau eru 
að herða tökin meira og meira.“ 

Í skýrslunni eru tekin fyrir 
mannréttindabrot í 157 löndum 
sem áttu sér stað á síðasta ári. „Ef 
maður skoðar lönd eins og Líbíu, 
Túnis og Egyptalandi þá hefur 
Amnesty skráð mannréttindabrot 
í þessum löndum í áratugi. Pynt-
ingar, handtökur án dóms og laga 
og þessi rosalegu höft á tjáningar-
frelsi. Það sem við erum að horfa 
upp á í dag er að fólk stendur upp 
andspænis valdinu og mótmælir 
þessari kúgun og einræði.“ 

Þá er í skýrslunni fjallað um 
þær breytingar sem ný sam-
skiptatækni hefur haft í för með 
sér. „Það er ekki lengur hægt 

að stöðva upplýsingagjöfina. Ef 
lögregla ræðst inn á fund þá eru 
margir með farsíma, taka það 
upp og koma því áfram. Þess-
ir nýju samskiptavefir eru að 
breyta því hvernig fólk vinnur 
saman að mannréttindum. Við 
sjáum að núna eru tímamót í 
mannréttindabaráttu, meðal ann-
ars út af því hvernig fólk getur 
tengst.“ 

„Þetta arabíska vor, sem nú 
er verið að reyna að kæfa, það 
vekur ákveðnar vonir. Alþjóða-
samfélagið verður að standa með 
mannréttindum.“ 

 thorunn@frettabladid.is

Arabískt vor vekur 
von í mannréttindum
Ákveðin tímamót eru í mannréttindamálum nú, segir framkvæmdastjóri 
Íslandsdeildar Amnesty. Alþjóðleg krafa er um breytingar. Ársskýrsla Amnesty 
er nýútkomin og segir frá mannréttindabrotum í 157 löndum á síðasta ári. 

LÍBÍA Arabíska vorið svokallaða hefur vakið upp vonir en enn getur brugðið til beggja 
vona í Miðausturlöndum og Norður-Afríku.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sparisjóður Suður-Þingeyinga metur valkosti varðandi framtíð sparisjóðanna:

Skoða sameiningar og samstarf

Fólk nennir þessu 
ekki lengur og segir 

hingað og ekki lengra. Það 
vill fá vinnu, vill geta tjáð hug 
sinn og vill geta kosið og haft 
áhrif á hverjir stýra landinu.

JÓHANNA K. EYJÓLFSDÓTTIR
AMNESTY INTERNATIONAL

SJÁVARÚTVEGUR Undirbúningur fyrir 
komandi síldar- og makrílvertíðar 
er í fullum gangi hjá uppsjávar-
frystihúsi HB Granda á Vopnafirði 
og fyrirsjáanleg er mikil fjölg-
un starfsmanna í sumar og fram 
eftir hausti. Fastráðnir starfsmenn 
í frystihúsinu eru að jafnaði um 
fjörutíu talsins en í sumar munu á 
annað hundrað manns taka þátt í 
fiskvinnslunni á staðnum, segir í 
frétt á vef fyrirtækisins.

Þótt ekki hafi verið auglýst eftir 
starfsfólki til að standa vaktina 
í sumar og fram eftir hausti hafa 
nú þegar um 115 umsóknir um 
störf borist HB Granda á Vopna-
firði. Unglingar á Vopnafirði og í 
nærsveitum fengu í fyrrasumar 
sumarvinnu í frystihúsinu en þá 
hafði slík vinna ekki staðið þessum 
aldurshópi til boða í áratugi. 

Að sögn Magnúsar Róberts sonar, 
vinnslustjóra hjá HB Granda, 
ganga heimamenn  fyrir um vinnu 

og einnig þeir sem fengið geta gist-
ingu hjá vinum og vandamönnum 
meðan á vertíðinni stendur. Þrátt 
fyrir það þurfi félagið örugglega að 
leigja húsnæði á Vopnafirði fyrir 

um fimmtán til tuttugu manns í 
sumar og fram á haustið. Stefnt er 
að því að skip HB Granda fari til 
veiða á síld og makríl í byrjun júní.
  - shá

Undirbúningur hafinn hjá HB Granda á Vopnafirði fyrir síldar- og makrílvertíð:

Þurfa að fjölga starfsfólki mikið

DEMANTSSÍLD Margir þurfa að sameinast um vinnslu síldar og makríls á Vopnafirði í 
sumar og haust.  MYND/HERMANN

VIÐSKIPTI Icelandair tapaði 1,1 
milljarði eftir skatta á fyrsta árs-
fjórðungi 2011. Það er nokkru 
minna tap en á sama tíma í fyrra, 
þegar það var 1,9 milljarðar.

Heildarveltan á þessum fyrstu 
þremur mánuðum ársins var 16 
milljarðar og dróst saman um tvö 
prósent á milli ára. Í tilkynningu 
frá Icelandair segir að Icelandair 
hafi þurft að verja 0,8 milljörðum 
meira í eldsneyti vegna 42 pró-
senta hækkunar á olíuverði milli 
ára. Í ljósi aðstæðna séu stjórn-
endur sáttir við afkomuna.  - sh

Icelandair skilar uppgjöri:

Minna rekstrar-
tap en í fyrra

STJÓRNMÁL Landsfundur Hreyf-
ingarinnar var haldinn á Grand 
hóteli á laugardag. Ályktaði 
fundurinn að sitjandi ríkisstjórn 
væri að leiða þjóðina fram af 
efnahagslegu hengiflugi og að 
forsvarsmenn hennar yllu ekki 
starfi sínu.

Þá voru baráttukveðjur sendar 
stjórnlagaráði en ráðsmönnum 
var óskað til hamingju með frá-
bært starf. Loks hvatti fund-
urinn almenning til að fylgjast 
með störfum ráðsins, taka þátt 
í starfi þess og styðja þá hug-
mynd að drög að nýrri stjórnar-
skrá fari í ráðgefandi atkvæða-
greiðslu áður en Alþingi fær þau 
til meðferðar.    
 - mþl

Landsfundur Hreyfingarinnar:

Þjóðin fram af 
efnahagslegu 
hengiflugi

Ökufantar enn á ferð
Þrettán ökumenn af 33 óku of 
hratt, þegar lögregla fylgdist með 
ökutækjum sem ekið var um Hjarðar-
haga fyrir helgi, en þar er 30 kílómetra 
hámarkshraði. Þeir sem óku hraðast 
fóru á 50 kílómetra hraða. Þá voru 
brot 11 ökumanna af 24 mynduð í 
Furugrund í Kópavogi, þar sem einnig 
er 30 kílómetra hámarkshraði. Sá sem 
hraðast ók var á 46 kílómetra hraða.

LÖGREGLUMÁL

Feðgar dæmdir
Feðgar hafa verið dæmdir í héraðs-
dómi til skilorðsbundinnar refsingar 
fyrir líkamsárás. Þeim var gefið að sök 
að hafa í sameiningu ráðist á starfs-
mann Fjarðarkaupa og föðurnum fyrir 
að ráðast síðan á annan mann, sem 
reyndi að hjálpa starfsmanninum. 
Starfsmaðurinn hafði sakað konu 
sem var með feðgunum um þjófnað.
Dómurinn taldi sök feðganna sann-
aða og dæmdi föðurinn í 45 daga 
fangelsi en soninn í 30 daga.

DÓMSMÁL

Fylgdist þú með opnunarhátíð 
tónlistarhússins Hörpu?
JÁ 24,5%
NEI 75,5%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Horfðir þú á lokakeppni 
Eurovision á laugardag?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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OKKAR líftryggingar hf. • Sóltúni 26 • 105 Reykjavík • Sími 540 1400 • www.okkar.is

Með nýrri lagasetningu Alþingis þann 14. apríl síðastliðinn vannst sigur í því réttlætismáli að bætur 

sjúkdómatrygginga verði skattfrjálsar. Jafnframt er skattyfirvöldum heimilt að endurgreiða tekjuskatt 

sem þau hafa innheimt af bótagreiðslum úr sjúkdómatryggingum.

OKKAR líftryggingar hf. beittu sér fyrir því að bundið yrði í lög að bætur sjúkdómatrygginga væru 

skattfrjálsar. Þeim er ætlað að auðvelda fólki að takast á við gjörbreyttar aðstæður í lífi sínu og eru í eðli 

sínu bætur til að mæta nýjum fjárhagslegum forsendum og breyttu lífsmynstri.

Ekki er eðlilegt að skilgreina bótagreiðslur af þessu tagi sem tekjur. Þess vegna fögnum við nýrri 

lagasetningu Alþingis og bendum þeim sem fengið hafa bætur úr sjúkdómatryggingum á 

undanförnum misserum á rétt sinn til endurgreiðslu hafi þær verið skattlagðar.
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VIÐSKIPTI Sala lúxusbíla hefur þre-
faldast milli ára að því er fram 
kemur í tölum Umferðarstofu 
um sölu nýrra bíla fyrstu fjóra 
mánuði ársins.

Þá má sjá að heildarsala fólks-
bíla hefur meira en tvöfaldast 
þegar bornir eru saman mánuð-
irnir janúar til apríl árin 2010 og 
2011. 

Þegar horft er á einstakar teg-
undir má sjá að hlutdeild lúxus-
bíla í sölu hefur aukist í sölutöl-
um milli ára. Fyrstu fjóra mánuði 
ársins 2010 var hlutur þeirra 5,5 
prósent í heildarsölu ársins, en 
er á þessu ári tæp 7,4 prósent. 
Þó hefur fjöldi seldra lúxusbíla 
nær þrefaldast á milli ára á tíma-
bilinu, fer úr 22 bílum í 61. Er þá 
horft til sölu nýrra bíla frá fram-
leiðendunum Audi, BMW, Lexus, 
Mercedes-Benz og Porsche.

Af þessum tegundum er mest 
er selt af Mercedes-Benz bílum, 
en sala á þeim nemur rúmum 
helmingi heildarfjölda lúxusbíl-
anna. Á árinu hafa verið skráð-
ir 35 nýir Mercedes-Benz bílar, 
en á sama tíma í fyrra voru þeir 
átta talsins. 

„Að hluta skýrir góðan árang-
ur Mercedes-Benz að þeir bjóða 
mjög hagkvæma útgáfu af 
metanknúnum fólksbíl,“ segir Jón 
Trausti Ólafsson, framkvæmda-
stjóri bílaumboðsins Öskju. Hann 
segir að í sölu ársins séu fimm-
tán nýir metanfólksbílar, en það 

sé um 40 prósent af heildarsölu 
fólksbíla frá Mercedes-Benz á 
þessu ári. Þá sé aukin sala vís-
bending um að markaðurinn sé 
að taka við sér því salan hafi 
að megninu til verið til einstak-
linga. „En síðan eru að koma á 
markað nýjar gerðir af stærri 
metanknúnum bílum, til dæmis 
E-Class sem hentar vel í leigubíl-
arekstur,“ segir hann og kveðst 
afar ánægður með byrjunina á 
árinu.  olikr@frettabladid.is

Metanbílar ýta undir sölu-
tölur í flokki lúxusbifreiða
Sala nýrra fólksbíla hefur tvöfaldast milli ára fyrstu fjóra mánuði ársins samkvæmt tölum Umferðarstofu. 
Hlutdeild dýrari bíla hefur aukist. Metanbílar nema 40 prósentum af sölu nýrra fólksbíla frá Mercedes-Benz.

Sala lúxusbíla og heildarsala fólksbíla janúar til apríl
Tegund Jan-apríl 2011 hlutdeild Jan-apríl 2010  hlutdeild
Audi 10 1,21% 1 0,25%
BMW 6 0,72% 12 3,00%
Lexus 8  1 2,22%
Mercedes-Benz 35 4,23% 8 2,00%
Porsche 10 1,21% 1 0,25%

Lúxusbílar alls 61 7,37% 22 5,50%
Fólksbílar alls 828  400 
 Heimild: Umferðarstofa

MENNTUN Nýnemar á háskólastigi 
á Íslandi síðasta haust voru næst-
um tvöfalt fleiri en haustið 1997. 

Í tölum Hagstofu kemur fram 
að haustið 2010 hafi nýnemar 
verið tæplega 3.900. Þar segir 
jafnframt að nýnemar hafi verið 
enn fleiri haustið 2009, tæplega 
4.400, en það er metfjöldi.

Karlar voru að jafnaði tæplega 
fjörutíu prósent nýnema frá 1997 
til 2007. Árin 2008 og fram til síð-
asta hausts er hlutfall karla yfir 
fjörutíu prósentum öll árin og 
hæst í fyrra, 43,5 prósent. 

Fjölgun nýnema í yngstu ald-
urshópunum er áberandi síðustu 

ár. Þannig voru nemendur tuttugu 
ára og yngri 20,5 prósent nýnema 
haustið 2007 en 27,5 prósent í 
fyrrahaust.

Erlendir ríkisborgarar í hópi 
nýnema síðasta haust voru 745, 
tæpur fimmtungur allra nýnema. 
Þeir voru hlutfallslega flestir á 
doktorsstigi, um það bil þrjátíu 
prósent.

Þá hefur þeim fjölgað mikið 
sem endurskráðir hafa verið í 
háskólanám eftir að hafa verið 
utan skóla í meira en eitt ár. Fjöldi 
þeirra þrefaldaðist og voru rúm-
lega 3.200 í þeim hópi síðasta 
haust. - þj

Nýnemum á háskólastigi hefur fjölgað síðustu ár:

Tvöfalt fleiri í háskólana

FRÁ HÁSKÓLATORGI Nýskráningum í háskólanám hefur fjölgað mikið síðustu ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á BÍLASÝNINGU Á INDLANDI 3. MAÍ Á þessu ári fagnar Mercedes-Benz 125 ára afmæli, sem jafnframt er afmæli bílsins.  NORDICPHO-

TOS/AFP

VIÐSKIPTI Fjárfestirinn Kjartan Örn 
Ólafsson  og Auður I, fagfjárfest-
ingarsjóður á vegum Auðar Capital, 
hafa gert tilboð í tíu prósenta hlut í 
eignarhaldsfélagi Vodafone. Stjórn 
Eignarhaldsfélags Fjarskipta, eig-
enda Vodafone, hefur samþykkt til-
boðið. Fyrirvari er um samþykki 
Samkeppniseftirlitsins og niður-
stöðu áreiðanleikakönnunar. 

Framtakssjóðurinn, sem er í eigu 
sextán lífeyrissjóða, á um áttatíu 
prósenta hlut í Vodafone. 

Kaupin fela í sér að hlutur sjóðs 
Auðar í Tali er lagður fram sem 
greiðsla og er stefnt á að félögin 

renni saman. Sjóðurinn keypti Tal 
í júní í fyrra og eignaðist Kjartan 
fimm prósenta hlut í fjarskipta-
fyrirtækinu um svipað leyti. 

Sjóður Auðar Capital greiddi 594 
milljónir króna fyrir Tal á sínum 
tíma. Talið er að heildarverðmæti 
Vodafone sé á bilinu átta til tólf 
milljarðar króna, fjór- til sexfald-
ur rekstrarhagnaður síðasta árs. 
Miðað við það er verðmæti tíu pró-
senta hlutar á milli átta hundruð 
milljónir til 1,2 milljarðar króna. 
Eftir því sem næst verður komist  
vegur viðskiptavild þar sem upp 
á vantar, sem eru viðskiptavinir 

Tals sem fara til Vodafone verði af 
sameiningu. - jab

Stefnt að því að fjarskiptafyrirtækin Tal og Vodafone renni saman í eina sæng: 

Borga með eignarhlut Auðar í Tali

ALLT Í FARSÍMANUM Gangi allt eftir 
gætu viðskiptavinir Tals færst yfir til 
Vodafone á næstu mánuðum.

FERÐAMÁL Amma Sigga heitir 
nýr bátur sjóferðafyrirtækisins 
Gentle Giants á Húsavík. Bátur-
inn, sem er með tvo 300 hestafla 
utanborðsmótora, kom til hafnar 
fyrir um viku, en þá var haldið 
upp á  tíu ára afmæli fyrirtækis-
ins og 150 ára sögu fjölskyldunnar 
sem stendur að því.

Nafnið fékk báturinn frá ömmu 
Stefáns Guðmundssonar, eiganda 
og framkvæmdastjóra Gentle 
Giants, en hún bjó alla sína tíð við 
Skjálfandaflóa. Báturinn verður 
notaður í skoðunarferðir til Lund-
eyjar og í stórhvalaskoðun. - rat

Hraðskreið amma á ferð:

Amma Sigga 
siglir um sæinn

Á FERÐINNI Nýr bátur sjóferðafyrirtækis-
ins Gentle Giants á Húsavík fékk nafnið 
Amma Sigga. MYND/GUNNAR SÆVARSSON

STÓRIÐJA Losun gróðurhúsaloft-
tegunda í íslenskum áliðnaði dróst 
saman um 0,5 prósent á milli 2009 
og 2010. Losun flúorefna minnkaði 
um fjögur prósent milli ára, að því 
er segir í fréttatilkynningu frá 
Samtökum álframleiðenda.

Losun gróðurhúsalofttegunda 
í áliðnaði hér er með því minnsta 
sem þekkist í álframleiðslu í 
heiminum og hefur minnkað um 
73 prósent á hvert framleitt tonn 
frá árinu 1990. Losun flúorefna 
hefur á sama tímabili minnkað 
um liðlega níutíu prósent. - ibs

Útblásturinn í minna lagi hér:

Losunin í ál-
iðnaði minni

Lögregla vill aðstoð
Brotist var inn í tvö íbúðarhús á Sel-
fossi síðastliðinn fimmtudag, annað 
við Birkigrund og hitt við Fífumóa. 
Stolið var skartgripum, fartölvu og 
peningum. Þá var dísilolíu stolið af 
vörubíl sem stóð við Hrísmýri. Þá var 
brotist inn í bifreið í Borgarheiði í 
Hveragerði og stolið útvarpstæki og 
MP3-spilara. Lögreglan biður þá sem 
veitt geta upplýsingar um þessi inn-
brot og þjófnaði að hafa samband í 
síma 480 1010.

LÖGREGLUMÁL

1. Hvað stefnir stór hluti lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja landsins í 
þrot?

2. Hvað á stórt hlutfall umfrakvóta 
að fara í potta samkvæmt frum-
varpi um stjórn fiskveiða?

3. Hver eru fyrirtæki ársins sam-
kvæmt árlegri könnun VR?

SVÖRIN

1. Fimmtán hundruð af þeim sex þúsund 
sem skulda. 2. Allt að helmingur. 3. Ís-
lenska gámafélagið og Vinnuföt.

VEISTU SVARIÐ?
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Drög liggja fyrir að frum-
varpi Jóns Bjarnasonar, 
sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, um breyting-
ar á fiskveiðistjórnunar-
kerfinu. Fréttablaðið bar 
hugmyndirnar í frumvarp-
inu undir hagfræðinga til 
að fá svar við því hverjar 
afleiðingar breytinganna 
eru líklegar til að verða.

Í greinargerð sem fylgir drögum 
að frumvarpi um breytingar á 
lögum um stjórn fiskveiða segir 
að með gerð tímabundinna nýt-
ingarsamninga sé rofið hið 
meinta eignarréttarlega sam-
band veiðiheimilda. Það sé tví-
mælalaust mikilvægasta atriðið 
sem frumvarpið feli í sér. Í því er 
skýrt tekið fram að nytjastofnar 

á Íslandsmið-
um séu í þjóð-
areign og að 
sala á auðlind-
inni eða var-
anlegt fram-
sal sé óheimilt. 
Með sérstökum 
samningi megi 
h i ns  vega r 
veita einstak-
lingum eða lög-
aðilum tíma-
bundinn rétt til 
afnota eða hag-
nýtingar á auð-
lindinni gegn 
gjaldi. Þá er 
kveðið á um að 
samningar um 
nýtingarleyfi 
á aflaheimild-
um myndi ekki 
eignarrétt eða 

óafturkallanlegt forræði yfir 
veiðiheimildum. Samningar um 
nýtingarleyfi verði í upphafi að 
jafnaði til fimmtán ára en leyfis-
hafi eigi rétt á viðræðum um end-
urskoðun og hugsanlega fram-
lengingu samningsins um átta ár.

Í frumvarpinu er aflaheim-
ildum skipt í tvo flokka. Annars 
vegar er um að ræða samnings-
bundin nýtingarleyfi á aflaheim-
ildum og hins vegar afla sem er 
úthlutað án samninga úr fimm 
„pottum“. Þeir nefnast strand-
veiðipottur, byggðapottur, leigu-
pottur, línuívilnunarpottur og 
bótapottur. Áætlað er að allt að 
15 prósent þorksígilda verði í lok 
15 ára samningstímans í flokki 2. 
Þá gilda sérreglur um þorsk, ýsu, 
ufsa og steinbít. Til að mynda 
mun allt að helmingur aflaheim-
ilda þorsks á hverju fiskveiðiári 

umfram 160.000 tonn renna til 
hins opinbera og verður ráðstaf-
að af ráðherra á hverju ári eftir 
pottakerfinu.

Meðal annarra breytinga í 
frumvarpinu má nefna að veiði-
gjald er tvöfaldað, úr 9,5 prósent-
um í 19 prósent af aflaverðmæti. 
Þá er gert ráð fyrir að tekjur af 
veiðigjaldi skiptist þannig að 50 
prósent renni í ríkissjóð, 30 pró-
sent til sjávarbyggða og 20 pró-
sent til þróunar og markaðsmála 
í sjávarútvegi. Þá er veðsetning 
aflaheimilda bönnuð og framsal 
á þeim verulega takmarkað.

Unnið er að hagfræðilegri 
greiningu á áhrifum fyrirhug-
aðra breytinga á rekstrarskilyrði 
og starfsumhverfi sjávarútvegs-
ins. Niðurstöður þeirrar yfirferð-
ar eiga að liggja fyrir um næstu 
mánaðamót.

Hækkun á veiðigjaldi skynsamleg
Þórólfur Matthíasson, prófessor 
í hagfræði við Háskóla Íslands, 
segir þær hugmyndir sem virð-
ast koma fram í frumvarpinu 
vera misskynsamlegar. Þann-
ig muni takmarkanir á framsali 
aflaheimilda sennilega auka óhag-
kvæmni í greininni auk þess sem 
almennt séð sé ekki æskilegt að 
opna mikið fyrir geðþóttaákvarð-
anir eins og hér virðist gert með 
hinum svokölluðu pottum. Auk 
þess geti þeir valdið miklu ójafn-
vægi milli byggða eftir því hvort 
öflug útgerð er til staðar í bæ eða 
ekki. Hins vegar sé hækkun veiði-
gjaldsins skynsamleg. 

„Rekstrarskilyrði sjávarútvegs-
ins eru svo langt út úr korti sam-
anborið við aðrar atvinnugreinar 
að við gætum auðveldlega lent í 
þeim víxlverkunaráhrifum kaup-
gjalda og verðlags sem við sáum á 
hér í kringum 1980,“ segir Þórólf-
ur og bætir við: „Aðrar atvinnu-

greinar geta ekki keppt við 
sjávarútveginn í launum á næstu 
misserum og því kann verðbólga 
að fara af stað þegar aðrar grein-
ar velta kostnaði út í verðlagið. 
Við sáum þetta nú í sambandi við 
kjarasamningana þar sem menn 
höfðu litlar áhyggjur af greiðslu-
geta annarra atvinnugreina og 
keyrðu fram sín sérmál á kostn-
að annarra sem endaði í inni-
haldslitlum kjarasamningum. 
Það þarf því virkilega að gera 
eitthvað með þetta ójafnvægi og 
aukin gjaldtaka af sjávarútveg-
inum gæti þannig orðið liður í því 
að koma á sjálfbærara jafnvægi í 
hagkerfinu.“ 

Þórólfur óttast ekki að hækkun 
á veiðigjaldinu verði útgerðinni 
um megn. „Nei, þeir þola örugg-
lega hærra veiðigjald. Ég held 
að Norðmenn taki 70 prósent af 
umframhagnaði í olíunni þann-
ig að háar prósentutölur geta vel 
gengið í þessum bransa og raunar 
sennilega mun hærri en menn eru 
að tala um hérna,“ segir Þórólf-
ur. Þá segir hann yfirleitt nokkuð 
auðvelt að komast framhjá ákvæð-
um um takmarkanir á veðsetn-
ingum. „Ég á eftir að sjá hvernig 
þetta verður útfært. Menn hafa 
verið með ákvæði í lánasamning-
um um að ekki megi flytja afla-
heimildir af skipum nema eig-
anda veðsins sé tilkynnt um það. Í 
praxís þýðir það að þú ert að veð-
setja aflaheimildina en þú kallar 
það veðsetningu á skipinu,“ segir 
Þórólfur að lokum.

Miðar allt að minni hagkvæmni
Birgi Þór Runólfssyni, dósent í 
hagfræði við Háskóla Íslands, 
líst illa á þær breytingar sem 
boðaðaðar eru í frumvarpinu. 
Hann segir þær flestar stuðla 
að minni hagkvæmni í grein-
inni og þess að samkeppnishæfni 

íslensks sjávarútvegs verði verri. 
„Það sem er kannski stóra atrið-
ið í þessu er að verið er að hverfa 
frá ótímabundnum réttindum yfir 
í tímabundin réttindi. Það mun 
leiða til meiri óvissu fyrir fyrir-
tækin og  það mun hafa áhrif á 
fjárfestingar sem munu dragast 
saman. Það er ekki víst að þetta 
gerist strax en eftir því sem við 
förum lengra inn í kerfið því 
meiri yrði óvissan og því meiri 
yrðu áhrifin á fjárfestingu. Þetta 
mun veikja einstök fyrirtæki og 
þetta mun veikja greinina í heild 
sinni. Hvatinn til að fara vel með 
auðlindina mun minnka og allt 
að því hverfa undir lok þessa 
tímabils. Þetta er því ansi nei-
kvætt,“ segir Birgir Þór og bætir 
við: „Svo er þarna skattahækk-
un en skatturinn er reiknaður 
út frá afkomu greinarinnar og 
kann því að hitta fyrirtæki ansi 
misjafnlega fyrir.“

Birgir segir breytingarnar ekki 
eingöngu hafa áhrif á sjávarút-
vegsfyrirtækin heldur á afkomu 
allrar þjóðarinnar. Þetta geti 
til að mynda valdið lægra gengi 
krónunnar. „Það er í raun verið 
að hverfa frá því að vera með 
markaðsskipulag í sjávarútveg-
inum í að þetta sé meira tilskip-
anaskipulag. Það verður meira af 
pólitískum afskiptum með þessu 
sem er ansi skaðlegt,“ segir Birg-
ir. Þá geri bann við veðsetningu 
aflaheimilda það að verkum að 
erfiðara verði fyrir nýliða að 
koma inn í greinina en ella. Hann 
óttast því að fátt jákvætt fylgi 
fyrirhuguðum breytingum.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

með Miele

kr.:  24.900
Verðlistaverð kr.: 33.200

Tango Plus er vinsælasta ryksugan frá Miele
Miele ryksugurnar eru traustar
og kraftmiklar, með stillanlegu
röri og úrvali fylgihluta. Þær 
hafa hlotið hæstu einkunn hjá
neytendasamtökum í Þýskalandi.

AFSLÁTTUR

Care Collection ryksugupokar 
og ofnæmissíur eru sérstaklega
framleidd fyrir Miele ryksugur

Farðu alla leið með Miele

FRÉTTASKÝRING:  Hvaða afleiðingar hefur nýtt frumvarp um stjórn fiskveiða?

SKIPULAGSMÁL Íbúi á Arnarnesi 
í Garðabæ hefur óskað eftir því 
að bæjaryfirvöld upplýsi hvaða 
hugmyndir felist í gerð nýs deili-
skipulags á svæðinu. Segist íbú-
inn vera einn eigenda félagsins 
Sameign Arnarness sem sam-
kvæmt gömlum uppdráttum eigi 
landið sem verið sé að skipu-
leggja. Bæjaryfirvöld segja það 
vera sitt sjónarmið að með samn-
ingi við sameigendur Arnarness 
frá 8. ágúst 1963 hafi landeigandi 
látið af hendi endurgjaldslaust til 
bæjarins landsvæði sem ætlað sé 
undir skóla, dagheimili, götur og 
opin svæði. - gar

Vill skýringar frá Garðabæ:

Telur sig eiga 
skipulagssvæði

ARNARNES Íbúi telur sig eiga land sem 
bærinn er að deiliskipuleggja.

SVEITARSTJÓRNIR Samband 
íslenskra sveitarfélaga gengst 
fyrir kynnisferð fyrir sveitar-
stjórnarmenn til höfuðvígis 
Evrópusambandsins í Brussel. 
„Markmið ferðarinnar er að 
sveitarstjórnarmenn öðlist betri 
þekkingu á stöðu sveitarfélaga 
gagnvart EES-samningnum og 
ESB-aðildarumsókninni,“ segir 
í kynningu. Brusseldeild Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga 
skipuleggur dagskrána. Heim-
sækja á fjölmarga, meðal ann-
ars Evrópuþingið, Íslandsdeild 
stækkunarstofnunar ESB, Evr-
ópusamtök sveitarfélaga, EFTA 
og Byggðastofnun ESB. - gar

Bæjarfulltrúar til Brussel:

Kynnast betur 
málefnum ESB

MÓTMÆLA ATVINNULEYSI Fleiri hundruð 
manns tóku þátt í mótmælum hópsins 
„Youth Without a Future“ í Madríd 
á Spáni í gær, en í landinu eru 43,5 
prósent fólks undir 25 ára aldri án vinnu.
 NORDICPHOTOS/AFP

Varasamar breytingar á kvótakerfi

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

BIRGIR ÞÓR 
RUNÓLFSSON

KVÓTAKERFINU UMBYLT Með fyrirhuguðum breytingum er verið að gera umtalsverðar breytingar á fyrirkomulagi fiskveiða. 
Hagfræðingar óttast að breytingarnar dragi úr hagkvæmni í greininni.  NORDICPHOTOS/GETTY

Magnús Þorlákur 
Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is



Sumarnámskeið í Sporthúsinu

4 vikna sumarnámskeið hefjast 23. & 24. maí

ATH! Ótakmarkaður aðgangur að allri aðstöðu sem og 
öllum opnum hóptímum fylgir námskeiðagjaldi

1.     Hot Yoga morgnar (60 mín)
 mán + mið + fös kl: 6.15
 verð: 9.900 kr.

2.     Hot Yoga dagur (60 & 90 mín) – NÝTT
 mán + mið kl: 9.00 (60 mín) 
 & fös kl: 9:00 (90 mín)
 verð: 10.900 kr.

3.     Hot Yoga síðdegi (75 mín) – NÝTT
 mán + mið + fös kl: 17.30
 verð: 11.900 kr.

 4.        Hot Yoga kvöld I (90 mín)
  mán + mið kl: 19.00
  verð: 9.900 kr.

 5.        Hot Yoga kvöld II (60 mín)
  þri + fim kl: 18.00
  verð: 9.500 kr.

 

 6.       Hot Yoga kvöld III (60 mín)
  þri + fim kl: 21.00
  verð: 9.500 kr.   

Aðalumsjón : Jóhanna Karlsdóttir
Jóhanna með alþjóðleg kennararéttindi í Hot Yoga og  
hefur lokið  frekari menntun með upphafsmanni Hot Yoga, 
Bikram Coudhury. Einnig lauk hún 500 tima framhaldsmenntun árið 2010. 
Aðrir kennarar: Gyða Pétursdóttir og Þórunn Unnarsdóttir.

Skráning og fyrirspurnir í 

s: 564-4050 
eða gunnhildur@sporthusid.is   

.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is
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HALLDÓR

Fréttablaðið hefur af gefnu tilefni 
fjallað um auð og eyðilögð hús í mið-

borginni að undanförnu. 
Eins og Hjálmar Sveinsson bendir 

réttilega á í blaðinu fyrir helgi var sam-
eining lóða hluti af átaki sveitarstjórnar-
manna í Reykjavík til að laða fjárfest-
ingu að miðborginni, losa um hömlur í 
skipulagi og auka byggingarmagn, oft 
með óraunhæfum hætti. Árangur þess-
arar stefnu birtist í þessum niðurlægðu 
húsum og er sýnilega á kostnað miðborg-
arinnar og þess sögulega umhverfis sem 
hún þrífst á.

Flest eiga umrædd hús það sammerkt 
að vera hluti af slíkum spákaupum með 
mögulegar risalóðir. 

Sameining lóða hefur haft ýmsar nei-
kvæðar afleiðingar fyrir miðborgina. 
Hún vinnur gegn þeim fjölbreytileika og 
smáa kvarða sem er styrkur byggðarinn-
ar og tryggir henni líf og endurnýjun. 

Svona þarf þetta ekki að vera. Um það 
bera svo mörg ágæt dæmi úr miðborginni 
skýrt vitni. Laugavegur 46 gengur nú í 
endurnýjun lífdaga. Sama hefur Þing-
holtsstræti 2 á horni Bankastrætis gert 
en einnig Laugavegur 2, 11, 21 og 56, á 
Bergstaðastræti, Klapparstíg, Lindar-

götu, Þingholtsstræti og listinn er lengri. 
Þetta er allt óeigingjarnt og rausnarlegt 
framlag einstaklinga, fjölskyldna og fyr-
irtækja til borgarinnar og allra sem hana 
byggja. Þar sem ekki er leyfð óheft beit 
sprettur blómgróður. 

Það er því eðlilegt að borgaryfirvöld 
sjálf leggi gott til eins og gert hefur 
verið með svo miklum ágætum með upp-
byggingunni í Aðalstræti, við Laugaveg 
og  endurreisn húsanna við Lækjartorg.   
Hins vegar á ekki að þurfa bruna til að 
gera góða hluti í gamla bænum, það má 
líka taka til þar sem skipulagið hefur lent 
í blindgötu. Flest þessara húsa sem nú 
stinga í augu í niðurlægingu sinni gætu 
sem hægast orðið hin mesta staðarprýði 
fengju þau tækifæri til þess. 

Borgarstjórn hefur undir höndum öll 
þau verkfæri sem þarf til að snúa taflinu 
við.

Verndun er því aðeins annað form upp-
byggingar eins og dæmin sanna og er 
ekki til annars fallin en að auka gæði 
byggðarinnar. Verndun er líklegri til að 
koma betra jafnvægi á byggðina og gera 
hana að vettvangi betra mannlífs en 
stefnan um sameiningu lóða hefur hingað 
til leitt af sér.

Borgin hefur ráðin í hendi sér
Skipulags-
mál

Snorri F. 
Hilmarsson
formaður 
Torfusamtakanna

BioVinci D-vítamín
Vítamínið sem allir eru að tala um

     Fæst í apótekum

T
ölur, sem voru kynntar á ráðstefnu Félags kvenna í 
atvinnurekstri, Samtaka atvinnulífsins og Viðskiptaráðs á 
föstudag, sýna að þrátt fyrir að sett hafi verið lög um jafn-
ari hlutföll kynjanna í stjórnum fyrirtækja fjölgar konum 
í stjórnum mjög hægt. Hlutfall kvenna meðal stjórnar-

manna í 300 stærstu fyrirtækjum landsins er um 19 prósent, en 
hlutur annars kynsins má ekki vera lakari en 40% samkvæmt 
löggjöfinni.

Kannski er þetta vegna þess að gagnvart einkafyrirtækjum hafa 
ákvæði laganna enn ekki tekið gildi; gefinn er aðlögunartími fram 

til 1. september 2013 og eins og 
við vitum vilja Íslendingar gjarn-
an gera hlutina á síðustu stundu.

Það er líka til í dæminu að eig-
endur og stjórnendur fyrirtækja 
séu bara enn ekki sannfærðir um 
ágæti þess að sjónarmið beggja 
kynja komi við sögu í stjórnum 
fyrirtækja. Könnun Capacent á 

viðhorfum stjórnenda rúmlega þúsund fyrirtækja, sem einnig var 
kynnt á ráðstefnunni, leiðir í ljós að 47 prósent þeirra eru andvíg 
lögunum um kynjakvótann. Það á við 54 prósent karla í stjórnunar-
stððum, en aðeins 28 prósent kvenna.

Hluti af þessu fólki getur svo út af fyrir sig verið sannfærður 
um að það sé æskilegt að stjórnir fyrirtækja leiði saman sjónarmið 
beggja kynja, en verið fyrst og fremst á móti því að Alþingi skipi 
því fyrir verkum með þessum hætti.

Flestar rannsóknir, sem gerðar hafa verið á sambandi milli fjöl-
breytni í stjórn og rekstrarárangurs fyrirtækja sýna að fyrirtæki 
þar sem bæði kyn eru við stjórnvölinn skila betri arðsemi og eru 
ólíklegri til að lenda í vanskilum en þau sem hafa einsleitan hóp við 
stjórn. Undanfarna áratugi hafa kynjahlutföllin í háskólum breytzt 
þannig að það er orðið jafnmikið framboð af vel menntuðum konum, 
sem geta tekið að sér stjórnunarstörf í fyrirtækjum og af körlum. 
Það er í raun ótrúleg vannýting á þeim mannauði að sækjast ekki 
eftir starfskröftum kvenna í sama mæli og karla þegar kemur að 
því að velja fólk í stjórnir fyrirtækja eða í stjórnunarstöður.

Umræðan um þessi mál hefur eflzt undanfarinn áratug. Margir 
höfðu trú á því að kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja myndu jafn-
ast sjálfkrafa, án inngripa ríkisvaldsins. Það gerðist ekki. Jafnvel 
eftir að stjórnmálamenn voru farnir að tala um að eina leiðin til að 
koma fram breytingum væri lagasetning dugði sú hótun ekki til að 
ýta við viðskiptalífinu. Jafnvel þegar sýnt var fram á sannfærandi 
tengsl einsleits stjórnendahóps áhættusækinna, ungra karla og þess 
hruns sem varð í fjármálalífinu dugði það ekki til að fleiri konur, 
sem standa fyrir önnur og oft varfærnari sjónarmið, yrðu kosnar í 
stjórn á aðalfundum fyrirtækja.

Þannig að þetta fór eins og eftir að margir höfðu trú á að skyn-
semin segði mönnum að hafa brunavarnir í fyrirtækjum í lagi, en 
raunin reyndist allt önnur. Þá voru sett lög sem skikka menn til að 
hafa hlutina í lagi. 

Vonandi verða næstu tvö ár tími mikillar og tímabærrar breyt-
ingar á kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja. Talið um að fram-
bærilegar konur séu ekki til, er fyrirsláttur. Það þurfti ekki annað 
en að horfa yfir salinn á ráðstefnu FKA til að fá staðfestingu á því. 

Lagasetningin um hlutfall kynja í stjórnum dugir 
væntanlega til að ýta við viðskiptalífinu.

Tími breytinga

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Ásælni í auðlindir
Andstæðingum aðildar Íslands að 
ESB er tíðrætt um það að stórveldið 
ESB ásælist auðlindir okkar Íslend-
inga. Reyndar er ekki sameiginleg 
auðlindastefna innan sambandsins 
en því er yfirleitt svarað með því að 
ESB stefni hraðbyri í átt að því 
að verða sambandsríki þótt 
akkúrat ekkert bendi til þess 
að það sé mikill vilji fyrir því 
í Evrópu. Yfirleitt eru það 
fiskistofnarnir eða orkan 
sem vísað er til en nýverið 
hefur aðgangi að norður-
slóðum oft verið bætt í 
hópinn.

Aðgangur að norðurslóðum
Þannig ritar Erna Bjarnadóttir, hag-
fræðingur hjá Bændasamtökunum, 
grein um norðurslóðir í Morgun-
blaðið á laugardag. Hún segir ESB 
aðeins vanta eitt til að verða alvöru 
stórveldi, aðgang og áhrif á norður-
slóðum og siglingaleiðinni sem 

opnast þar á næstu árum 
til Asíu. ESB muni því 
taka upp tékkheftið 
og kaupa þennan 
aðgang nokkru verði.

Ísland eina vonin
Vigdís Hauksdóttir þingmaður gekk 
skrefinu lengra í grein í sama blaði 
16. apríl síðastliðinn. Hún sagði 
ríki ESB vera auðlindasnauð og því 
sækja fast að útvíkka sig til norðurs. 
Í greininni sagði svo í kjölfarið: 

„Ísland er í raun eina tækifæri 
sambandsins til að lifa af.“ Það 

er ekkert annað, sjálf tilvera 
ESB er undir siglingaleið sem 
kann að opnast um nokk-
urra mánaða skeið á ári eftir 
nokkra áratugi. Það hljómar 

ekki sérstaklega sennilega, 
er það?
 magnusl@frettabladid.is
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AF NETINU

Greiðum atkvæði um kjarasamningana

ábyrga afstöðuSýnum 

FLÓABANDALAGIÐ
ATH! Atkvæði í póst skilist í síðasta lagi 20. maí

24. maí er síðasti dagurinn sem þú hefur til að hafa áhrif á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni um kjarasamningana
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Ég fór að skoða Hörpu. Falleg 
er hún að utan og glerhjúpur-

inn á eftir að verða ævintýraleg-
ur í síkvikri reykvískri birtunni. 
Við erum núna fullvissuð um að 
stuðlabergsformin fyrir utan séu 
alls alls alls ekki stuðlaberg held-
ur bara stærðfræði – gullinsniðs-
stúdía – bara tölur, ekkert annað 
– og þar að auki sé stuðlabergið 
ekkert séríslenskt og auk þess 
ekkert sérstakt … 

Sjálfur er ég fallisti í reikningi 
og ég sá nú ekki betur en að þetta 
væri eins og stuðlaberg. Ég sá 
ekki betur en að Harpa sé eins og 
gamli draumurinn um álfaborg-
ina sem við sjáum líka í Þjóðleik-
húsinu og kannski öllum íslensk-
um viðhafnarbyggingum sem 
reyna að endurskapa klettinn úr 
þjóðsögunum sem saklausir smal-
ar voru seiddir inn í af álfasöng. Í 
íslenskum þjóðsögum er sönglist-
in alltaf hættuleg og forboðin.

En mér fannst þetta flott. Og 
mér sýndist að þarna geti átt 
eftir að koma skemmtilegt torg 
fyrir framan þar sem trúðar og 
leikarar fremja sín skrípalæti 
og spila á hljóðfæri eins og fyrir 
framan Pompidou-safnið í París. 
Þetta á eflaust  eftir að verða frá-
bært svæði í borginni okkar ef 
ekki verða reist í kring einhver 
leiðinda háhýsi með tilheyrandi 
sviptivindum þarna í kring í stíl 
við steinarsbragalega martröð-
ina í Skuggahverfinu. Auðvitað 
átti tónlistarhúsið einmitt að vera 
þarna. Allt í einu er komin ný 
vídd í miðbæinn.

Manni leið svolítið eins og í 
ævintýri frammi fyrir þessu 
stóra húsi og áður en ég vissi var 
ég farinn að muldra með sjálf-
um mér tilbrigði við inngangs-
þuluna úr ævintýrinu góða um  
Skilaboðaskjóðuna: Hætta að 
karpa, inn skal Harpa. 

Í röðinni
Svo gengum við inn í klettinn, 
fórum inn og horfðum opinmynnt 
og eins og fátæk börn á Reykja-
vík og höfnina gegnum glerið. 
Allt leit einhvern veginn öðruvísi 
út en áður. Reykjavík var dálítið 
falleg út um þessa glugga.

Þarna var venjulega fólkið – 
þjóðin. Það stóð þarna í löngum 
röðum fólkið og beið þess að kom-
ast inn á kammertónleika og svo 
var önnur röð enn lengri þar sem 
fólk beið þess að fá að sjá Eldborg. 
Þar inni var reyndar ekkert að 
gerast en fólkinu gafst kostur á 
að ganga þarna í gegn og skoða. 

Allir töluðu í lágum hljóðum eins 
og í dómkirkju í útlöndum; við 
vorum í senn hátíðleg og alvar-
leg í bragði – svolítið eins og prúð 
börn, sem Íslendingar eru nú ekki 
oft. Fólk benti og horfði, sum sett-
ust og horfðu hægt í kringum sig 
eins og þau vildu treina sér sem 
lengst upplifunina; flest voru þau 
með sama svipinn á andlitinu. Það 
var upphafinn svipur en blandinn 
alls kyns andstæðum kenndum: 
feginleika yfir því að salurinn 
skyldi þrátt fyrir allt vera svo til-
komumikill og fagur – sorg yfir 
því hversu afkáralega sjálfsmynd 
allt þetta dæmi vitnaði um á tíma-
bili, andstyggð, efi: hvers konar 
fólk erum við og hvers konar fólk 
viljum við vera – hvers konar fólk 
erum við búin að vera …

Og svo framvegis. Harpa er 
tákn um svo margt. Það vantaði 
bara gott tónlistarhús í Reykja-
vík og allt í einu var búið að 
stela þeim fallega draumi og 
húsið orðið hluti af einhverri 
heimsyfirráðastefnu þáverandi 
eigenda Landsbankans. Það er 
auðvelt að sjá Hörpu sem minn-
isvarða um oflæti og heimsku-
pör ærðrar þjóðar sem bjó ekki 
við lýðræði og hvað þá þingræði 
og varla forsetaræði heldur fyrst 
og fremst verktakaræði – og æði; 
þar sem allar ákvarðanir full-
trúa heildarinnar snerust um 
að þjóna hagsmunum verktaka í 
stóru og smáu, í nafni barna, sjúk-
linga, neytenda, ungs fólks – og 
tónlistarmanna. 

Með samtaki
Hitt er líka hægt: að sjá Hörpu 
sem tákn um það að hægt sé að 
ljúka verki með samtaki. Í stað 
þess að láta þessa hrúgu standa 
eins og voldugan minnisvarða um 
eigin misheppnun þá er nú risið 
hús sem augljóslega hefur heppn-
ast.  Og er þar með tákn um að 
eitthvað hafi tekist – að við getum 
gert eitthvað vel.

Hún er þarna, Harpa og hún á 
eftir að öðlast sinn sess í þjóð-
lífinu. Hún á eftir að fá sína áru. 
Við skulum alltaf muna þá sóun 
sem húsinu tengist, þá glópsku 
sem þar stóð til að innleiða, en við 
getum ekki látið húsið snúast um 
það, nema þá að við séum mjög 
þurfi fyrir vort daglega fuss.

Við skulum ekki ímynda okkur 
að þetta hús eigi eftir að verða 
gróðafyrirtæki eða standa undir 
sér. Það er að minnsta kosti ekki 
málið: Harpa er ekki fyrir verk-
takana og aurasálirnar, embætt-
ismennina eða túristana, heldur 
fyrir fólkið sem stóð þarna í 
röðinni til að ganga inn í þennan 
rauða sal; hún er fyrir tónlistina 
sem hefur gildi í sjálfri sér og er 
verðmætari en nokkrir peningar 
geta nokkru sinni mælt; hún er 
hér til að næra sálirnar, auðga 
andann, lyfta geðinu: hætta að 
karpa – áfram Harpa!

Hætta að karpa…
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Útrás og bankahrun
Fyrir hrun bankanna nægði að menn 
segðu orðið „útrás“ til að þagga 
niður í þeim sem töldust ekki haga 
sér innan ramma hins pólitíska rétt-
trúnaðar. Nú hrópa menn „banka-
hrun“ til að hræða sjálfstæðismenn 
frá því að gagnrýna hina ótrúlega 
skemmandi stjórnarhætti sem 
einkenna ríkisstjórn Jóhönnu og 
Steingríms J. Hið einkennilega er að 
þetta sýnist duga til að halda aftur af 
forystusveit sjálfstæðismanna. Hún 
nær ekki vopnum sínum gagnvart 
þessari skaðvænlegu ríkisstjórn.
bjorn.is
Björn Bjarnason

Samkennd í Hörpu
Við áttum það sameiginlegt við Grímur Thomsen að finnast óþægilegt að stíga 
inn í Roskilde kirkju – dómkirkjuna dönsku suður af Kaupmannahöfn. Kannski 
voru það allir kóngarnir í kistum sínum sem mögnuðu upp einhvern óhugnað af 
minningu liðinna valdstjórnaralda eða í mínu tilviki sú tilfinning að íburðurinn 
hafi orðið til vegna þrælavinnu. Þessa tilfinningu hef ég oft fengið þegar ég hef 
heimsótt kastala og hallir í Evrópu. Aldrei hef ég getað notið handverksins og 
fegurðarinnar til fulls. Alltaf þessi tilfinning um misnotkun, valdníðslu og yfirgang.

Sama kom upp í hugann þegar ég kom í Hörpuna í kvöld á opnunarhátíð. Við 
– ríkisstjórnin; við sem búum við efnalegt öryggi í þjóðfélaginu tókum ákvörðun 
um að ljúka verkinu – engin fórn – á sama tíma og við skárum niður við öryrkja. 
Slæm tilfinning sem við vorum minnt á með trumbuslætti mótmælenda þegar 
við komum til opnunarhátíðarinnar í kvöld. Allt orkar þetta vissulega tvímælis. 
Hinu vil ég ekki leyna að ég hreifst af Hörpu og því sem þar fór fram innandyra 
[...]
ogmundur.is
Ögmundur Jónasson
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

„Ég var svo heppinn fyrir nokkrum 
árum að fá að skoða stjórnstöð Lands-
nets við Bústaðaveg 7. Manni leið þá 
eins og maður væri kominn inn á gafl 
hjá NASA eða inn í geimstöð. Þetta 
var risastór hvelfing með risaskjá 
sem náði yfir marga fermetra,“ segir 
Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri 
Veðurstofu Íslands. Hann hefði líklega 
ekki getað ímyndað sér þá að þessi 
yfirþyrmandi hvelfing yrði framtíðar-
húsnæði bókasafns Veðurstofunnar, en 
sú er raunin í dag. „Við erum að flytja 
þangað bókasafnið okkar auk þess sem 
þarna verður aðstaða fyrir nemendur 
og aðra fræðimenn,“ segir Borgar. 
Bókasafnið verður líklega eitt það best 
varða á landinu þar sem margir metrar 
af steypu umlykja það. „Það mun lifa 

af sprengingar og jarðskjálfta auk þess 
sem þeir sem þar vinna munu ekki 
verða fyrir miklum truflunum því það 
er sérlega vel einangrað,“ segir Borgar 
glaðlega.

Eftir að Vatnamælingar Orkustofn-
unar sameinuðust Veðurstofu Íslands 
árið 2008 hefur stofnunin verið á 
tveimur stöðum í borginni. Annars 
vegar á Grensásvegi og hins vegar við 
Bústaðaveg 9, í hinu eiginlega Veður-
stofuhúsi. Þetta hefur valdið miklu 
óhagræði að sögn Borgars. Frá árinu 
2008 hefur verið leitað leiða til að 
koma starfseminni á einn stað. Lausn-
in fannst nú um áramótin þegar ríkið 
festi kaup á húsinu við Bústaðaveg 7 
en þar var Landsnet eitt sinn til húsa. 

„Við höfum verið að skipuleggja 

flutningana síðan í janúar og erum 
nú að flytja öll fagsviðin í gömlu 
Veðurstofubygginguna en í síðustu 
viku vorum við að flytja allt stoðsvið-
ið, skrifstofu forstjóra og bókasafnið 
yfir í gamla Landsnetshúsið,“ upplýsir 
Borgar en mötuneytið mun einnig vera 
í hinu nýja húsnæði.

Hann segir almenna ánægju 
með þetta fyrirkomulag. „Nú er 
öll starfsemi Veðurstofu Íslands 
komin á einn hól fyrir utan bílaflot-
ann okkar sem verður enn um sinn 
á Grensásvegi. Uppi eru hugmynd-
ir um að byggja við Landsnetshús-
ið til að koma honum fyrir síðar en 
á þessum hól hér á Bústaðavegi er 
okkar framtíðarheimili,“ segir Borgar 
ánægður. solveig@frettabladid.is

VEÐURSTOFA ÍSLANDS:  FLYTUR Í HÚSNÆÐI LANDSNETS VIÐ BÚSTAÐAVEG

Öruggasta bókasafn landsins

FLUTT INN Guðrún Pálsdóttir bókasafnsfræðingur heldur á nokkrum bókum í kassa inn í sprengjuhelda hvelfingu við Bústaðaveg 7. Þar verður 
bókasafn Veðurstofunnar til húsa. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

EMILÍANA TORRINI söngkona er 34 ára

„Ég vildi ekki vera á sveitaballamarkaðnum. Mig langar meira 
til að vera í stúdíóhljómsveit en það er varla hægt hér.“

Fyrstu Óskarsverðlaunin voru veitt 16. maí 1929 á Hótel 
Roosevelt í Hollywood. Þótt verðlaunin séu vinsæll sjón-
varpsviðburður í dag, var fyrsta afhending lokaður við-
burður. Áhorfendur voru 270, miðinn kostaði fimm dollara 
og fimmtán verðlaunastyttur voru afhentar. Þetta var 
langur viðburður með mörgum ræðum, en sjálf afhending 
verðlaunastyttnanna tók tiltölulega stuttan tíma.

Lítið kom á óvart í afhendingu verðlaunanna, sigurvegarar 
höfðu verið tilkynntir þremur mánuðum áður. Það breytt-
ist þó ári seinna þegar ákveðið var að halda niðurstöðum 
leyndum þar til afhending fór fram.

Fyrstu Óskarsverðlaunin voru þau einu sem komust 
hjá mikilli fjölmiðlaumfjöllun. Strax ári seinna hafði 
áhuginn aukist gífurlega og útvarpsstöð í Los Angeles 
sendi beint út frá afhendingunni í klukkutíma. Síðan þá 
hefur verið sent út frá afhendingunni og árið 1953 var 
sjónvarpað frá henni í fyrsta sinn.

Íslenskar kvikmyndir hafa verið tilnefndar tvisvar 
sinnum sem besta mynd, Börn náttúrunnar og 
stuttmyndin Síðasti bærinn í dalnum. Björk Guð-
mundsdóttir hlaut tilnefningu í flokknum besta lagið 
í myndinni Myrkradansarinn árið 2000.

ÞETTA GERÐIST:  16. MAÍ 1929

Fyrstu Óskarsverðlaunin veitt

34

Merkisatburðir
1457 Björn ríki Þorleifsson á Skarði á Skarðsströnd er aðlaður 

og gerður að hirðstjóra.
1901 Skip á leið undan Eyjafjöllum til Vestmannaeyja sekkur 

austur af eyjunum og farast 27 manns, en einum er 
bjargað.

1942 Fyrsta ríkisstjórn undir forsæti Ólafs Thors tekur við 
völdum og situr í sjö mánuði.

1952 Fimm manns farast með bandarískri flugvél í norðanverð-
um Eyjafjallajökli. Aðeins eitt lík finnst strax, en hin ekki 
fyrr en á árunum 1964 og 1966.

1959 Fyrsti landsleikur Íslands í körfuknattleik. Leikurinn er 
gegn Dönum og fer fram í Kaupmannahöfn.

1966 Verslunin Karnabær er opnuð í Reykjavík og hefur mikil 
áhrif á tísku og klæðaburð ungs fólks á Íslandi.

1983 Vikublaðið Andrés önd kemur út á íslensku í fyrsta sinn. 
Fram að því höfðu Íslendingar lesið það á dönsku.

2003 Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands kvænist Dorrit 
Moussaieff.

2007 Nicolas Sarkozy tekur við embætti forseta Frakklands.
2009 Jóhanna Guðrún nær öðru sæti í Eurovision með laginu Is 

it True.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu

Línu Þorkelsdóttur
áður til heimilis í Einilundi 2, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Einihlíð fyrir hlýja 
og góða umönnun.

Þorkell Ingi Rögnvaldsson
Una Sigurlína Rögnvaldsdóttir   Óskar Smári Haraldsson 
Heiðar Rögnvaldsson 
Heimir Rögnvaldsson    Guðrún Björg    
 Steinþórsdóttir 
ömmu- og langömmubörn.

MOSAIK  

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Erling Edwald
lyfjafræðingur, 

lést að morgni föstudagsins 13. maí. Útförin fer fram 
frá Langholtskirkju föstudaginn 20. maí kl. 13.00.

Jóhanna Edwald
Tryggvi Edwald                  Erla Erlingsdóttir
Sigrún Edwald                    Sigurður Guttormsson
Ari Edwald                           Þórunn Pálsdóttir
Þórdís Edwald                    Ármann Þorvaldsson
og barnabörn

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og bróðir 

Jón Árni Einarsson
Moldi
Teigaseli 11, 109 Reykjavík,

sem lést á lungnadeild Landspítalans 5. maí sl., verður 
jarðsunginn frá kirkju Óháða safnaðarins í Reykjavík 
þriðjudaginn 17. maí kl. 15.00. Blóm og kransar eru 
vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Samtök lungnasjúklinga.

Auður Friðriksdóttir 
María Ósk Jónsdóttir      Stefán Haukur Kjartansson
Daníel Þór
Auður Jóna
og systkini

Minn hjartkæri eiginmaður, faðir, 
sonur, bróðir, tengdasonur og mágur, 

Páll Valdimar Kolka

lést sunnudaginn 8. maí á deild 11G á Landspítalanum. 
Jarðarförin fer fram í Hallgrímskirkju þriðjudaginn 17. 
maí kl. 13. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á reikning til 
styrktar börnum hans, 
515-4-253281, kt. 111265-5859.

Heiður Óttarsdóttir
Perla Kolka Pálsdóttir
Þórunn María Kolka Pálsdóttir
Óttar Páll Kolka Pálsson
Perla Kolka
Óttar S. Einarsson   Hrönn Hákonardóttir
Elín Perla Kolka
Ása Kolka Haraldsdóttir
Margrét Kolka Haraldsdóttir
Björg Kolka Haraldsdóttir
og aðrir aðstandendur



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

Silkislæður  eru sniðugar í staðinn fyrir inn-
pökkunar pappír, enda getur eigandinn nýtt þær eins 
og innihald pakkans. Umhverfisvæn og falleg lausn. 
Sjá nánar á inhabitat.com

Inga Dóra Jóhannsdóttir vöruhönnuður fær innblástur frá fjölskyldusilfrinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fægði silfrið 
sem barn
S

ilfurborðbúnaðurinn hefur fylgt fjölskyldunni 
í gegnum árin en amma og afi fengu fyrstu 
munina í brúðkaupsgjöf,“ segir Inga Dóra 
Jóhannsdóttir, nýútskrifaður vöruhönnuður frá 

LHÍ.  „Borðbúnaðurinn er alltaf tekinn fram í kringum 
hátíðar og ég á margar góðar minningar tengdar þeim. 

Við frændsystkinin fengum til dæmis það hlutverk að 
fægja silfurmunina fyrir jólin.“ Aðspurð segir Inga Dóra 
ekki ólíklegt að silfurborðbúnaður ömmu hennar og afa 
hafi haft áhrif á hana sem hönnuð en lokaverkefnið henn-

ar er matarstell með silfri á snertiflötum. „Silfur 
hefur þann eiginleika að eyða bakteríum, 

sem mér finnst mjög áhugavert. Áður 
hafði ég hannað mjólkurkönnu með 

silfurstút og er með nokkrar hug-
myndir að vörum þar sem ég 

nota þennan eiginleika silfur-
sins,“ segir Inga Dóra og ætlar 
að nota sumarið til að þróa 

hugmyndir sínar áfram. 
Hún hefur komið sér upp 

heimasíðunni spoi.
is þar sem meðal 

annars er hægt að 
skoða útskriftar-
verkefnið hennar.

heida@frettabladid.is

Listh

Gerið gæða- og verðsamanburð
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

Ný sending af trönum - mikið úrval. 
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Dúnsængur  þarf að hreinsa að minnsta kosti á þriggja ára fresti 
en þannig getur endingartími þeirra lengst um mörg ár. Megin-

markmiðið er að ná öllum svita og utanaðkomandi raka úr 
dúninum. Hann lyftist upp inni í sænginni og hún verður 
sem ný.

Lokkandi er heiti nýrrar vöru-
línu sem textílhönnuðurinn 
Bryndís Bolladóttir hefur 
hannað fyrir börn, sem unnin 
er úr íslensku hráefni. Línunni 
tilheyrir meðal annars stór 
ruggusvanur sem vakið hefur 
mikla athygli en svanurinn er 
gerður úr svampi og er klædd-
ur gæru og roði eða prjóni og 
roði.

„Ég vann svaninn upphaf-
lega fyrir sýningu á síðasta Hönnunar-
mars en markmiðið var að hanna eitt-
hvað úr íslensku hráefni fyrir börn. Ég 
ákvað fljótlega að nota roð og skinn 
og valdi klippta gæru utan um hvíta 
svaninn, hún er mjúk og hreinlegri 
finnst mér en löngu lokkarnir,“ segir 
Bryndís.

Svanurinn er stór í sniðum, 90 x 90 
sentimetrar, sem gerir það að verk-
um að hann stendur vel en undirlagið 
ruggar. Hamur svarta svansins er úr 
prjónuðu efni, nema vængirnir sem 

eru úr gæru. Goggarnir á þeim 
báðum eru úr roði. „Börn hafa 
hrifist mjög af svaninum og 
mýkt hans en ég hef orðið vör 
við að allflestir tengja svaninn 
við ævintýraheim enda kemur 
hann við sögu í þeim nokkrum. 
Hann er léttur þannig að það 
má leika sér með hann – henda 
honum upp í loft og slíkt – og 
það skemmtilega við svampinn 
er að hann dúar svo fallega, 

eins og í svanahálsinum sem börnin 
halda utan um. “

Svanurinn fæst í Aurum sem og 
herðatré sem Bryndís hannaði í sömu 
línu. „Herðatrén eru klædd gæru og 
koma í barna- og fullorðinsstærðum. 
„Herðatrén eru þá eins og fuglarnir í 
loftinu sem svífa,“ segir Bryndís. „Ég 
vildi ná þessari mýkt sem einkennir 
bólstruð herðatré. Ég á sjálf tvær stelp-
ur og veit hversu gaman það er að geta 
hengt á vegg falleg herðatré.“
 juliam@frettabladid.is

Mjúkur 
ævintýraheimur
Stórir ruggusvanir, klæddir mjúkri gæru og prjóni, með goggum úr roði eru 
hluti af nýrri vörulínu Bryndísar Bolladóttur textílhönnuðar sem kallast 
Lokkandi. Línan er sérstaklega ætluð börnum.

Bryndís Bolladóttir 
Hönnuður

Herðatrén er hægt að fá 
í nokkrum litum en þau 
eru klædd gæru og koma 
í barna- og fullorðins-
stærðum.

Ruggusvanurinn 
er sérstaklega 
hrífandi, stór og 
mjúkur.

Auðvelt er að 

búa til traustan 

handklæðahanka. 

Best er að sauma 

hnappagat um það bil 

fimmtán millimetra frá 

öðrum enda hand-

klæðisins. Hnappa-

gatið mun endast jafn 

lengi og handklæðið 

sjálft. Hægt er að gera 

það sama við upp-

þvottastykki, potta-

leppa og fleira.

Lýðræðislegt taflborð
SVISSNESKI HÖNNUÐURINN FLORIAN HAUSWIRTH HEFUR HANNAÐ SKEMMTI-
LEGA ÚTGÁFU AF TAFLBORÐI.

Taflborðið kallar Hauswirth „Democratic chess“ eða lýðræðislega skák. Skák-
borðið kynnti hönnuðurinn á hönnunarsýningunni í Mílanó í síðasta mán-
uði.

Á skákborðinu má tefla bæði á hefðbundinn hátt eða eftir reglum hönn-
uðarins. Hausworth hannaði taflmennina þannig að þeim væri hægt að 
raða hverjum ofan á annan. Þannig er hægt 
að búa til einn taflmann úr mörgum, því 
taflmenn eru ekki teknir af borðinu 
heldur raðað ofan á þann sem 
„drap“ þá. Þannig fær sá tafl-
maður einnig hæfileika þess 
sem raðað er ofan á hann. Með 
þessu verður leikurinn ófyrirsjáan-
legri að sögn hönnuðarins.

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Kraftmikið námskeið fyrir konur sem vilja koma sér í sumargírinn!

Nýtt námskeið!

70 mínútur - Sumarkort innifalið

Sjá nánar á www.jsb.is - Velkomin í okkar hóp!
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Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Öll námskeið 4 sinnum í viku í 4 vikur
Sumarkort innifalið!

4x4 Súperfitness
Sumarsmellurinn í ár!

telpurS onuK rtelpurS onuK r
Staðurinn - Ræktin

Innritun í síma 581 3730

Heimild: 500 hollráð. 
Handbók heimilisins



FASTEIGNIR.IS
20. TBL.

Heimili fasteignasala hefur til sölu fullbúið 
vandað einbýli á einstökum stað við Barðastaði 
87 í Reykjavík.

H úsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
og viðbættri garðstofu. Í húsinu eru í dag þrjú 
svefnherbergi og stórar stofur. Við húsið er 

hellulagt stórt bílaplan og fallegur garður í góðri 
rækt. Einnig er stór afgirtur sólpallur við það. 

Eignin er innréttuð með innréttingum úr kirsu-
berjaviði og borðplötum úr granít. Á gólfum er gegn-

heil rauðeik og náttúrusteinn. Vönduð tæki eru í inn-
réttingunum og lýsing er innbyggð að innan sem og 
að utan. Vatns- og frárennslislagnir eru upphaflegar 
ásamt raflögnum.

Húsið var byggt árið 2000 úr forsteyptum eining-
um. Það er skráð 172,4 fermetrar en íbúðarrými þess 
er 114,7 fermetrar. Garðstofan er 19,4 fermetrar auk 
38,3 fermetra bílskúr.

Húsið stendur á 750 fermetra lóð í fallegu umhverfi 
við laxá, tvo golfvelli og strönd með fallegum göngu-
leiðum. Óbyggt svæði er í kringum húsið.

Einbýli á góðum stað
Barðastaðir 87 eru á einni hæð ásamt viðbættri garðstofu og bílskúr.

16. MAÍ 2011

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Litlikriki 2 270 Mosfellsbær
Bjartar og fallegar 3ja og 4ra 
herbergja íbúðir í nýju glæsilegu 
3ja hæða lyftuhúsi við Litlakrika 2 
í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með eikar innréttingu, 
án gólfefna, en baðherbergi og 
þvottahúsgólf verður flísalagt. 
Bílskúr fylgir sumum íbúðum. 
Frábær staðsetning miðsvæðis 
í Mosfellsbæ. Stutt er í leik- og 
grunnskóla og alla þjónustu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar þann 15.10.2011.  
Verð frá 22,5 m. 5276

Viðjugerði 8 - 108 Reykjavík
Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr við Viðjugerði 8 í Reykjavík. 
Neðri hæð: forstofa, hol, tvö 
rúmgóð svefnherbergi(þrjú á 
teikningu), salerni, þvottahús og 
geymsla. 20 m2 fullbúinn bílskúr. 
Efri hæð: 3 herbergi, hjónaherbergi 
með baðherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og borðstofa. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Fallegur garður í suðvestur með 
timburverönd með heitum potti. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. V.74,0 m. 5269

Leirvogstunga 8 - 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu flott 199,2 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr í byggingu við Leirvogstungu 
8 í Mosfellsbæ. Eignin er í byggingu og afhendist 
fullbúið að utan og fokhelt að innan. Húsið er ein 
hæð og milliloft. Bjart hús með mikilli lofthæð. 
V. 26,9 m. 5281

Ljósavík - 112 Reykjavík
Flott 94,6 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og sérgarði við Ljósuvík 
23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
rúmgott hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús 
m/borðkrók, stofu/borðstofu, baðherbergi og 
sér þvottahús. Eignin er nýmáluð og laus til 
afhendingar strax. 
V. 23,9 m. 5209

Garðastræti 4 - 101 Reykjavík
Falleg 52,6 m2, 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
við Garðastræti 4 í Reykjavík. Frábær staðsetning 
í miðbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í 
kjallara. Húsið er fallegt og virðist hafa verið 
vel viðhaldið. 
V. 15,9 m. 5251

Glæsilegt 307,9 m2 einbýlishús 
í byggingu,  í litlum botnlanga 
með miklu útsýni við 
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Húsið er ca. tilbúið til 
innréttinga. 4-5 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, stór stofa og 
eldhús. Flott útsýnisstofa á 2 
hæð og stóra þaksvalir með 
miklu útsýni. V. 62,0 m.

Þrastarhöfði 53 - 270 Mosfellsbær

Fallegt 257,4 m2 einbýlishús 
með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr við Arnartanga 39 í 
Mosfellsbæ. Góð eign fyrir 
stórar fjölskyldur með 5-6 
svefnherbergjum. 
Skjólgóður garður með 
timburverönd og heitum 
potti í suður. V. 47,8 m.

Fallegt 134,2 m2 parhús á 
einni hæð ásamt 89,7 m2 
vinnustofu og bílskúr við 
Lækjartún í Mosfellsbæ. 
Húsið er steinsteypt parhús 
á einni hæð. Húsið stendur 
á mjög fallegri lóð, innst 
í botnlanga í gróinni og 
rólegri götu. 
V. 38,3 m. 5265

Lækjartún - 270 Mosfellsbær

Arnartangi - 270 MosfellsbærOpið hús í dag 
mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00 
Fallegt 138 m2 raðhús á 
2 hæðum og risi, ásamt 
26,7 m2 bílskúr á eignarlóð 
og með gervigrasvelli 
í bakgarðinum, við 
Furubyggð í Mosfellsbæ.
V. 39,5 m. 5279

Furubyggð 32 – 270 Mosfellsbær

OPIÐ
 H

ÚS

Krókabyggð – Parhús
Mjög fallegt 220 m2 parhús 
með innbyggðum bílskúr við 
Krókabyggð í Mosfellsbæ. 
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður með 
timburverönd. 
Fallegt hús á þessum vinsæla 
stað. V. 42,5 m.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Vantar fasteignir á söluskrá! 
Metnaðarfullt, duglegt 

starfsfólk þekkt fyriri góða 
þjónustu og mikinn árangur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu 
í faginu sem eru tilbúinir að vinna 
fyrir þig með vönduð vinnubrögð að 
leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

Þjónusta : Pípulagnir
Endurnýjum skólplagnir með nýrri tækni!

Ástandsskoðum allar pípulagnir,  myndum skólplagnir, 
hitamyndavél til þess að staðsetja leka og raka. 

Kíktu á nylogn.is Uppl. í s: 564-2100

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 
kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað 
hægt er að gera, það kostar ekki krónu.
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www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar 
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Pétur Jóhannsson
Sölum. 
Snæfellsbæ/nes
Sími:893-4718

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögðOpið virka daga frá kl. 9-17

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

Ásendi - Sér bílastæði Falleg 106 fm 
eign á 1. hæð í þríbýli,
sérinngangur.  Stofa m. eikarparket á gólfi 
útgengt á suðursvalir. Eldhús m. fallegri 
ljósri innréttingu. Tvö rúmgóð barnaherbergi 
og hjónaherbergi m. stórum innfelldum 
fataskápum. 
V. 26,5 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt eibýlishús við Óttuhæð 
í Garðabæ
Til sölu stórglæsilegt 305 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum, á frábærum stað við 
Óttuhæð í Garðabæ. Húsið hefur verið mikið 
tekið í gegn og ekkert verið tilsparað. Eign 
sem vert er að skoða. Verð 79 milj. 
Allar nánari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Opið hús í dag að Lynghólum 22 frá kl 17:30 til 18:00
Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð við Lynghóla í Garðabæ.  Bílskúrinn er 28,8 fm.  
3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri sérhæð.  Falegur garður, góð staðsetning.  Eignin er 
laus við kaupsamning. Verð 26,9 milj. Uppl. veitir Heiðar 693-3356

3ja herb. suður íbúð við 
Þangbakka
Höfum tekið í sölu 3ja herb. 83 fm suður 
íbúð við Þangbakka.  Íbúðin er vel skipulögð, 
búið er að kaupa ýmislegt efni sem fylgir 
með í kaupunum, svo sem parket og 
undirlag, flísar, hreinlætistæki, tæki í eldhús 
og fl.  Verð 19,7 milj. 
Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 18-19. 
Fallegt og vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr á barnvænum stað í seljahverfi. 6 svefnherbergi. 
Stór hellulögð verönd mót suðri. Vel við haldið hús á einstökum stað. Húsið er skráð 193 fm 
skv. Fasteignamatinu en gólfflötur er nærri 240 fm, enda eru 6 svefnherbergi. Verð 44,8 m. 
Uppl.veitir Bárður í 896-5221. Komið og skoðið skemmtilegt hús í barnvænu hverfi.

Heiðarsel 8 - opið hús 

Nýkomið í einkasölu s.t. nýtt 308 fm einbýli m. 2-3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð og 50 fm 
jeppabílskúr. Glæsilegar sérsmíðaðar innr, 5 góð sv.herb., flísar, náttúrusteinn, vönduð 
eldhús m. AEG og Siemens tækjum, m.a. uppþ.vélar, ísskápar, kaffivél og fl. Stórar ca 50 fm 
suðvestur svalir m. lögn f. heitum potti. Stórbrotið panorama útsýni, Snæfellsnes, Faxaflói, 
Reykjanes, Reykjavík og fl. Stendur á frábærri sjávarlóð við óbyggt svæði. Áhv. góð lán ca 32 
m. Verð 83 millj. Skipti á ódýrari mögul. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ
Glæsilegt 227,8 fm  vel staðsett einbýlishús 
við Tjarnarflöt í Garðabæ. Húsið er töluvert 
endurnýjað og er í góðu ástandi. Garður í 
suður. Verð 69 milj. Möguleiki á skiptum á 
ódýrari eign.  
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Sogavegur - falleg 3ja m. sérinng.
Nýkomin falleg 64 fm. íb. á jarðh, í góðu 
þríbýli á góðum stað. Góðar innr. nýtt 
plastparket á gólfum, íb. nýmáluð.  Laus 
strax. 
Verð 14,9 m. Lyklar á Valhöll.  
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Dalaland 2ja með sérinngangi.
Ágæt 70 fm íbúð með sérinngangi við 
Dalaland í Fosvogi.  Endurnýjað eldhús og 
bað. Sérverönd og garður, stór stofa og gott 
skipulag. 
Verð 17,9 milj, uppl. veitir Heiðar s:693-3356

Sumarhús

Álftanes
stórglæsilegt nýtt einbýli m. aukaíbúð á einstakri sjávarlóð.

Eldri borgarar

Sumarhús við Hallkelshóla
Nýlegt 70fm sumarhús við Hallkelshóla í 
Grímsnesi.  Húsið er að mestu búið, en smá 
frágangsvinna að utan og innan eftir.  Gott 
skipulag, 3 svefnherb,  og fallegt umhverfi.  
Áhvílandi 8,5 m. Skipti á bíl eða hjólhýsi 
möguleg. 
Verð 13,9 m. Uppl. Heiðar 693-3356

Skólavörðustígur 1-2ja herb
Góð íbúð í hjarta miðborgarinnar, björt 
og falleg 53 fm studióíbúð á annari hæð. 
Baðherbergið með  sturtu og góðri innréttingu. 
Stofan er með parketlögðu gólfi og eru stórum 
og björtum gluggum. Eldhús með fallegri ljósri 
innréttingu. Svalir. Inn af eldhúsinu er geymsla 
/ þvottaherbergi. . Húsið er vel útlítandi og 
hefur verið tekið í gegn að utan. 
Verð 16.0 Upplýsingar Jón Rafn sími 6955520

Sörlaskjól - Vesturbær
Falleg 68 fm íbúð með sérinngangi. Eldhús m. 
uppgerðri innréttingu. Stofa m. parket á gólfi.  
Rúmgott svefnherb. m.  stórum fataskáp.  Laus 
til afhendingar í sumar.  
V. 16,9 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Lynghólar 4ra herb. Sérhæð með bílskúr,
Opið hús

Sumarhús - Laugarvatn
Fallegt sumarhús í landi Snorrastaða 
Laugarvatni.  Eignin er staðsett við Stekká.  
Eignin stendur á 5000 fm eignarlandi og er 
m. heitu og köldu vatni ásamt rafmagni. Stofa 
og eldhús eru í opnu rými ásamt borðkrók. 
Til hliðar við bústaðinn hefur verið byggt 8,4 
fm gestahús.  
Verð 15,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Húsafell - vandað heilsárshús á 
góðu verði.
Fallegur mikið uppgerður ca 60 fm 
heilsársbústaður m. hitaveitu, rafm og vatni á 
einstakl. gróðursælum stað í Húsafelli.  Heitur 
pottur, stór verönd, mikill trjágróður, nýtt 
plastparket á öllum gólfum, kamína í stofu og 
fl. Gott verð 12,9 m. 
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

4ra til 5 herbergja

Einbýlishús með bílskúr við 
Hlíðargerði
217 fm einbýlishús á frábærum stað í 
Gerðunum í ReVKk. Húsið skiptist í stórar 
stofur og rúmgott eldhús, 3-svefnh., sjón-
varpsrými, sólstofu, þvottarhús og geymslur. 
Húsið er á þremur hæðum og er í góðu 
ástandi. Góður nýlega standsettur bílskúr. 
Stór garður með verönd og skjólgirðingum. 
verð 49,8 milj. Möguleiki á skiptum á minni 
eign. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Skólagerði - Vesturbær Kópavogs
Fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr, 
alls 159 fm.  Neðri hæð m. stóru eldhúsi 
ásamt búri einnig þvottahús og stór stofa.  Efri 
hæð með tveimur svefnherb. annað þeirra er 
sameinað úr tveimur.  Upphitað bílskúrsplan. 
V. 34,9 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Gulaþing - nýtt raðhús. á jaðarlóð 
við Heiðmörk.
Glæsilegt 240 fm raðhús á frábærum 
útsýnisstað með Heiðmörkina í bakgarð-
inum. Húið er fullbúið að innan sem utan,  
lóð ekki alveg frágengin. Verð 49,9 m. Skipti 
skoðuð á ód. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Gullsmári - með bílskúr.
Vorum að fá mjög góða ca 77 fm íbúð á 10 
hæð í þessu vinsæla húsi fyrir eldri borgara. 
Íbúð fylgir góður 30,4 fm bílskúr. Suður svalir. 
Ymiskonar þjónusta í boði fyrir fólk. 
V. 26,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Gvendargeisli sérhæð með stæði 
í bílag.
Mjög góð 129 fm íbúð á efstu hæð með sér 
inngangi í sérlega vel staðsettu húsi, íbúð fylgir 
gott stæði í þriggja bíla bílskýli. Mögul. að taka 
íbúð upp í kaupverð. V. 27,8 m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

3ja herb

Sumarhús - Gott útsýni yfir 
Úlfljótsvatn.
Stórglæsilegt 150 fm sumarhús á eignarlandi 
við bakka Úlfljótsvatn, ómetanlegt útsýni 
yfir vatnið og einstaklega vel hönnuð eign 
m.a. með fimm svefnherbergjum, fjórum 
baðherbergjum og eldhúsi með tækjum, á 
gólfum eru vandaðar granítflísar.  
V. 42 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Óskað-eftir
• Vantar góða íbúð með fjórum svefnherbergjum fyrir 

aðila sem búinn era ð selja verð allt að 30 milj. 
Uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• Vantar 4ra herb.  á jarhæð eða í lyftublokk í Grafarvogi,  
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

• Hef kaupanda af sérbýli í Víkur, Borgar eða 
Staðarhverfi Grafarvogs, 
 uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• Hef fjársterkan kaupanda af einbýlishúsi eða raðhúsi í 
Fossvogi, uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• 2ja herbergja 103,105,108 Uppl. Jón Rafn 695 5520

• 3ja herbergja 101,103,104,105,107 
 Uppl. Jón Rafn 695 5520 

• Er m. þrjá aðila sem leita að Einb/rað/parhús í 
Garðabæ, Verðbil 35-40 millj.  Bein kaup.  Vantar þrjú 
hús, ákveðin kaup. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 3-4ra herb íbúð m. útsýni í Sjálands eða 
Akralandshverfi Garðabæjar.  V. 30-35 millj. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Í skiptum f. 160 fm íbúð í Hvörfunum Kóp m. góðu 
útsýni.  200 fm+ sérbýli í Kórahverfi, Hvörfum, Selás, 
Fossvogi V. 40-50 millj.  Uppl Jón Rafn S: 695-5520

• Sérbýli 30-40 millj. með ca. 60-75% áhvílandi lán.  
Rvík, Kópav. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Sumarhús til flutnings 70-100 fm. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 4ra herb í Víkurhverfi Grarfarvogs, bein kaup. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Vantar allar tegundir sumarhúsa á skrá, skoða allar 
helgar Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Einbýli ca. 280 fm+ í Kóp, Garðab, Hafnarfj. 4-6 
svefnherb.  Gott útsýni. Bein kaup. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 3-4ra herb íbúð í Sóltúni. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Parhús, raðhús í Grafarvogi/Grafarholt.
 Uppl. Bárður S: 896-5221

• 3-4ra herb íbúð í Fossvogi, vesturbæ eða Háaleitishv. 
Fjársterkur kaupandi. Uppl. Bárður S: 896-5221

• Raðhús í Fossvogi eða Bústaðahverfi,
 Uppl. Bárður S: 896-5221

• Einbýli í Fossvogi, Gerðum eða Vesturbæ, 
Uppl. Bárður S: 896-5221

2ja herb

4ra herb. við Kristnibraut í Grafarholti
Góð 4ra herb. 115,8 fm íbúð á 2-hæð í 4ra 
íbúða stigagangi við Kristnibraut í Grafarholti.  
3-rúmgóð svefnherbergi. Gott eldhús með 
borðkrók, vönduð gólfefni og baðherbergi með 
glugga. Tvennar svalir. Rúmgóð sérgeymsla.  
Verð 25,5 milj. Uppl. Heiðar í s:693-3356

Sérbýli

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Fjólugata – Sérhæð
Falleg 152 fm eign.  Þrjú svefnherbergi, 
stór stofa og eldhús með borðkrók.  Eignin 
endurnýjuð að hluta.  
V. 46 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Breiðahvarf – Einbýli

Stórglæsilegt 321 fm einbýli á tveimur 
hæðum ásamt stórum bílskúr.  Eignin er 
með alls 7 svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum ásamt gestasnyringu.  
Stór stofa á efri hæð ásamt opnu eldhúsi með gæða innréttingu og tækjum, granít í 
borðum.  Mjöt gott útsýni yfir til Elliðavatns frá stofu og einnig er útgengt á svalir þaðan.  
Hjónaherbergi er m. sér baðherbergi ásamt fataherbergi en frá herberginu er útgengt á 
stórar svalir þar sem gert er ráð f. heitum potti m.a.  Fullkomið hitastýringakerfi er í húsinu 
en um gólfhita er að ræða.  Einnig er vandað ljósastýrikerfi.  Allar innréttingar sérsmíðaðar.  
Eign fyrir vandláta.  V. 115 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Flúðir 
68 fm sumarhús m. þremur 
svefnherbergjum ásamt svefnlofti.  
Frábært útsýni á palli þar sem er einnig 
heitur pottur. Svefnloft er rúmgott og 
gæti rúmað 6-8 einbreiðar dýnur. Sér 
aðgangur er að rúmgóðri útigeymslu frá 
palli.  Hitaveita og rafmagn í húsi. 
V. 19,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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Sæviðarsund-4ra herb. 
Góð 114,5 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð 
að meðtöldu 10 fm útleiguherbergi 
og sér geymslu í kj.  Björt stofa 
með útgengi svalir til suðausturs.  
3  herbergi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Sér stæði í upphituðu bílskýli. 
Leikvöllur beggja vegna við húsið. 
Stutt í alla þjónstu. Verð 22,7 millj.

Marteinslaug- 5 herb.
Falleg og vel skipulögð 137,4 fm 5 
herb. íbúð á jarðhæð að meðt. sér 
geymslu og stæði í bílskýli. Íbúðin er 
innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Lagt fyrir síma/tölvu og sjónvarpi í 
öll svefnherbergi. Glæsilegur um 35 fm 
sólpallur með lýsingu. Stutt í græn svæði, 
skóla og leikskóla. Verð 35,9 millj.

Brúnavegur .  Neðri 
sérhæð ásamt bílskúr.
Vel skipulögð 5 herb. neðri sérhæð í 
þríbýlishúsi  ásamt 24,8 fmbílskúr og um 20 fm 
sér geymslu í kjallara. 3 herbergi. Samliggjandi 
skiptanlegar stofur með útgangi á rúmgóðar 
svalir til suðurs. Eignin er staðsett rétt við 
Laugardalinn. Stutt í alla þjónustu, skóla 
o.fl.  Laus fljótlega. Verð 27,9 millj.

  Klapparstígur 5a. 
Útsýnisíbúð á efstu 
hæð.

OPIÐ HÚS Á  
MORGUN,ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. KL. 17.30 
– 18.00 
Glæsileg  2ja – 3ja herb.  
„penthouse“ íbúð á 5. hæð 
ásamt sér stæði í bílgeymslu.  
Íbúðin er öll mjög björt og opin 
og lofthæð mikil á efri hæð.  
Vandaðar innréttingar og parket 
á gólfum.  Gott útsýni er úr stofu 
og eldhúsi í átt að Hörpu og 
höfninni. Litlar suðursvalir út af 
stofu. Sér geymsla í kjallara. Sér 
stæði í bílageymslu.  Húsvörður. 
TILVALIN ÍBÚÐ FYRIR PAR EÐA 
EINSTAKLING.  

Laugarásvegur
Mjög vel staðsett 269,5 
fm einbýlishús á tveimur 
hæðum í Laugarásnum. Hús 
að utan er í góðu ástandi, 
en hið innra þarfnast eignin 
lagfæringa. Stórar svalir út 
af stofum. Stór hjónasvíta 
með fataherbergi. Laust til 
afhendingar við kaupsamn. 
TILBOÐ ÓSKAST

Nesvegur. 
Fallegt, afar vandað og vel skipulagt 238,1 fm 
einbýlishús auk 29,0 fm stakstæðs bílskúrs. 
Gólfsíðir gluggar eru á stórum hluta neðri hæðar 
og er því húsið mjög bjart og skemmtilegt. Stórar 
stofur með arni. Eldhús með borðaðstöðu í 
alrými. Sjónvarpshol með ofanbirtu og arni. 4 
svefnherbergi, en teikningar bjóða upp á fleiri. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Harðviður er í 
gluggum og útihurðum. Tvennar svalir og ræktuð 
lóð með verönd til suðurs. Verð 75,0 millj.

Espigerði- útsýnisíbúð 
með tvennum svölum
135,4 fm. íbúð á 8. og 9. hæð  með 
tvennum svölum auk sér stæðis 
í lokaðri bílageymslu. Bjartar og 
rúmgóðar stofur með arni, rúmgott 
eldhús með góðri borðaðstöðu, 
sjónvarpshol og 3 herbergi.  Húsvörður. 
Glæsilegt útsýni út á sundin, að 
Esjunni, Bláfjöllum og víðar. Laus til 
afhendingar strax. Verð 31,9 millj.

Álfheimar
Fallegt og vel skipulagt 196,9 fm 
raðhús með sér 3ja herb. endurnýjaðri 
aukaíbúð í kjallara. Aðalíbúðin skiptist 
m.a. í eldhús, samliggjandi stofur og 
3 rúmgóð herbergi. Auðvelt er að 
gera innangengt milli íbúða. Einstök 
staðsetning miðsvæðis með útsýni 
yfir Laugardalinn. Göngufæri í grunn- 
og menntaskóla og þjónustu. 3 sér 
bílastæði. Verð 48,9 millj.

Tjarnarstígur 
– Seltjarnarnesi
Mikið endurnýjað um 200,0 
fm.einbýlishús á tveimur hæðum 
á sunnanverðu Seltjarnarnesi. 
Nýlega endurnýjað eldhús og 
baðherbergi, rúmgóðar stofur og 
sólskáli með útsýni til sjávar og 2 
svefnherbergi auk fataherbergis. 
Frábær staðsetning.  
Verð 56,9 millj. 

Laxatunga-
Mosfellsbæ
Fallegt og nýlegt 137 fm 
einbýlishús auk 37,7 fm bílskúrs 
í Mosfellsbæ. Rúmgóð stofa 
með útgengi á lóð, eldhús með 
fallegri viðarinnréttingu og 3 
svefnherbergi í svefnálmu auk 
forstofuherbergis. Hiti í gólfum. 
Geymsla /herbergi í bílskúr. Verð 
46,8 millj.

Kaldalind-Kópavogi
Glæsilegt 223,0 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar stofur 
með útgangi á svalir til vesturs og norðurs. Þrjú 
stór svefnherbergi. Eldhús með vönduðum 
innréttingum og góðri borðaðstöðu. Aukin 
lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í 
loftum. Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. 
Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum 
og grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum 
útsýnisstað. Verð 69,0 millj.

Markarfl öt- Garðabæ
Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús á einni 
hæð með innb. tvöf. bílskúr. Húsið skiptist 
í forstofu með fataherbergi, hol, arinstofu 
með útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða 
setustofu/borðstofu, eldhús, 5 svefnherbergi 
og baðherbergi. Húsið stendur innst í götu 
á 1.450 fm lóð. Útsýni að Heiðmörkinni og 
að Reykjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj.

SÉRBÝLI

4RA HERB. OG STÆRRI

2JA HERB.
Logafold
Góð 59,8 fm íbúð 
á jarðhæð með 
suðurverönd auk sér 
geymslu á hæðinni á 
þessum eftirsótta stað 
í Grafarvogi. Frábært 
útsýni úr stofu.  Stutt í 
verslun, sundlaug, skóla, 
leikskóla o.fl.
Verð 15,9 millj.

Vættaborgir.
Vandað og vel skipulagt 174,0 
fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 27,4 fm. 
bílskúr.  Rúmgott eldhús, stórar 
stofur og 3 herbergi. Útsýni úr 
stofum til sjávar og að Esjunni. 
Tvær verandir við húsið og stórar 
svalir til austurs. Hiti í innkeyrslu 
og stéttum. Skipti möguleg á 3ja 
herb. íbúð á svipuðum slóðum. 
Verð 46,9 millj.

ELDRI BORGARAR.

Blikanes-Garðabæ 
Glæsilegt 265,0 fm einbýlishús á einni og hálfri hæð með innb. einföldum bílskúr á þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið 
var mikið endurnýjað árið 2005 á vandaðan hátt og skiptist m.a. í samliggjandi bjartar stofur, 4 svefnherbergi, stórt eldhús með miklum hvítum 
sprautulökkuðum innréttingum og 2 baðherbergi. Hús að utan endurnýjað. Falleg ræktuð lóð sem hefur verið mikið endurnýjuð m.a. hellulögn 
og lýsing.  Stór ný verönd með heitum potti.

Hrísmóar-
Garðabæ
Góð 83,4 fm. íbúð á 4. 
hæð auk yfirbyggðra 
hornsvala með gólfhita og 
stæði í bílageymslu. Eldhús 
með góðum borðkrók, 2 
herbergi, sjónvarpshol og 
stofa/borðstofa. Stutt í alla 
þjónustu, heilsugæslu og 
skóla. Verð 25,8 millj.

Gulaþing- Kópavogi
Einbýlishús með útsýni til allra átta og glæsilegu útsýni yfir Elliðavatn. Nýtt og glæsilegt 357 fm einbýlishús á tveimur hæðum, hannað af 
Baldri Ó. Svavarssyni arkitekt.  Eignin er innréttuð á vand aðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í stórt eldhús, stofu með arinstæði, borðstofu, 
48 fm. hjónaherbergissvítu með fataherbergi og baði, tvö svefnherbergi, skrifstofu, sjónvarpsherbergi og tvö baðherbergi.  Sérsmíðaðar 
innréttingar og sérhönnuð lýsing. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Gólfhitakerfi er á öllu húsinu. Tvennar svalir, útsýnissvalir í austur yfir 
Elliðavatn og stórar suðvestursvalir frá eldhúsi, stofu og baðherbergi. Húsið verður afhent í núverandi ástandi, fullbúið að innan, en ófrágengið 
að utan. Möguleiki er þó að fá  eignina afhenta fullbúna að innan sem utan.

EIGNARLÓÐIR SKAMMT FRÁ ÞINGVÖLLUM
Lóðirnar eru um 1,0 ha. hver og eru með frábæru 

útsýni  yfir náttúruperluna Þingvöll.
Nánari uppl. á skrifstofu.

Skildinganes.
Fallegt 214,3 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innb. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Skerjafirðinum. 
Eignin skiptist m.a.  í samliggjandi 
rúmgóðar stofur, arinstofu, 
eldhús með þvottaherbergi innaf, 
sjónvarpsstofu, 3 herbergi (4 á 
teikningu) og baðherbergi auk gesta 
snyrtingar. 640,0 fm eignarlóð. Hiti 
í innkeyrslu og stéttum fyrir framan 
hús. Verð 73,9 millj.

3JA HERB.

Gullsmári–Kópavogi. 
Falleg 66,4 fm íbúð á jarðhæð 
auk sér geymslu. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Björt stofa með 
útgangi á hellulagða verönd til 
suðurs út af stofu. Stutt í alla 
þjónustu. SKIPTI MÖGULEG 
Á 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ í 
KÓPAVOGI, GARÐABÆ EÐA Í 
HAFNARFIRÐI.
Verð 19,9 millj.

Ásholt
Góð 47,7 fm 2ja herb.  
íbúð á 6. hæð  ásamt 
stæði í bílageymslu í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Svalir út af stofu 
og eldhúsi. Húsvörður. 
Skemmtilegur bakgarður. 
Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Verð 
19,9 millj. 

Kirkjulundur – Garðabæ. 
2ja herb. íbúð.
Góð 68,6 fm. 2ja herb. íbúð á 
neðri hæð ásamt sér geymslu og 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist 
í forstofu, gang, eitt svefnherbergi, 
eldhús, stofu/borðstofu með útgangi 
á svalir í suðvestur og baðherbergi. 
Þvottaaðstaða er á baðherbergi. Stutt í 
þjónustu. VERÐTILBOÐ

Hjarðarhagi.
Falleg 81,0 fm íbúð á 2. hæð 
auk sér geymslu í kjallara, 
3,5 fm vinnuherbergis í risi 
og 24,0 fm. bílskúrs. Íbúð 
sem hefur verið talsvert 
endurnýjuð á síðustu 
3-4 árum t.d. gólfefni 
og baðherbergi. Bjartar 
skiptanlegar suðursvalir út af 
stofum. Stór sameiginlegur 
garður með leikaðstöðu. 24,0 
fm bílskúr  Verð 23,9 millj.

Leifsgata-  með 
bílskúr. 
Falleg 91,1 fm  íbúð á 
1. hæð auk geymslu í 
kjallara.  Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol, eldhús með 
nýlegri innréttingu og góðri 
borðaðstöðu, 3 herbergi og 
flísalagt baðherbergi.
Verð 24,9 millj.

Freyjugata- 3ja 
herb.
69,2 fm endurnýjuð 3ja 
herb. íbúð með sérinngangi í 
Þingholtunum.Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, eldhús með 
nýlegri innréttingu, 2 herbergi 
og endurnýjað baðherbergi 
auk geymslu. Baklóð með 
timburverönd. Verð 19,5 millj.

Vesturgata.
68,9 fm íbúð á 3.hæð 
auk 8,1 fm sér geymslu 
í húsi eldri borgara 
við Vesturgötu. 
Þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar auk 
sameiginl. matsalir og 
mötuneytis. Laus til 
afhendingar strax. 
Verð 22,5 millj.

Grandavegur – 2ja herb. 
Laus strax.
73,6 fm  íbúð á 4. hæð auk sér geymslu í 
kjallara. Yfirbyggðar opnanlegar svalir til 
suðausturs. Gólfsíður gluggi í stofu. Fallegt 
útsýni úr íbúðinni út á sundin, að Esjunni 
og Akrafjalli. Þvottaaðstaða á baðhebergi. 
Húsvörður og sameiginlegur matsalur á 10. 
hæð.  Á jarðhæð er sameiginlegur líkam-
sræktarsalur, gufubað og heitir pottar á 
lóð.  Verð 19,5 millj.
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Fallegt einbýlishús á tveimur 
hæðum á mjög góðum stað. 
Húsið er 290 fm að stærð með 
bílskúrnum. Talsvert endurnýjað 
hús. 5-6 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús. Parket og 
flísar. Góð afgirt timburverönd 
til suðurs. Mjög eigulegt hús. 
Laust strax, lyklar á skrifstofu. 
V. 74,0 m. 6622

Viðjugerði 8 - fallegt hús

300 fm einbýli á góðum stað í Fossvogi ásamt bílskúr. Húsið stendur á stórri og gróinni lóð. 
Örstutt er í skóla, leikskóla og íþróttaheimilið.  Búið er að grafa út allan kjallaran og mjög 
auðvelt er að setja fleiri glugga á hann og fjölga svefnherbergjum.  Eigninni fylgja tveir bílskúrar.  
V. 65 m. 6919

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 100 fm íbúð á 1. hæð. Tvö svefnherbergi og tvær stofur en 
auðvelt er að hafa þrjú svefnherbergi, stofurnar eru rúmgóðar og bjartar. Úr barnaherbergi eru 
svalir til norðurs. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00. V. 19,9 m. 6640

Grettisgata 75 - vel skipulögð

Auðarstræti 9 - neðri sérhæð

Tómasrarhagi - neðri sérhæð

Einstaklega vandað og fallegt 315 fm einbýlishús innst í botnalanga á útsýnisstað við Þingasel í 
Reykjavík. Aðkoman að húsinu er sérstaklega góð með nægum bílastæðum. Einkahlutafélag er 
utan um eignina með mjög hagstæðum lánum. Einföld og þægileg kaup.  6632

Þingasel - Einstaklega vandað einbýlishús

Glæsileg 138,9 fm neðri sérhæð á mjög eftirsóttum stað, ásamt 24,6 fm bílskúr, samtals 
163,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu, hol, snyrtingu, eldhús, tvær samliggjandi vinkilstofur, þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi.  Stórar suðursvalir eru út af stofunni en einnig eru austursvalir út 
af svefngangi.  V. 43,0 m. 6591

Sundlaugavegur 37 fjórar íbúðir og 
bílskúr.
Um er að ræða fjögurra íbúða 317,1 fm hús 
ásamt sérstæðum 49,0 fm tvöföldum bílskúr, 
samtals 366,1 fm. Húsið er reisulegt hús 
byggt árið 1935 sem einbýlishús og stendur 
á stórri lóð sem er 1.971,0 fm steinsnar frá 
Laugardalslaug. Lóðin er gróin og með háum 
trjám. Bílskúr var byggður á lóðinni árið 1984 
og í kjölfarið hefur húsið verið endurnýjað að 
talsverðu leiti, m.a. þak og gluggar.
 V. 75,0 m. 6189

Miðbraut - einbýli - byggingarlóð. 
Fallegt 68,8 fm steinsteypt einbýlishús á einni 
hæð ásamt 40,5 fm bílskúr. Húsið stendur 
á 860 fm lóð og er möguleiki að byggja 
parhús á lóðinni. Húsið er klætt að utan og 
virðist í ágætu standi og hefur verið talsvert 
endurnýjað. Laust lyklar á skrifstofu.  
V. 37,9 m. 6615

Laugarásvegur - vel staðsett
Mjög gott og vel staðsett 269,5 fm einbýlishús 
við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið er á 
tveimur hæðum og er glæsilegt. Húsið er að 
mestu í upprunalegu ástandi að innan. Góðar 
útsýnissvalir og fallegur garður. Húsið er laust 
nú þegar.  V. 79,0 m. 6611

Sævangur - glæsilegt hús
Glæsilegt einbýlishús í hrauninu. Húsið er 
á þremur pöllum. Á miðpalli er forstofa, 
hol, eldhús, sjónvarpsstofa, borðstofa og 
dagstofa með arni auk snyrtingar. Á efri palli  
er hol, baðherbergi, fjögur svefnherbergi  
og fataherbergi.  Á neðsta palli er bílskúr, 
rúmgott þvottahús og geymsla. Lóðin er 
falleg. V. 58,5 m. 6405

Brekkugerði - vel hannað
Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni 
hæð teiknað af Sigvalda Thorðarsson arkitekt. 
Húsið upprunalegt að inna og skiptist í stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi,  fimm herbergi 
og fl. Garður til suður og stutt í alla þjónustu.
V. 65,0 m. 6594

Jórusel 24 - vel við haldið einbýli.
Mjög gott og vel skipulagt einbýlishús á þrem 
hæðum.  Húsið stendur hátt og með miklu 
útsýni. Góður garður með pöllum.  Innbyggður 
bílskúr, fjögur herbergi, stór stofa og tvennar 
svalir. V. 52 m. 6574

Safamýri - einstakt einbýlishús
Fallegt og vel staðsett 300 fm einbýlishús sem 
er á þremur hæðum með glæsilegri aðkomu. 
Húsið er teiknað af Gunnari Hanssyni arkitekt 
og ber húsið sterk höfundareinkenni hans. 
Garðurinn er gróinn og til suðurs og er góð 
aðkoma og bílastæði. V. 69,0 m. 6551

Erluás 38 - glæsileg eign
Glæsilegt 253 fm einbýlishús á góðum 
útsýnisstað við Erluás í Hafnarfirði. Mjög falleg 
lóð er við húsið sem fékk viðurkenningu árið 
2005. Einstaklega vandað hús sem vert er að 
skoða. Húsið er til afhendingar strax. 
V. 58,0 m. 6519

Traðarland - Fossvogur

Falleg 115,5 fm fimm herbergja neðri sérhæð með sérinngangi og suðursvölum á þessum vinsæla 
stað í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvær saml. stofur, þrjú svefnherbergi, eldhús 
og bað. Af svölum eru tröppur í glæsilegan garð. Búið er að endurnýja skólp og drenlagnir hússins 
og raflagnir í íbúð. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00 V. 31,9 m. 6626
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Vel staðsett 217,9 fm 
einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Húsið 
stendur á stórri hornlóð í 
fallegri götu. Garðurinn er 
gróinn og fallegur með stígum 
og skjólgóðri verönd. Stutt er í 
alla þjónustu, leikskóla, skóla 
og íþróttastarfsemi.  
Óskað er eftir tilboðum. 6389

Grundarland - Fossvogur

Glæsilegar 3ja, 4ra og 5 
herbergja íbúðir sem verða 
afhentar  fullbúnar (án 
gólfefna). Stærðir eru frá 
ca 135 - 175 fm. Vandaðar 
innréttingar og allur frágangur 
til fyrirmyndar. Gert er ráð fyrir 
mikilli innfelldri halógenlýsingu. 
Fataherbergi og tvö 
baðherbergi í flestum íbúðum. 
Lyftuhús. Bílageymsla. 4998

Stóragerði 42-44 - glæsilegar lúxusíbúðir

Skúlagata - 60 ára og eldri
Falleg og björt 62,9 fm tveggja herbergja 
íbúð á fjórðu hæð við Skúlagötu fyrir 60 ára 
og eldri, fallegt útsýni yfir sundin og vestur 
yfir borgina. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni. V. 18,5 m. 5990

Hrauntunga 24 - mikið endurnýjað
Mjög gott, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
191 fm einbýlishús á einni hæð í suðurhlíðum 
Kópavogs. Stórar stofur með arin, 4 
svefnherbergi og bílskúr. Húsið er endahús í 
botnlanga. Góð aðkoma og næg bílastæði. 
V. 49,5 m. 6584

Barðavogur - einbýli á einni hæð
Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað 
112,4 fm einbýlishús við Barðavog. Húsið 
er byggt úr timbri og er á einni hæð, innst í 
botnlangagötu. Fjögur svefnherbergi. Húsið 
hefur fengið mjög gott og mikið viðhald. Lóð í 
mikilli rækt. Hús með sögu. V. 39,0 m. 6623
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Eldri borgarar

Vesturgata - fyrir eldri borgara
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 
lyftuhúsi fyrir eldri borgara í góðum 
þjónustukjarna í vesturbænum. Mikil og 
góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, 
hárgreiðsla , heilsugæsla , samkomusalur og 
fl. Laus strax V. 14,4 m. 6597

Kirkjulundur  - laus fljótlega.
Falleg mjög vel skipulögð 72,0 fm íbúð á 
2.hæð (jarðhæð) í mjög góðu húsi sem er fyrir 
eldri borgara við Kirkjulund í Garðabæ. Stutt í 
mjög góða þjónustu. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Mjög góð sameign.  V. 21,5 m. 5909

Kvistaland 18 - glæsilegt einbýli
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð 
neðst í Fossvoginum.  Húsið er staðsett 
fyrir ofan götu á stórri lóð. Hús og lóð hafa 
verið nýlega endurnýjað á mjög fallegan og 
smekklegan hátt.  Allar innréttingar í húsinu 
eru sérsmíðaðar. Lóðin er einstaklega vel 
heppnuð og viðhaldslítil með hellulagðri 
verönd, skjólgirðingum úr harðvið og stígum. 
Óskað er eftir tilboðum 4442

Einbýli

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og 
hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið 
er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur 
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. 
V. 69,5 m. 6603
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Digranesvegur - jarðhæð
Mjög góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á 
jarðhæð í nýlegu húsi við Digranesveg í 
Kópavogi. Góð hellulögð verönd til suðurs er 
út frá stofu. Húsið er byggt árið 2005. 
V. 16,9 m. 6620

Efstaleiti - góð útsýnisíbúð - gott verð
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 137,4 fm 
útsýnisíbúð á 4. hæð (efstu)í þessu góða 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðinni 
fylgir aðgengi að sundlaug, heitum pottum, 
gufubaði og fl. Húsvörður er í húsinu. Gott 
útsýni. V. 39,0 m. 6281

Blásalir - glæsilegt útsýni
Einstaklega vönduð 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á 2. hæð við Blásali í Kópavogi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, búr/þvottaherbergi, 
stofu og yfirbyggðar svalir.  Húsvörður er í 
húsinu. Stæði í bílageymslu fylgir. 
V. 27,9 m. 6607

Flétturimi - sérverönd
Góð 118,4 fm fjögurra herbergja íbúð á 1.hæð 
með bílastæði í opnu bílskýli. Hellulagðar 
verandir úr eldhúsi og stofu. Íbúðin skiptist 
í stórt hol, þrjú rúmgóð herbergi, gang, 
baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofu og 
geymslu í kjallara. 
 V. 26,2 m. 6631

Raðhús

 4ra-6 herbergja

 3ja herbergja

Sumarhús og jarðir

Hæðir

Vesturbrún 31 - vel staðsett
Einstaklega gott og vel staðsett 230 fm 
parhús á tveimur hæðum við Vesturbrún 
í Reykjavík. Lóðin er afgirt til suðurs með 
hellulagðri verönd og heitum potti. 
V. 58,0 m. 6619

Hringbraut  - töluvert endurnýjað
Parhús samtals 187,8 fm sem er kjallari, 
hæð og ris með bílskúr á ágætum stað í 
Vesturbænum. Húsið hefur verið talsvert 
endurnýjað m.a. eldhús og fl. Laust strax.  
V. 29,9 m. 6557

Reynigrund 5 - vel skipulagt
Mjög gott og vel skipulagt 126,6 fm raðhús á 
tveimur hæðum við Reynigrund í Kópavogi. 
Fallegur garður með stórri timburverönd til 
suðurs. Stutt í leikskóla og grunnskóla. Sér 
bílastæði er fyrir framan húsið og fleiri við gafl 
þess. Bílskúrsréttur. V. 35,0 m. 6588

Langholtsvegur - endaraðhús
Mjög gott og vel skipulagt 220,5 fm 
endaraðhús á þremur hæðum. Innbyggður 
bílskúr er á jarðhæð og fallegur gróinn garður 
er til suðurs. Húsið er í góðu standi og hefur 
töluvert verið endurnýjað.  V. 49,9 m. 6586

Kambasel - miklir möguleikar
Fallegt raðhús á 2.hæðum með möguleika á 
að opna upp í risloft. Mjög góð staðsetning 
. 4-5 svefnherb.tvö baðherbergi. Góðar 
innréttingar. Parket. Stór suðvesturverönd 
afgirt. Góð aðkoma.  V. 39,5 m. 6564

Snorrabraut - sérhæð
Vel skipulögð og björt 5 herbergja 108,5 fm 
sérhæð í góðu húsi við Snorrabraut, auk 17,2 
fm bílskúrs, sér bílastæði fyrir framan skúrinn.  
Þrjú rúmgóð herbergi, tvær stofur. 
V. 28,9 m. 6644

 Atvinnuhúsnæði

Steinhella - langtíma leigusamningur
Nýlegt fullbúið 2612 fm atvinnuhúsnæði í langtímaleigu. Góður fjárfestingarkostur.  Húsið 
stendur á 6319 fm afgirtri lóð að hluta til. Leigusamningur til 10 ára.
V. 260,0 m. 6065

Borgartún - verslun eða skrifstofur
Velstaðsett 321,3 fm skrifstofu eða verslunar húsnæði á jarðhæð ásamt vörugeymslu í 
kjallara á fínum stað við Borgartúnið. Húsið er að sjá í ágætu standi og aðkoma er góð.  V. 
40,0 m. 6576

Furugerði -  til leigu eða sölu
Hér er um að ræða mjög gott húsnæði sem skipt er í tvær einingar.  Húsnæðið hefur 
verið nýtt undir hárgreiðslustofu og heilbrigðisþjónustu. Húsnæðið er vel staðsett í grónu 
íbúðarhverfi og hentar því undir hvers kyns skrifstofu -og þjónustustarfsemi. Næg bílastæði.  
6339

 2ja herbergja

Ljósavík - hæð með sérinngangi
Mjög góð hæð með sérinngang og stóra 
timburverönd út frá stofu. Hæðin er skráð 
117,7 fm og bílskúrinn 28,6 fm.
 V. 31 m. 6187

Hæð á Högunum
Ákveðinn kaupandi leitar að sérbýli í 
Vesturborginni eða nágrenni í skiptum 
fyrir 121 fm sérhæð ásamt 30 fm bílskúr í 
Vesturbænum.  Þorleifur St. Guðmundsson 
veitir nánari upplýsingar.  6015

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr 
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið.   V. 39,9 m. 6636

Ánanaust - rúmgóð íbúð
2ja herbergja 78,3 fm íbúð á 3.hæð í 
nýlega endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum 
stað í vesturborginni. Íbúðin er í enda og 
snýr til norðurs og austurs, norðursvalir 
með glæsilegu útsýni út á sjóinn. Íbúðin 
var endurnýjuð fyrir örfáum árum síðan á 
smekklegan hátt. Glæsilegt útsýni.  
V. 18,9 m. 6633

Kársnesbraut 139 - efri hæð
Efri 97,0 fm hæð í tvíbýli auk 32 fm bílskúrs 
á fallegum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs. 
Húsið stendur á stórri lóð. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 21,0 m. 6439

Álhólsvegur - allt að 4 svefnherb.
Góð 3ja herbergja íbúð með auka herbergi í 
kjallara og rúmgóðri geymslu. Fallegt útsýni 
er úr íbúðinni til norðurs. Í kjallara er aðgengi 
að snyrtingu. Íbúðin er laus til afhendingar 
strax. V. 18,5 m. 6438

Klapparhlíð -  með verönd
Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja 
74,6 fm íbúð á jarðhæð með stórri afgirtri 
timburverönd í nýlegu húsi í Mosfellsbæ. 
Sérinngangur. 2 svefnherbergi, parket. Góðar 
innréttingar. Örstutt í grunnskóla og einnig er 
glæsileg sundlaug og íþróttaaðstaða á sama 
stað. V. 18,9 m. 6645

Langalína 34 - einstök útsýnisíbúð 
Stórglæsileg 148,6 fm íbúð sem er sérstaklega 
vönduð og á efstu hæð með mikilli lofthæð 
og stórum gluggum. Marmari og parket á 
gólfum og vandaðar innréttingar.  Stæði fylgir 
í lokaðri bílageymslu. Frábær staðsetning við 
sjóbaðströndina í Sjálandshverfinu. Húsið 
stendur vestast á tanganum og er útsýnið 
óskert. Eign fyrir vandláta. V. 59,9 m. 6324

Ánanaust - lyftuhús
3ja herbergja 92,7 fm íbúð á 3.hæð í nýlega 
endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum stað í 
vesturborginni. Íbúðin snýr inn í garðinn og 
er með suðursvölum. Íbúðin var endurnýjuð 
fyrir nokkrum árum. 2 herbergi. Hvítar 
fallegar innréttingar. Laus strax.  
V. 21,9 m. 6634

Andrésbrunnur - efsta hæð
Vönduð og mjög vel skipulögð 3ja herbergja 
95,9 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í fallegu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu (3ja bíla). 
Glæsilegt norðurútsýni. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Sérþvottahús. Suðursvalir.  V. 
22,5 m. 6548

Veghús 27A - með bílskúr
Falleg velskipulögð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mjög góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Stór timburverönd í suður fylgir eigninni. 2 
góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús. Góð 
staðsetning.  V. 22,9 m. 5333

Langalína 14 - útsýnisíbúð
Glæsileg 129,5 fm endaíbúð á 2. hæð 
með einstöku sjávarútsýni til afhendingar 
strax. Íbúðin er innréttuð með hvítum og 
svargráum innréttingum og dökkum flísum, 
sprautulakkaðar innréttingar og hurðir. Stæði 
í bílageymslu. V. 38,8 m. 7387

Tjarnarmýri
Tveggja herbergja 61,1 fm íbúð á jarðhæð 
á þessum vinsæla stað. Sérverönd. Stæði í 
bílageymslu. Hús nýviðgert og málað. 
V. 18,7 m. 6627

Hamraborg - 4. hæð
3ja herbergja 58 fm íbúð á 4.hæð með 
stórum suður svölum. Íbúðin er 2ja 
samkvæmt teikningu en eldhúsið hefur verið 
fært fram í hol. V. 15 m. 6536

Laugavegur - bakhús
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í fallegu bakhúsi við Laugaveg. Aðkoma í 
gegnum læsanlegt hlið í porti. Stutt í verslun 
og alla þjónustu. Húsið er nýlega málað og 
endurnýjað skólp. V. 13,9 m. 6527

Sumarhús við Þingvallavatn
Fallegt 56,5 fm sumarhús á 
eignarlandi með verönd og heitum 
nuddpotti. Útsýni er til vesturs 
yfir Þingvallavatn. Húsið er byggt 
árið 1996 og skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi og geymsluhús.  
V. 15,5 m. 6612

Skrifstofuhæð við Arnarhól til leigu
Til leigu vönduð skrifstofuhæð á 5. hæð í lyftuhúsi við Hverfisgötu 6. Um er að ræða alla 
hæðina sem er 253 fm brúttó og skiptist í átta skrifstofuherbergi, skjalageymslu, kaffistofu, 
snyrtingar, móttöku og eitt fundarherbergi. Hæðin er laus nú þegar. 
Allar nánari uppl. veita Sverrir eða Hilmar.  6605

Vatnagarðar
Um er að ræða mjög gott 
og vel staðsett iðnaðar 
og skrifstofuhúsnæði við 
Vatnagarða í Reykjavík. Mjög 
góðir möguleikar að skipta 
upp húsnæðinu sem skiptist 
í þrjú samliggjandi misstórar 
einingar. V. 173,8 m. 6590

Ögurhvarf - miklir möguleikar
Nýtt 2695,7 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
á góðum stað í Kópavogi.  Fjöldi bílastæða. 
Húsnæðið er að mestu einn geymur með 
bæði góðum innkeyrsludyrum bakatil og 
góðum gluggum þar sem aðkoma að húsinu 
er. Hitalagnir í ílögðu gólfi.  V. 200 m. 6598

Hvaleyrarbraut - glæsilegt
Einstaklega vandað og snyrtilegt 698,2 fm 
iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut 27 í 
Hafnarfirði. Húsnæðið sem er að grunnfleti 
samtals 630 fm að stærð auk tveggja 
millilofta og er annað þeirra skráð 68,2 fm en 
hitt er óskráð. Fimm góðar innkeyrsluhurðar. 
Malbikað og upphitað bílaplan. V. 79,0 m. 
6235

Skipholt - 
verslunareining
Verslunarhúsnæði á einni 
hæð á góðum stað við 
Skipholtið. Húsnæðið er 
skráð 65,2 fm að stærð og 
er að mestu einn salur með 
kerfisloftum og góðri lýsingu. 
Innaf er salernisaðstaða og 
gangur ásamt bakinngangi. 
Laust strax. V. 9,9 m. 6635
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Árkvörn – Bílskúr
Sérlega falleg 3ja herbergja 80 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt bílskúr. Parket, fallegar innréttingar, sérgarður 
með timburverönd og skjólveggjum. 
Toppeign á eftirsóttum stað. Verð 26,9 millj.

Starengi
Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
í snyrtilegu nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar. Gengið úr stofu í afgirta 
sérlóð með verönd í suður. Sér inngangur. 
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu. Verð 21,8 millj.

Kristnibraut – 4ra herbergja
Glæsileg 129.8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Verð 29,8 millj.

Eyjabakki – 3ja herbergja
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket. 
Endurnýjað eldhús. Búið er að klæða blokkina að utan, 
skipta um gler, yfirfara þak og þakrennur, einnig nýtt 
dren. Falleg eign í góðu standi. Verð 19,6 millj.

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja 106 fm íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa. 3 svefnherbergi. 
30 fm svalir og flottar innréttingar. 
Sérlega björt og falleg eign. 
Verð 25,9 millj.

Eiðistorg – 5-6 herbergja
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 135 fm 5 til 6 herbergja 
íbúð á 2 hæðum á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. 
Fallegar innréttingar. Parket. 2 góðar stofur. 4 svefnherbergi. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 27,8 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli 
með aukaherbergi í kjallara. Parket, rúmgóð stofa, 
suðvestur svalir og góðar innréttingar. Skipti möguleg. 
Verð 26,8 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Réttarholtsvegur
Falleg og vel með farin 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt góðum 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar 
stofur. Svalir í suðaustur. 2 góð svefnherbergi. 
Verð 25,5 millj.

Sunnuvegur – Bílskúr
Stórglæsileg 138,2 fm efrihæð og ris í tvíbýli á frábærum 
stað við miðbæinn ásamt 23 fm bílskúr. Íbúðin er 
endurnýjuð á mjög smekklegan hátt. 3 svefnherbergi. 
Í risi er gullfalleg stofa með suðursvölum. 
Sérlega falleg eign á frábærum stað. Verð 39,6 millj.

Neshamrar – Einbýli
Mjög fallegt 183 fm einbýlishús á einni hæð með 27 fm 
innb. bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket. Opin og 
skemmtileg eign. Húsið er timburhús klætt að utan 
með múrsteini. Fallegur ræktaður garður. Verðtilboð.

Vesturberg
Góð 3ja herbergja 74 fm íbúð á 6. hæð í lyftublokk. 
Parket. Frábært útsýni. Þvottahús á hæðinni. 
Íbúð sem nýtist vel. Verð 15,1 millj.

Starfandi í yfir 25 ár!
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%%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur) 
Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals  

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR:

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

Að

HVA

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000

Glæsilegt 247 fm raðhús á tveimur hæðum upp við Elliðavatn. Allt nýtt og stórglæsilegar  innréttingar, 
parket og flísar. Gengið út í afgirta sérlóð í vestur, útsýni yfir Elliðavatn og Heiðmörk. 
Topp eign. Verð 58,9 millj.Aðalþing – Raðhús

Topp eign verð 58,9 millj.

Höfum til sölu þennan fallega 85 fm nýlega sumarbústað við Úthlíð. Fallegar innréttingar og parket. 
3 svefnherbergi. 170 fm timburpallur við húsið með heitum potti. Glæsilegt útsýni til suðurs. 
Til afhendingar strax með öllum búnaði.

Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð ris. Parket og flísar á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjavið. 
Stór timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á góðum stað í Garðabænum. 
Verð 41,9 millj.

Söluverð á eign

Sími 568-5556 www.skeifan.is

skeifan .is

600.000340.000
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Ögurás
Fallegt 143 fm raðhús.

Djáknavegur – Sumarhús
Til afhendingar strax.



FASTEIGNIR.IS8 16. MAÍ 2011

v. 38,9m

Lyngbrekka 21
Fallegt parhús

200 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónsson, Sölufulltrúi

hilmar@miklaborg.is  
sími 695 9500

17:00 - 17:30

mánudagur 16.maí 

nd

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

Langholtsvegur 165
Glæsilegt raðhús

142 m2
Mikið endurnýjað
Á góðum rólegum stað
Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 16.maí 

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 19,3m

Mosarimi  
Falleg 3ja herb

112 Rvk

81,9 m2 íbúð á besta 
stað í Mosarima 
Sérinngangur
Stutt í skóla og leikskóla

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 54,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

112 Rvk

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð 
 60 ára og eldri

105 Rvk

3ja herb. 85 m2 á 6. hæð
Glæsliegt útsýni
Öflugt félgsstarf
Virkur þjónustukjarni

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

4ra herb
169 m2 með aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal 
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

vv.v.vvv  20,0m

FalFalallleglegglegt út t tsýsýýni

v. 34,9m

Glæsileg eign 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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v. 15,6m

Þórðarsveigur
Góð 2ja herb

113 Rvk

Björt og skemmtileg eign
Fallega innréttuð
Jarðhæð
Góðar svalir

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,4m

Fagrakinn
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 7,9m

Aspavík
Sumarhúsalóð

Hraunborgum

Allt klárt til frekari framkv.  
Fullbúið gestahús og 
steyptur grunnur undir 
sumarhús. Inntök, rotþró og 
samþ. teikningar klárar.

TILBOÐ

Básbryggja
Afar glæsileg penthouse

110 Rvk

332 m2 
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

v. 17,9m

Næfurás 
Stór 2ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Vinsæll staður
Frábært útsýni

v. 24,9m

Akralind
Atvinnuhúsnæði

201 Kóp

Góðar innkeyrsludyr
155 m2 með millilofti
Frábær staðsetning
Laust strax

v. 20,9m

Kristnibraut
3ja herb
113 Rvk

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð í lyftuhúsi
Gott lán getur fylgt

v. 23,9m

Langahlíð 
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 7,9m v. 24,9m

... 2ja-3ja herbergja íbúð í 108 Reykjavík
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... 4ra herbergja íbúð/hæð í Hlíðunum.
Afhending í ágúst eða fyrr.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson 
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... einbýli / parhúsi í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup er að ræða og sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is

... 80-120 m² íbúð við Ingólfstorg í Reykjavík.
Fyrir fjárstekann aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða  eða mar@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í 
Reykjavík eða Garðabæ. 
Kaupverð allt að 30 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178  eða atli@miklaborg.is

... hæð eða raðhúsi fyrir ákveðinn viðskiptavin.  
Eignin má kosta á bilinu 30-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100  eða oskar@miklaborg.is

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is 

... stóru einbýli í 101, 108, 170 eða 210.
Leita að í það minnsta 400 m2 góðu húsi í ofangreindum 
póstnúmerum. Skilyrði að í húsinu séu góðar stofur.
Um er að ræða bein kaup og trausta greiðendur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342  eða ragna@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Kópavogi.
Yfirtaka á lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... sérbýli rað-, par- eða einbýlishúsi í 
Linda eða Salahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is 

... 4ra herbergja íbúð í Áslandi, 
Norðurbæ/Miðbæ Hafnarfirði. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080  eða david@miklaborg.is  

... 4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti 
með stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is  

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Andrésbrunnur

v. 26,8m

113 Reykjavík

119 fm í lyftuhúsi

Sérstæði í lokaðri 

bílageymslu

Gott skipulag og 

vel umgengin eign

Vel skipulögð 4ra herbergja 

íbúð á 2. hæð við

Andrésbrunn í Reykjavík.
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Hraunteigur - 3ja - 5 herb.
4ja til 5 herbergja íbúð sem skiptist í 
forstofu hol, eldhús, borðstofu og stofu 
samliggjandi, baðherbergi, þrjú svefnher-
bergi og auka rými sem hægt væri að nýta 
sem auka herbergi. Mikið endurnýjuð íbúð 
í fjölbýli á efstu hæð á Teigunum.
Verð 29.5 millj. 
    

Höfum kaupanda að einbýlishúsi
í Garðabæ

Leitum að 3ja – 4ra herb.
íbúð í smáranum í Kópavogi

Höfum kaupanda að 2ja og 
3ja herb. íbúðum í vestur- og 
miðbæ Reykjavíkur. 

Leitum að einbýli í Reykjavík
með tveimur íbúðum

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

Skjólbraut - 200 Kóp.
Vandað og vel hannað 322,8 fm. einbýlis-hús á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Vesturb. Kóp. Samþykkt aukaíbúð 
með sérinngangi á jarðhæð. Góður bílskúr. Fallegur gróinn garður. Stutt í menningu, íþróttir, skóla, fallegar gönguleiðir og 
alla þjónustu. Frábært fjölskylduhús. Verð 77 millj.

Ljósavík  - 4ra herb.
148 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang, þar af 23,9 fm bílskúr. Snyrtilega íbúð með timburverönd á baklóð. 
Verð 31 millj.    

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Grundarland - 108 Fossvogur
Notalegt og fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt, sólstofu og innbyggðum bílskúr, samtals um 218 fm. á besta stað 
í Fossvoginum. Vel skipulagt og gott hús  á stórri hornlóð með skemmtilegri aðkomu í rólegri götu. Garðurinn er í 
góðri rækt. Mikil veðursæld. Fallegt og gróið umhverfi, stutt í góða skóla, verslanir og þjónustu. Einstök eign með 
mikla möguleika. Upplýsingar á skrifstofu.

Mávanes - einbýli
262 fermetrar þar af 45 fermetra bílskúr við Mávanes í Garðabæ. Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni, forstofuherbergi, 
þvottahús, stofu, borðstofu, eldhús, barnaherbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með baðherbergi inn af og fataherbergi. 

Vesturberg - 3ja herb
3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Ves-
turberg í Breiðholti. íbúðin skiptist í hol, 
eldhús, þvottahús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og stofu. Verð 15.3

Ystasel - hæð
Björt og falleg 156,1 fm. efri sérhæð á 
frábærum útsýnisstað í Seljahverfi ásamt 52 
fm. bílskúr, samtals 208,1fm. Stórar svalir 
með miklu útsýni yfir borgina og auk þess 
góð afgirt verönd. Falleg eign í grónu og 
barnvænu hverfi.
Verð 43.9 millj.

Þorláksgeisli - 4ra herb
Falleg 139,5 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju 
hæð í góðu lyftuhúsi með bílageymslu. . 
Laus við kaupsamning. 
Verð 29 millj.

Rauðhamrar - útsýnisíbúð
Stór og björt útsýnisíbúð á tveimur 
hæðum, ásamt bílskúr, samtals 198,2 fm., 
í grónu hverfi. Opið eldhús, stórar stofur 
og aukin lofthæð. Góðar suðursvalir. Mikið 
endurnýjuð íbúð. Fallegar innréttingar. Skipti 
möguleg á minni eign. 
Verð 38,9m.

Bæjargil - einbýli
207 fm reisulegt einbýli á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr.Húsið er mjög 
fallegt sem og lóðin og allt umhverfi. Húsið 
er vel staðsett, á rólegum og góðum stað í 
Garðabænum.
Nánari uppl. á skrifst.

Leirvogstunga - einbýli
199,2 fm reisulegt einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr í 
Mosfellsbæ. Nýtt hús, klætt að utan með 
viðhaldslítilli klæðningu. 
Verð 44,9

Reykjafold - einbýli
 242,7 m2 einbýlishús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr.  Húsið skiptist 
þannig: Neðri hæð og millipallur er 128,8 
m2 auk 49,9 m2 bílskúr og efsti  pallur er 
64,0 m2. Um er að ræða snyrtilega eign.
 

Mánatún - 3ja herb
102,4 fm falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, 
með verönd. Sér þvottahús og geymsla in-
nan íbúðar, einnig er sér geymsla í kjallara. 
Húsið er álklætt að utan, byggt árið 2002. 
Nánari uppl. á skrifst.

Suðurhús - einbýli
350 fm. stórglæsilegt og vandað ein-
býlishús í rólegu og fjölskylduvænu hverfi 
á frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. 
Sérsmíðaðar,  fallega hannaðar innrét-
tingar og vönduð gólfefni. Stórar og bjartar 
stofur, fallegt eldhús, stór og góð svefnh. 
og gott fjölskyldurými. Verð. 85m.

Hverafold - einbýli
Gullfallegt og vandað 204,3 fm einbýlishús 
á 2 pöllum, þar af 27 fm. bílskúr með gryfju. 
Auk þess 12 fm. sólstofa. Vel skipulagt hús 
með stórri suðurverönd og grónum garði. 
Húsið stendur á frábærum og veðursælum 
stað sunnan megin í Grafarvoginum. Stutt í 
skóla, verslanir og þjónustu.

Þórsgata - 2ja herb
Einstaklega notaleg og falleg mikið en-
durnýjuð 58,2 fm sér hæð á þriðju og ef-
stu hæð í sjarmerandi húsi við Þórsgötu. 
Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar. 
Nánari uppl. á skrifst.

Sóltún - 3ja herb
91,4 fermetra 3ja herb. íbúð á sjöundu 
hæð/næst efstu ásamt 24,1 fermetra 
stæði í bílskýli. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðher-
bergi, sérgeymslu í sameign og stæði í 
bílskýli.  Verð 33.5 millj.

MÁNATÚN 3 og 5 VANDAÐR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir sem afhendast fullbúnar án gólfefna. Flísar á þvottahúsi og 
baðherbergi. Vandaðar innréttinga og allur frágangur til fyrirmyndar. Tvö baðherbergi er í flestum íbúðum og 
eitt - tvö stæði í bílageymslu. Lyftuhús. Miðsvæðis í Reykjavík. 

Fagrihvammur - einbýli
Glæsilegt 481 fermetra einbýli þar af 106,4 
fermetra íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist 
í forstofu, gestasalerni, miðrými, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, bílskúr. Á an-
narri hæð er miðrými, þrjú barnah., hjóna-
herbergi, baðh. Skipti möguleg á dýrari 
einbýli í Garðabæ. Nánari uppl. á skrifst.
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Fífusel - 3ja herb.
124,6 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 
hjónaherbergi, baðherbergi, og ris sem má 
nota sem herbergi. 
Verð 17 millj.

Kópavogsbakki - einbýli
Glæsilegt stílhreint og vel hannað 203,1 fm 
einbýlishús á einni hæð á frábærum stað 
sunnan megin í Kópavoginum. Róleg gata, 
mikil veðursæld og stutt í alla þjónustu. 
Vandaðar og fallegar sérsmíðaðar innrét-
tingar, aukin lofthæð. Verð 75.000.000.

Efstaleiti - 103 Rvk.
Stór og góð 3ja herb. 127,4 fm útsýnisíbúð 
ásamt 9,9 fm. geymslu, samtals 137,3 fm. 
á 4. hæð í þessu glæsilega lyftuhúsi. Stæði 
í bílageymslu. Íbúðinni fylgir mikil og góð 
sameign með setustofum, bar og sam-
komusal. Aðgengi að líkamsræktaraðstöðu, 
sundlaug, heitum pottum og gufubaði. 

Holtabyggð - 3ja herb.
96,7 fm snyrtileg neðri hæð með sér 
inngangi í vel staðsettu fjórbýlishúsi í 
skemmtilegu umhverfi. Sérinngangur er í 
íbúðina.
Verð 20.5 millj.   

Flétturimi - 2ja herb.
2ja herbergja, 67,5 fm. íbúð á 2. hæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi við Flétturima, 
ásamt 19,8 fm. stæði í opnu bílskýli. 
Verð 16,9 millj.

Flyðrugrandi - 2ja herb.
2ja herbergja  íbúð á  efstu hæð (3ja hæð 
frá aðalinngangi) með stórum svölum 
og útsýni, íbúðin skiptist í anddyr, stofu, 
eldhús, svefnherbergi og baðherbergi.
Verð  15.7 millj

NÝTT Í SÖLU: 
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herberja íbúðir 
sem skilast fullbúnar án gólfefna. Flísar á 
þvottahúsi og baðherbergi. Stærðir eru frá 83 
– 132 fm. Vandaðar innréttingar og allur frá-
gangur til fyrirmyndar.  Lyftuhús. Bílageymsla. 
Verð frá 21,2 millj.

NORÐURBAKKI 15,17 OG 19 – GLÆSILEGAR LÚXUSÍBÚÐIR
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 16 MAÍ MILLI KL 18:00 – 18:30

Hringbraut -
Gullfalleg, mikið endurnýjuð og vel skipulögð 
2ja herb. íbúð með góðum svölum á 
frábærum stað í lyftubokk með stæði í bílak-
jallara. Góð sameign. Stutt í alla þjónustu.
Nánari uppl. á skrifst.

Lindarbraut - 2ja með bílskúr
Rúmgóð 99,7 fm falleg 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð á frábærum stað á Seltjarnarnes-
inu. Þar af 25,9 fm. bílskúrs, Timburverönd 
er við íbúðina. Verð 27.9 millj.

Mánatún - 3ja herb
102,4 fm falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, 
með verönd. Sér þvottahús og geymsla 
innan íbúðar, einnig er sér geymsla í kjallara. 
Húsið er álklætt að utan, byggt árið 2002. 
Nánari uppl. á skrifst.

Stuðlasel - einbýli
Fallegt 246,1 fm. vel staðsett einbýlishús 
á rólegum og verðursælum stað í lokaðri 
botlangagötu. Mjög miðsvæðis. 
Verð 54,9 millj.

Hrauntunga - endaraðhús
Um er að ræða 239 fm endaraðhús innst í 
botnlanga. Eigninni hefur verið vel viðhaldið. 
Skipti möguleg á minni eign.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Gullakur - einbýli
Glæsilegt 390,4 fm einbýlishús, þar af 75,1 
fm bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Gott 
skipulag. Stórar og fallegar stofur, opið ed-
hús, rúmgóð svefnh. og gott fjölskyldurými. 
Stór og góður bílskúr. Afhendist fokhelt eða 
lengra komið. Einstakt tækifæri til að eignast 
stórt og glæsilegt hús á frábærum stað.

Furugrund - 4ra herb.
4ra herbergja íbúð á 2 hæð(efsta hæð) í 
fjölbýlishúsi. Fjórar íbúðir í stigaganginum. Í 
kjallara er geymsla, sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla. 
Verð 22.9 millj

Bollasmári - einbýli
Glæsilegt og vandað 260,9 fm. einbýlishús  
á þremur pöllum ásamt 30,2 fm. bílskúr, 
samtals 291,1 fm., á frábærum útsýnisstað í 
Smárahverfi í Kópavogi. Sérsmíðaðar fallega 
hannaðar innréttingar og vönduð gólfefni. 

Bergstaðastræti
224,1 m2 fallegt einbýlishús  í 101 Rey-
kjavík. Eignin er timburhús á steyptum 
grunni og skiptist í kjallara hæð og ris. 
Samþykkt 80 m2 viðbygging við húsið,  
teikningar fylgjan, grendarkynningu lokið og 
teikningar samþ. af byggingarfulltrúa.   

Fjarðarás - einbýli
264,6 fm einbýlishús þar af er bílskúr 28.9 
fm. Húsið er á 2 hæðum. Sér íbúð er í 
kjallara. 
Snyrtilega og góð eign.

Snorrabraut - 3ja herb
89 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi fyrir 55 
ára og eldri. Skiptist í hol, eldhús, bjarta sto-
fu með útgangi á svalir, stórt hjónaherbergi 
og annað rúmgott herbergi. Físalagt baðher-
bergi með sturtuklefa og þvottavélateng-
ingu. Geymsla er innan íbúðarinnar. laus við 
kaupsamning. Verð kr. 27.2 millj. 

Rjúpnasalir - penthouse
Glæsilega penthouse íbúð á 12. hæð með 
110 fm svölum umhverfis íbúðina. Íbúðin 
skiptist í hol, stofu, eldhús. baðherbergi, tvö 
svefnherbergi og þvottahús. Stórt stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. 

Álfkonuhvarf - 4ra herb
131 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Snyrti-
lega íbúð með parketi og flísum á gólfi. Laus 
við kaupsamning. 
Verð 25.9 millj.

Höfum kaupanda að rúmgóðri 
íbúð við Dalbraut 

Höfum kaupanda að stóru 
einbýli í 101

Vantar 3ja – 4ra herb. íbúð í 
Norðlingaholti 

Höfum kaupanda að rað- eða 
parhúsi á Höfuðborgarsvæðinu.  

Dalsel - 3ja herb.
90,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð/ 
kjallara í fjölbýlishúsi í Breiðholtinu sem 
þarfnast lagfæringa.
Verð 15.5 millj.



Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.
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Einbýlis-, rað-, parhús

Norðurbakki - Hf.
Falleg fullbúin 94,9 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í glæsilegu nýju lyftuhúsi 
á Norðurbakkanum í Hafnarfirði. 
Íbúðinni fylgir stæði í upphitaðri 
bílageymslu. fallegar innréttingar og 
gólfefni. Laus strax. Verð .24,5 millj. 

 3ja herbergja

Stekkjarholt - 801 Selfoss
Fallegur heilsársbústaður í 
Grímsnesinu, Húsið er skráð 47,2 fm 
en er aðeins stærra þar útskúrinn 
er ekki inni í fm. 2 svefnherb. stofa, 
eldhús, svefnloft. heitt og kalt vatn 
til staðar. heitur pottur. Sérlega falleg 
staðsetning. Góð útiaðstaða. 5 mín. 
gangur niður að vatni, þar sem heimilt 
er að veiða. v. 15,8 millj.

Sogsbakki - Sumarhús
Glæsilegt 204 fm sumarhús við Sogið (Sogsbakki). Um er að ræða nýtt 
heilsárshús (byggt úr steypu og timbri) Húsið er ekki fullbúið en tæpl. tilbúið 
undir tréverk að innan. Fullbúið að utan. Einstök staðsetning. (neðsta lóðin 
við Sogið) Kjarrivaxin eignarlóð. Heitt vatn. Frábært útsýni. Verðtilboð.

50 ára og eldri

Ásakór - Kóp.
Glæsileg rúmgóð 3ja herb. 118 fm 
íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi. Parket á 
gólfum. Eldhús opið inn í stofu. 
Baðherb. með baðkari og sturtuklefa. 
2 góð svefnherb.  Verð 26,9 millj.

Fagrahlíð - Hf.
Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð 
í litlu fjölbýlishúsi. Suður svalir ,parket 
og flísar. Verð 18,5. millj Laus strax.

Sumarhús - Öldubyggð
Hraunhamar kynnir glæsilegt nýtt 88,1 
fm 5 herbergja heilsárshús á tveimur 
hæðum með hita í gólfum. Stendur 
á um 0,6 hektara eignarlandi. Húsið 
er tilbúið og er með stórri verönd og 
heitum potti. Verð 21,3 millj.

Vallarbraut - Hf.
Falleg 90,4 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð 
í nýlegu litlu fjölbýli vel staðsett í 
Hafnarfirði. Vandaðar innréttngar. 
Gólfefni parket og flísar. Eign sem vert 
er að skoða. Laus strax. V. 19.5 millj.

Sumarhús

Óskum eftir eignum
Leitum eftir einbýli ca. 230-300 fm. í Áslandi - Setberglandi Hf.
fyrir ákveðin fjársterkan kaupanda. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 
Nánari uppl. getur Helgi Jón sölustj. s. 893-2233

Rauðavað - Rvík.
Nýkomin í einkasölu, nýleg 
sérlega falleg og rúmgóð, 
björt 110,6 fm. endaíbúð í 
litlu (fjölbýli) klasahúsi 3 íb. 
í stigahúsi, ein íbúð á hæð. 
Vandaðar innréttingar. Parket. Sér 
þvottaherb. Rúmgóðar s- svalir. 
Útsýni V. 25,9 millj. 

Sævangur - Hf - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu pallabyggt 
einbýli m/ innb. bílskúr samtals. 
232 fm. Glæsilegur garður. 
Sjá myndir á netinu. Róleg og 
góð staðsetning í hrauninu. 
Verðtilboð.

Lindarberg - parh. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir: 
Sérlega fallegt tvílyft parhús með 
innbyggðum bílskúr. Ræktaður garður, 
útsýni. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga (jaðarlóð). Skipti möguleg 
á minni eign. Verðtilboð.  

Úthlíð Hf. Glæsilegt raðhús.
Nýkomið sérlega vandað og fallegt 
178 fm. raðhús m/innb. bílskúr. 4 
svefnherb. Fallegar innréttingar. 
Verönd í garði. Verð 39 millj.

Efstahlíð - parh. - Hf.
Glæsilegt 200 fm. parhús m/ innb. 
bílskúr. Fallegar innréttingar, vöndu 
gólfefni. Ræktaður garður m/ timbur 
verönd. Verð 41,9 millj.

Kvistavellir - raðh. - Hf.
Fallegt raðhús tilbúið, án gólfefna 
og innréttinga, allt annað til staðar. 
Húsið skiptist ma. í Stofu, 4 svefnherb. 
2. baðherb. og bjart eldhús. Skipti 
skoðuð á minni eign. 

Heiðalundur - einb. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu skemmilegt 235 
fm. einbýli m/ innb.tvöfödum bílskúr. 
Skemmtilega hönnuð eign sem bíður 
uppá mikla mögurleika. Róleg og góð 
staðsetning. Verð 55. millj.

Erluás - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilegt 211,7 fm. pallbyggt einbýli 
með innbyggðum 40,9 fm. bílskúr 
samtals um 252,6 fm á frábærum 
útsýnisstað í Áslandinu i Hafnarfirði. 
Sölumenn sýna. Verð 58.millj.

Norðurvangur - Hf
Vel staðsett einbýli á einni hæð í 
Norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 
skráð 142 fm, bílskúr 40,7 og geymsla 
14 fm samtals 196,7 fm. Glæsileg 
hraunlóð með pöllum, heitum potti 
og tilheyrandi. Verð 48 millj

Breiðvangur - Hf- Raðhús 
Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús 
á einni hæð með bílskúr samtals 171 
fm. Frábær staðsetning í hrauninu í 
botlanga. Verð 39,5 millj.

Hrauntunga - Kóp. - Raðh.
Sérlega fallegt tvílyft endaraðhús 
240 fm. með  innbyggðum bílskúr. 
Húsið í góðu standi að utan (s-svalir 
og terras) Róleg og góð staðsetning 
innst í botnlanga. Frábært útsýni. V. 
43,9 millj.

Hæðir

Krosseyrarvegur - Hæð - Hf.
Sérlega falleg efri hæð og ris 116 fm 
auk nýr bílskúr 35 fm (fokh.) samtals 
151 fm. Húsið hefur verið mikið 
endurn. á sl. árum. Teikn. af stækkun. 
Fallegur stór garður í suður. Frábær 
staðsetn. Útsýni. Verð 27,5 millj.

Klettagata - Hf. - Sérhæð.
Sérlega falleg og vel umgengin 105 
fm. 3ja herb. neðri sérhæð í góðu 
tvíbýli á þessum frábæra stað. Allt 
sér. Verð 22,9 millj.

4ra herbergja

Álfaskeið - Hf. m/ bílskúr.
Sérlega falleg mikið endurnýjuð 4-5 
herb. 126 fm. íbúð auk bílskúr. Nánast 
allt nýtt í íbúðinni. Glæsil. innréttingar, 
ný gólfefni. Hús í góðu ástandi. Verð 
26,5 millj.

Skipalón - Hf. 50 ára 
og eldri. 
Örfáar íbúðir eftir.
Sérlega vel staðsett 
fjölbýli og glæsilegt 
útsýni yfir Hafnarfjörð, 
hafnarsvæðið, að Esju og 
víða. -3ja herb. 122,2 

fm2 - 4ra herb. íbúðir frá 127 til 133 fm -Til afhendingar strax. Góð 
hagstæð lán frá Íbúðarlánasjóði. Allt að 80 % lán. 50 ára og eldri. 
Hagstætt verð - Sölumenn sýna.

Háholt - Hf.
Sérlega fallegt 105 fm. 3ja-4ra herb. 
íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsnæði. 
(Litli turninn) Sér þvottaherb. Bílsýli, 
parket. Frábært útsýni. Svalir. Góð eign. 
Hagstætt verð 24,9 millj.

Erluás – 221 Hafnarfirði.
Mjög falleg og vel skipulögð 62,4fm 
2-3 herb.íbúð í litlu fjölbýlishúsi með 
sérinngangi. Stórglæsilegt útsýni. Suð-
vestur svalir. Eignin er laus. V-14,9millj.

Ástún – 200 Kópavogur.
Mjög vel skipulögð 54,3fm 2 herb. íbúð 
á 3 hæð með stórum suð/vestur svölum. 
Frábært útsýni. Eignin er laus V- 15,5millj.

Skúlagata – 105 Reykjavík.
Vel skipulögð 41,5fm 2 herb.íbúð á 3 hæð 
með suður svölum. Frábær fyrsta eign. 
V- 11,9millj.

Sörlaskjól – 107 Reykjavík
Einstaklega vel staðsett 77,8fm 3 herb.
íbúð í kjallara í 3 býlishúsi með sérinn-
gangi. Húsið er í góðu ástandi. Einstakt 
sjávarútsýni. V- 18millj.

Mosarimi – 112 Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 82,1fm 3 herb.íbúð á 
efri hæð í góð húsi í rólegu hverfi. Góðar 
suður svalir. Mjög rólegt hverfi. V- 16,9millj.

Skógarás – 110 Reykjavík
Glæsileg íbúð mikið endurnýjuð, hæð og 
ris í fallegu fjölbýli. Eignin skiptist eftir-
farandi: 107,7 fm hæð, 71,9 fm ris og 24,9 
fm bílskúr samtals: 204,5 fm V-35,9millj.

Bráðvantar allar gerðir og 
stærðir af eignum í sölu - 

mikil sala í gangi..

Grettisgata – 101 Reykjavík.
Sérstaklega skemmtileg 46,3 fm 2ja 
herberga íbúð í rísi. Ca: 15 fm suðursvalir. 
Íbúðin skiptist í gang, stofu, svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi. 

Leifsgata – 101 Reykjavík.
Mjög falleg og vel skipulögð 47,1fm 2 herb.
íbúð á 1hæð í góðu húsi. Endur nýjað eld-
hús og bað. Falleg gólfefni. Rólegt hverfi. 
V- 16,9 millj.

Þórsgata 7 – 101 Reykjavík. Gengið inn baka til.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18-19.
Mjög skemmtileg, sérstaklega vel skipulögð 3ja herbergja, 50,8 fm íbúð á jarðhæð. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð. V- 13,4millj.

Lækjarbrún – Hveragerði – Eldri borgarar.
Stórglæsilegt raðhús í Hveragerði. Húsið er á einni hæð, 86,3 fm og skiptist eftirfarandi : 
Forstofa, gangur, stofa, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. V-19,2millj.

Vantar
Vantar íbúðir í öllum
stærðum í 101 - 107

Rað/par eða einbýli 
óskast 

í Kópavogi.

Vantar stærri eignir á skrá

OPIÐ
 H

ÚS



 Dalsbyggð 11 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 16. maí kl 17.30-18.00
Mjög fallegt og vel skipulagt hús, innst í botnlanga á 
frábærum stað í  Garðabæ. Aukaíbúð er í húsinu tilvalin 
til útleigu. Garður er skipulagður af arkitekt með góðri 
útilýsingu, garðhúsi og heitum potti. Bílskúrinn er tvöfaldur 
og mjög rúmgóður 52fm að stærð, hiti er í bílaplani. Skipti 
á minni eign koma til greina. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 78.5 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 307 fm.

Langalína 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:00 – 18:00.
4ra herbergja, 151,7 fm íbúð með tvennum svölum á 3 hæð 
auk tveggja sérmerktra bílastæða í bílageymslu. Íbúðin er 
með vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnas , gólf lögð 
eikarparketi og flísalagt baðherbergi . 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 151,7 fm.

Reykás 43 – 110 Rvk

Falleg rúmgóð 3ja herbergja, 102,5 fm útsýnisíbúð með 
tvennum svölum á annari hæð auk 23,2 fm bílskúrs. 
Framkvæmdir standa yfir á kostnað seljanda. Íbúðin er 
mjög snyrtileg og vel umgengin. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 25.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 125,7 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Landsendi 3 – 203 Kóp

Hringið og bókið skoðun í 895-6107!
Stórt og gott hesthús teiknað fyrir 
17+ hesta á einni hæð á nýja svæði Gusts við 
Kjóavelli. Húsið er steinsteypt og mun skilast 
fullbúið að innan og utan með 149 fm gerði. 
Möguleiki að yfirtaka lán allt að 23.000.000. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 31.9 m.
Herbergi: xx - Stærð: 178 fm.

Hraunbær 36 – 110 Rvk

Pantið skoðun í síma 822-2225
Vel skipulögð 102,3 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin 
er opin og björt með stórri stofu og góðum 
herbergjum. Húsið er að hluta klætt að utan 
og sameign snyrtileg. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 18.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 102,3 fm.

Skógarás 4 – 110 Rvk

Pantið skoðun í síma 822-2225
Útsýnisíbúð laus við kaupsamning, 3ja 
herbergja íbúð 2 hæð í 6 íbúða fjölbýli. Húsið 
er klætt að utan og snyrtileg sameign. Stutt í 
leikskóla, skóla og alla þjónustu. Uppl. Þóra 
gsm: 822-2225

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 85,4 fm.

Sogavegur 105 – 108 Rvk

Mjög góð fyrstu kaup ! 
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli . 
Íbúðin er mjög snyrtileg nýmáluð og með nýju 
gólfefni. Húsið er klætt að utan að hluta. Góð 
staðsetning. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2-3 - Stærð: 63,5 fm.

Lindasmári 29 -201 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 17.maí kl.17:30-18:00
Glæsileg 4ra-5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum á efstu hæð . Ein sú allra besta 
staðsetning í Kópavogi þar sem stutt er alla 
þjónustu og stutt í skóla, leikskóla og stórt 
íþróttasvæði . Mjög góð kaup. Uppl. Sigga 
Rut gsm: 699-4610

Verð 24.9 m.
Herbergi: 4-5 - Stærð: 106,2 fm.

Hraunbær 12a – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:30-18:00 
3ja herbergja íbúð á 3.hæð með aukaherbergi 
í kjallara til útleigu. Íbúðin er með rúmgóðum 
herbergjum og góðu holi ásamt bjartri stofu 
með útgengi út á svalir. Frábært útsýni til 
vesturs yfir borgina. Uppl. Dórothea, gsm: 
898-3326.

Verð 17.5 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 92,9 fm.

Öldubyggð 18 - 801 Selfoss

Sumarhús í Grímsnes- og Grafningshreppi
Vandað sumarhús á steyptri plötu á tveimur 
hæðum á 0,7 hektara eignalóð. Neðri hæð tvö 
herbergi, stofa eldhús og baðherbergi. Efri 
hæð herbergi, snyrting og sjónvarpshol. Hiti í 
gólfi á neðri hæð. Pottur og stór verönd. Uppl. 
Dórothea, gsm: 898-3326.

Verð 22.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 100,3 fm.

Reyrengi 10 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 18:30-19:00 
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi. Rúmgóð herbergi og svalir með 
útsýni til austurs. Sérmerkt bílastæði og 
sérgeymsla á jarðhæð. Göngufæri í grunn-og 
leikskóla. Borgarholtsskóli við enda götunnar. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 17.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,2 fm.

Hraunbær 6 - 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 18:30-19:00 
Falleg og fjölskylduvæn 4ra hebergja íbúð 
með rúmgóðu aukaherbergi í kjallara í 
klæddu fjölbýli. Eldhús endurnýjað fyrir 5 
árum, 3 svefnherbergi á hæðinni. Stór stofa. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 22.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 117 fm

Drekavellir 24a – 221 HfjBlásalir 22 – 201 Kóp

Opið hús mánud. 16.maí kl.17.30-18.00
**Laus fljótlega** Mjög björt og falleg íbúð á 
jarðhæð með stórum sérgarði og skjólveggjum. 
Íbúðin er einstaklega rúmgóð og er bæði 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Húsið er 
frábærlega staðsett gagnvart bæði skóla og 
leikskóla. Uppl. Berglind gsm: 694-4000 

OPIÐ HÚS mánud. 16. maí kl. 17:30 – 18:00
Lúxusíbúð á efstu (12.) hæð, LAUS STRAX, 
með sérvöldum harðviðarinnréttingum 
og óhindrað útsýni úr stofunni til suðurs 
(Reykjanes) og vesturs (Snæfellsnes) 
suðvestur svalir, þvottaherbergi í íbúðinni. 
Uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Verð 23.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 106,1 fm.

Verð 22.5 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 79,1 fm.

Holtagerði 6 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:30-18:00 
Gullfalleg og vel skipulögð 5 herbergja 129,9 
fm. efri sérhæð á Kársnesinu í Kópavogi 
með fallegu sjávarútsýni í norður: 3 rúmgóð 
svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur, auk 34 
fm. bílskúrs. Eldhús endurnýjað 2004. Uppl. 
Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 33.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 164 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599 - www.fasttorg.is 

SELD

Glæsilegt atvinnuhúsnæði! Nánari uppl. í síma 893-4416
Einstaklega fallegt húsnæði, tvær hurðir að Laugavegi. Hentugt fyirr margs konar 
starfsemi t.d. túristaverslun. Góð lofthæð, léttbyggðir veggir, loftræstikerfi, vatns 
og frárennslislagnir, auðvelt að breyta. Mikil umferð ferðamanna frá nærliggjandi 
gistihúsum. Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Ásholt 2 við Laugaveg, 105 Rvk. 

Verð 19.9 m.
Stærð 107 fm.
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Ca. 563 fm. atvinnu-
húsnæði á jarðhæð og 
í kjallara við Hraunbæ 
í Reykjavík. Húsnæðið 
hefur verið notað undir 
heilsugæslustöð en ýmsir 
möguleikar eru til staðar. 
Verð 45 millj.

Ca. 717 fm bjart og gott 
skrifstofuhúsnæði á 
3. hæð v. Eiðistorg á 
Seltjarnarnesi. Skiptist 
í dag í mótöku, fjölda 
skrifstofuherbergja o.fl . 
Ýmsir nýtingarmöguleikar 
koma þó til greina. 
Verð 64 millj. 

1824 fm atvinnuhúsnæði á 
3 hæðum v. Laugaveg. Um 
er að ræða 3., 4. og 5. hæð í 
húsinu. Húsnæðið er skráð sem 
skrifstofuhúsnæði en ýmsir nýtin-
garmöguleikar geta verið til staðar. 
Þetta  er kjörið tækifæri til að 
fjárfesta í fasteign í miðborginni. 
MÖGULEGT AÐ KAUPA HEILDAR-
EIGNINA EÐA HVERJA HÆÐ FYRIR 
SIG Verð 180 millj.

Atvinnuhúsnæði

Hraunbær

Eiðistorg Seltjarnarnesi

Laugavegur v. Hlemm

VIÐ RAFSTÖÐ Í ELLIÐAÁRDAL

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Glæsilegt, nýtt ca 1204 fm húsnæði á Rafstöðvarvegi við hliðina á Minjasafni OR. 
Húið er byggt sem sýningarhúsnæði og fyrir fundaraðstöðu. Húsið er ein og hálf hæð. Jarðhæðin 
er sýningarsalur ca 845 fm og ca helmingur þess með tvöfaldri lofthæð. 2. hæðin er ca 360 fm og 
þar er gert ráð fyrir fundaraðstöðu. Á báðum hæðum eru snyrtingar og þjónustu og skrifstofu-
rými. Lyfta milli hæða. Einnig  er sér aðkoma á bakhlið að þjónustusvæði með stórum innkeyrslu-
dyrum. Stór lóð, byggingaréttur. Verð 195 milj.
HENTAR VEL  FYRIR SÝNINGAR – FUNDI – VEISLUR OG VEITINGAR EÐA VÖRUKYNNINGAR.

Auglýsingasími
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Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

UNUFELL RAÐHÚS
Mjög gott og vel staðsett 126 fm 
raðhús á einni hæð, ásamt 22 fm 
sérstæðum bílskúr, samtals 148 fm. 
Þrjú til fjögur svefnherb. Stór og björt 
stofa með suðurverönd og garði. 
Parket, dúkur og flísar á gólfum. Nýl 
endurnýjað baðherbergi. Fullbúinn 
bílskúr. Falleg sameign 
Verð 27,5 millj.

BORGARTÚN - GLÆSIEIGN
Glæsileg 148 fm íbúð á 6. hæð (efstu) 
í  lyftuhúsi miðsvæðis í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Gengið 
beint inn í íbúð úr lyftu. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór og björt stofa, 
sólstofa,  útg. á suðursvalir. Tvö 
baðherbergi. Eldhús með glæsilegum 
innréttingum. Gegnheilt parket og 
náttúruflísar á gólfum.

Álfkonuhvarf - 4ra 
herbergja á efstu hæð
Virkilega góða 4ra herbergja 131 
fm. íbúð á efstu hæð (endaíbúð) í 
góðu fjöleignahúsi rétt við Elliðavatn. 
íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol, stofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi með sturtuklefa 
og baðkari ásamt sér þvottahúsi. 
Íbúðin er laus og sýna sölumenn 
Gimli.

PERLUKÓR GLÆSILEG EIGN
Glæsileg 115 fm 4ra herb. íbúð 
á 1. hæð í fjölbýli auk stæðis í 
bílageymslu og afgirtri sérverönd. 
Þrjú rúmgóð herbergi. Eldhús sem 
er opið í stofu. Útgengt úr stofu á 
suðurverönd. Fallegt baðherbergi, 
frístandandi baðkar, sturtuklefi og 
innrétting. Einstök eign sem vert 
er að skoða. Eignin getur losnað 
fljótlega. Verð 33 millj. SKIPTI 
MÖGULEG.

Ánanaust - 3ja herb.
Glæsilega 3ja herbergja 93 fm. íbúð 
á 3ju hæð í nýlega endurgerðu 
fjöleignahúsi á þessum vinsæla stað. 
Íbúðin er nánast eins og ný með 
vönduðum eikarinnréttingum og 
parketi á gólfum. Íbúðin er laus og 
sýna sölumenn Gimli.

Eldri borgarar - við 
Hrafnistu
Íbúðin er rúmgóð 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð (7.) í viðhaldsfríu 
fjöleignahúsi við Kleppsveg. Húsið 
er með þjónustusamning við Hrafn-
istu og er m.a. 3 öryggishnappar í 
íbúðinni. Íbúðin á einnig aðgang að 
sameiginlegum sal á jarðhæð að 
ofanverðu með verönd. 

Glæsilega 2ja herbergja 
- Vesturbær
2ja herbergja 78 fm. íbúð á 3ju hæð 
við Ánanaust í Reykjavík. Íbúðin 
var innréttuð á mjög smekklegan 
hátt fyrir 2-3 árum og eru 
eikarinnréttingar og parket á gólfum, 
smekklegt baðherbergi með flísum. 
Glæsilegt útsýni yfir Faxaflóann. 
Íbúðin er laus. Verð 18,9 m.

LÆKJASMÁRI -STÆÐI Í 
BÍLAGEYMSLU
Falleg og björt 2ja herb. 67 fm íbúð 
auk stæðis í bílskýli í fallegu fjölbýli. 
Flísalagt baðherbergi,  fallegar 
innréttingar, tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Stórt herbergi með 
skáp. Björt stofa með útgengt á 
suðursvaliri. Eldhús með fallegri  
innréttingu. Áhv. 19 millj frá 
Íbúðarlsj. Verð 19,8 millj.

ERLUÁS FALLEGT 
EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 252,6 fm einbýlishús á 
þremur pöllum með útsýnisherbergi 
og tvöföldum bílskúr. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. 
Glæsilegar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Suðursvalir. Fallegur 
garður með verönd. Eignin er laus 
til afhendingar. Sölumenn sýna. 
Verð 58 millj.

STÍGPRÝÐI - RAÐHÚS Á 
EINNI HÆÐ
Fjögur falleg og velhönnuð 160 fm 
raðhús á einni hæð í Hraunsholtinu í 
Garðabæ. Húsin verða afhent fullbúin 
að utan og lóð verður grófjöfnuð 
úr efni af staðnum. Að innan verða 
húsin afhent fokheld. Skipulag 
hússins býður upp á mikla möguleika 
ma. 2-3 svefnherb. Stóra og bjarta 
stofu. Stór bílskúr (dótakassi ca 50 
fm). Lofthæð húss um 3 metrar.  
Verð 28–29,8 millj.

Skipholt - Verslunar / 
Skrifstofuhúsnæði 
Vorum að fá í sölu 65 fm. verslunar- 
og eða skrifstofhúsnæði á jarðhæð 
við Skipholt verð aðeins kr. 9,9 
milljónir. Uppl gefa sölumenn 
Gimli í síma 570-4800

LÆKJARMELUR - 
KJALARNESI
Vorum að fá í sölu í nýlegu 
atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými 
sem er salur með millilofti (salur 
er 95 fm og milliloft 30 fm).  Góð 
aðkoma og eru innkeyrslu- og 
göngudyr í húsnæðið. Góð 
sameign. Lóð malbikuð. 
LAUST STRAX. Verð 12,3 millj. 

Bóas Ragnar Bóasson
Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Falleg 3. herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi í barnvænu hverfi. 
Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi, fataskáp og fatahengi. Eikarparket er á gólfum 
íbúðar fyrir utan votrými. Hjónaherbergi og barnaherbergi eru með góðum fataskápum. 

Stofan er rúmgóð og björt, úr stofu er gengið út á sólarsvalir sem snúa 
í suðvestur. Eldhús er með fallegri viðarinnréttingu, tengi fyrir uppþvottavél og góðum 

borðkók. Baðherbergi er með baðkari og sturtu, góðri innréttingu og dúk á gólfi. 

Verð 21.900.000 
Áhvílandi lán 
ca 17.000.000 
frá íbúðalánasjóði. 

Opið hús í dag kl. 18.00 - 18.30 Starengi 10, 112 Reykjavík 
allar nánari upplýsingar veitir Bóas í síma 699 6165 

eða á boas@domusnova.is - www.boas.domusnova.is

Vilt þú að eignin þín sé auglýst eins og þessi? 
Hafðu samband við Bóas í síma 699 6165OPIÐ

 H
ÚS
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Skrifstofuhúsnæði til leigu
og söluturn í miðbæ Reykjavíkur

Til leigu:
184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð í góðu húsi við 
Háaleitisbraut 58-60 / Um er að ræða afar bjart og gott 
húsnæði sem 
hefur nýlega verið tekið í gegn, húsgögn ásamt símkerfi 
fylgir með, vinnuaðstaða er fyrir 13 auk 
fundarherbergis.Þarna þarf aðeins að koma 
með tölvurnar og byrja. 
Þetta er mjög gott húsnæði miðsvæðis 
í borginni. 
Húsnæðið er laust nú þegar.

Allar nánari
upplýsingar 

veitir 
Kristberg 

Snjólfsson.
s. 892-1931

www.landmark.is - sími: 512 4900  - Bolholti 4

Í miðbæ Reykjavíkur er ég með gott ca 
70 fm húsnæði þar sem rekinn hefur verið 
söluturn í tugi ára, ýmsir möguleikar eru 
þarna en húsnæðið var að losna þannig 
að mikil viðskiptavild er enn til staðar. 

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

870,7 fm. skrifstofu-/versl-
unarhúsnæði á tveimur 
hæðum við Stórhöfða 
með góðum og sýnilegum 
gluggum frá götu.  Eignin 
skiptist í  507 fm. skrifstofu-
/verslunarhúsnæði á götu-
hæð með 6 rúmgóðum 
skrifstofum, fundarher-
bergi, stórum sýningarsal 
o.fl. Neðri hæðin er 358,7 
fm. og er stór geymur með 
fjórum innkeyrsludyrum 
og 5 metra lofthæð  m.m. 
. Aðkoma er góð og 
sér stæði að ofan-
verðu. Gott athafnarými 
að neðanverðu.  

Til leigu nánast heil 
húseign, samtals 1.689,2 
fm. Um er að ræða alla 1. 
og 2. hæðina og hluta 3. 
hæðar auk bakhúss sem er 
hæð og kjallari. Hæðirnar 
skiptast í fjölda skrifstofa, 
fundarherbergi, móttöku 
o.fl.  Í bakhúsi sem er 
með innkeyrsludyrum eru 
verkstæði, skrifstofur o.fl. 
Auk þessa er til leigu um 
180 fm. iðnaðarhúsnæði 
með innkeyrsludyrum í 
aðliggjandi húsi.  
Nánari upplýsingar á 
skrifstofu.

Til leigu u.þ.b. 400 
fm. skrifstofuhæð á 1. 
hæð hússins. Hæðin 
skiptist í opið vinnurými 
og fjölda afstúkaðra 
skrifstofa. Fallegt útsýni 
til sjávar. Hæðin er laus til 
afhendingar strax. Einnig 
er til leigu  á 2. hæð um 
120 fm. skrifstofuhúsnæði 
sem skiptist í 4 skrifstofur 
og opið rými
Langtímaleiga/
skammtímaleiga.

Köllunarklettsvegur- til leigu.

Síðumúli – til leigu

Stórhöfði

• 3JA – 4RA HERB.
• SVÆÐI: 101/105/107
• 95 – 120 FM
• Á JARÐHÆÐ EÐA 1. HÆÐ
• AFHENDING ER SAMKOMULAG
• VERÐBIL 25-40 MILLJÓNIR

Upplýsingar: Sveinn Eyland, 
sölufulltrúi gsm: 6.900.820 

eða sveinn@landmark.is

ÁTT ÞÚ EIGN SEM UPPFYLLIR 
ÞESSI SKILYRÐI & VILT SELJA !
HEF ÁKVEÐINN KAUPANDA AÐ 

EFTIRFARANDI EIGN.

www.landmark.is - sími: 512 4900  - Bolholti 4
Magnús Einarsson lgf.

sími 483 5800
Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Víðivellir 1, Selfossi

Austurmörk 4, 
Hveragerði, www.

byrfasteign.is

Fallegt og 
sérlega snyrtilegt 
einbýlishús á 
þremur hæðum 
samtals 237fm 
auk 50fm bílskúrs.  

Skipulag eignar: 1. 
hæð; forstofa, herbergi, 
gangur, stofa, eldhús og 

snyrting. 2. hæð; þrjú herbergi, hol og baðberbergi.Kjallari; þvottahús, baðherbergi með saunu, geymsla 
og lítil íbúð sem bæði er innangengt í og með sér inngangi. Íbúð í kjallara skiptist í anddyri, lítið eldhús, 
snyrtingu og stofu/herbergi. Bílskúrinn er nýlegur og  og garðurinn er vel gróinn og sérstaklega fallegur. 

Bakkastaðir. 
Neðri hæð auk bílskúrs. Samtals 131 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fallegar innréttingar. Eldhúsinnrétting 
fyrsta flokks. 3 góð svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf. Glæsilegur garður með hellulögnum 
og fallegum gróðri. Stór bílskúr með geymslulofti og 
flísalögðu gólfi. V. 29 m.  5331 Skúlagata. Penthouse íbúð. 

Flott 67 fm. íbúð á 10. og efstu hæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi. samt. 82 fm. Íbúðin er laus strax. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og 
stórir  gluggar. Útgegnt á tvennar svalir. Glæsilegt 
útsýni yfir Sundin.  V. 21,9 m.  8180

Veghús.
Glæsileg  101 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum. Vönduð gólfefni 
og flottar innréttingar.  Glæsilegt baðherbergi. Stórar 
svalir í suður. Flísalagðar. Eign í algjörum 
sérflokki.  8284

 Eikjuvogur.
Glæsilegt 185 fm. einbýli á afar vinsælum stað við 
Eikjuvog. Hús á einni hæð með góðu skipulagi og 
viðhaldi. 4 svefnh., 2 baðh., sólskáli og garður í góðri 
rækt. Eignin er laus fljótlega. V. 48,5 m.  8369

Hjallasel.
Fallegt 70 fm. parhús fyrir aldraða á besta stað í 
Seljahverfi. Flott umhverfi og þjónusta frá Seljahlíð við 
hliðina. Fallegur garður.  Stofa, eldhús,baðherbegi  og 
ríumgott herbergi auk geymslu. Eign fyrir þá sem vilja 
búa í tryggu og öruggu umhverfi. Laust strax.  
V. 18,5 m. 8373

Grenibyggð.
Glæsilegt 110 fm. parhús með góða staðsetningu við 
Grenibyggð. Flottur frágangur. 2 svefnh. Arin í stofu. 
Vönduð gólfefni. Hiti í gólfum. Hátt til lofts. Innfelld ljós. 
Sólskáli. Eign fyrir vandláta.   8360

Kvíslartunga.
Fallegt 286 fm. parhús á tveimur hæðum við Kvíslar-
tungu í Mosfellsbæ. Góð staðsetning i lokaðri götu, flott 
útsýni.  2 baðh. og 4 svefnh. Gólfefni vantar.  8362

Kvíslartunga- Mosfellsbæ
802 fm. lóð með steyptum grunni fyrir einbýli. Lóðin er 
á fallegum stað. Steypumót fylgja,tilbúið að reisa mót 
fyrir húsið sjálft. Öll gjöld greidd. Steypujárn fylgja  og 
hitastýringar. Vinnuskúr með töflu fylgir. 
Hagstætt verð 13,5 m.  8361

Auglýsingasími

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna á 
staðinn og á skrá, Við sérhæfum okkur 
í ferðavögnum allt seldist upp síðasta 
sumar, Frábært 5000m2 plan með 
góðri nágrannavörslu og flottur 750m2 
salur þar sem fellhýsin standa uppsett, 
Við erum ekki staddir í iðnaðarhverfi, 
Endilega sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar frá Ford, Jeep, Dodge, 
Toyota, Chevrolet og flestum öðrum 
bílaframleiðendum. Nýjir frá verksmiðju 
METAN & BENSÍN. Umhverfisvæn 
tollalækkun. Lægri bifreiðagjöld. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í eldsneyti. Fáðu kynningarbækling 
á islandus.com og reiknaðu dæmið 
til enda. Grænir leigubílstjórar spara 
yfir 100þús/kr á mánuði! Hundruð 
ánægðra viðskiptavina.www.islandus.
com - Sími 5522000

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Skoda Octavia Skd 07.05.04. 
Sjálfskiptur, vetradekk á sér felgum 
fylgja. Smurbók . Ekinn 96.000 km 
Dráttarkúla. Reyklaus, Vel með farinn 
og ný skoðaður . Verð 1.250.000 kr 
Möguleiki á skiptum. Uppl. í síma 860-
2632.

Til sölu Citröen Berlingo árg. 2000 ek 
127 þ.km. með bilaðan gírkassa. Verð 
80 þús. Uppl í s. 897 3595.

Ssangyong Musso 2,3 diesel árg’00. 
Ek. 209 þús. Sk’11. V. 430 þús. Uppl. í 
s. 846 9278.

 0-250 þús.

Chevrolet Blazer S10 1994 v6 4,3 
vortec einn með öllu .kr 150þús.
Uppl,698-1586

Nissan Sunny ‘94 ek. 126 nýskod. góð 
heilsársd undir, 2 vetrard fylgja, verd 
230 þ. fínn bíll. uppl 691-9983

 1-2 milljónir

Til sölu Mazda 6 Station, árg. 2004, ek. 
118 þús. km. Vel með farinn. Verð 1.280 
þús. S. 869 8467.

 2 milljónir +

Mercedes Bens C200 Kompressor, 
Keyrður 46.000 km. árg. 2007. Verð kr. 
5.500.000. Áhvílandi 4.200.000. Uppl. í 
síma 694-6270.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Óska eftir bíl á ca 100 þús. Helst 
Toyota, má þarfnast lagfæringar. Uppl. 
í s. 897 4111

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

Til sölu Jonway City Runner Vespa 
50cc, árg. 2009. Ekin 70 km. Eins og 
ný. Sími 868 5876.

Af hverju að láta veðurblíðuna fara 
framhjá þér? Njóttu lífsins á vespu 
frá VDO. Verð aðeins 239 þús VDO 
Verkstæðið, Borgartún 36 S: 588 9747 
www.vdo.is

Til sölu rauð Vespa Piaggio 125cc. 2008 
árgerð. Keyrð 2300 km 8669218

 Kerrur

Brenderup 3250S Innanmál: 
250x142x35cm -burðargeta 600kg - 
13” dekk - verð kr. 285.000 m/VSK. 
Lyfta.is - 421 4037 - Njarðarbraut 1 
Reykjanesbæ.

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar 
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð. 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

Góð kerra af millistærð til sölu. Verð 65 
þús. Upplýsingar í síma 665-9806

 Fellihýsi

Til sölu, A-Liner EXPEDITION SOFA 
BED árg.05. Ýmsir aukahlutir. Algjör 
dekurvagn, mjög vel með farinn. Engin 
skipti. Uppl í síma 865-2200

Til sölu fellihýsi Fleetwood Sedona 8” 
árg 2008, upplýsingar í sima 892-6537

 Tjaldvagnar

Combi Camp Family 2006 án fortjalds. 
Mjög vel með farinn. Verð 750 þús. 
sími: 665-9806

 Vinnuvélar

 Bátar

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Landcruser 4 stk dekk og felgur orginal, 
ek. 18 þús.km. Stærð 17”265/65/R17. 
Tilboð óskast. S. 897 0600

!!!TIL SÖLU!!!
Ný næstum ónotuð Firestone Dekk 
til sölu 

 P 215/75 R15 Gerð winterforce. Uppl: 
772-6238 /Einar b.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

VW, Skoda, Audi, Pajero - 
varahlutir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu 
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla 
til niðurrifs. 

 sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz 
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
Musso og margt fleira. Kaupum bíla 
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555. 
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Erum að rífa!
Musso, Terrano, Nubiru, Lanos, 
Galloper, H1, Santa Fe, Nissan DC 97, 
Trooper, Ford 250, Clio 00, Megan 
98, Freelander, Impreza 97, Baleno 
96, VW Polo 99, Ford Escape 01, Opel 
Corsa 98, Peugot 306. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

 Viðgerðir

Sláttuvéla og 
reiðhjólaþjónustan - 

enginn biðtími !
Tek við öllum gerðum af sláttuvélum 
og reiðhjólum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, 

 S. 821 0040.

Reiðhjóla og 
sláttuvélaþjónustan - 

enginn biðtími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

Reiðhjóla og 
sláttuvélaþjónustan - 

enginn biðtími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur eldri 
borgara og húsfélög.

 Öll almenn garðvinna á einum stað 
fyrir garðinn þinn. Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 669 0011. 
Þórhallur S. 772 0864.
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Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

 Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur 
S. 669 0011.

Garðaumsjón:
Felli tré, grisja og snyrti. Sláttur, úðun 
og fl. Halldór garðyrkjum. Sími 698 
1215.

Garðsláttur
Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. 
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618 
3469.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Garðsláttur á GÓÐU verði. 
FAGMENNSKA og persónuleg þjónusta. 
ENGI ehf. Sími 615-1605.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

 Nudd

ONLY, FOR A WEECK!! WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!!! 
8698602.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

Whole body massage. S. 849 5247.

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

Lögg. Rafvirki getur tekið að sér 
verkefni. Gott verð í boði. Uppl. S: 
698 1524.

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Bergiðjan minigolf
Erum að taka niður pantanir núna. 
Uppl. í s. 774 6633 Bergiðjan ehf 
Tangarhöfði 2, 110. pukinn@simnet.is 
Erum á facebook.

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. frystikistur og uppþvottavélar. 
Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir 
á góðu verði. Opið alla daga 10:00- 
18:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 
847 5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Heimilistæki

Til sölu húsgögn og 
hljómtæki Bang og Olufsen 
hljómtæki,sófaborð,skrifborð,billýhillur, 
eldúborð og stólar.sjá nánar á : www.
hradi.com/husgogn-til-solu/

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.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.

 Verslun

teg KELLY - rosalega flottur í 
D,DD,E,F,F,G,GG,H skálum á kr. 7.990,- 
teg 61506 - mjúkur og yndislegur, fást 
líka í hvítu í B,C,D skálum á kr. 4.990,- 
Misty Laugavegi 178, s: 551 3366.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.

kemmuvegugugug rrrr 24242424244242424 BBBBBBBBBláááláláláálálálá ggg ttatatataaa - 22222222000000000000

10 ára framleiðsluábyrgð

Til sölu Til sölu
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Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur 
það líka með Herbalife. Reynsla í 
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is

 Rannveig s. 862 5920.

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

LR Bæjarlind 1 Kóp. LR megrunar og 
heilsukúrinn og ein besta Aloe Vera 
línan á markaðinum. Uppl. Ólafur 
6974153 http://lrisland.is/olafur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Tailenskt heilsunudd. Joom nuddari, 
Bolholti 4. S. 892 3899.

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir 
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280. 

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið fjarnám. 20. maí 
- 20. ágúst. Skemmtibátanámskeið 
fjarnám. 20. maí - 20. ágúst. Skráning 
í síma 514 9602 eða á www.tskoli.is 
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Heimili vantar handa tveim kisum sem 
fyrst. Ein læða og einn högni, bæði 
geld og eru mjög góð. Ef einhver vill 
taka þær að sér vinsamlegast hringið 
í 868-4563

Pomma hvolpar til sölu
Hreinræktaðir yndislegir Pomeranian 
hvolpar til sölu án ættbókar. Verð 
130þús. Uppl. í s 848 6525.

 Ýmislegt

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and 

Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Til leigu 4. herb. 97,6 fm íbúð í Hraunbæ 
á 2. hæð. Laus strax. Umsóknir sendist 
á sigurros@isloft.is

Til leigu 63,4 fm. 2ja herb. íbúð auk 
sér geymslu við Veghús í Grafarvogi. 
Hússjóður innifalinn í leiguverði. 
Laus strax. Áhugasamir sendi póst á 
netfangið: hallveig@fastmark.is

Til leigu 2 skrifstofuherbergi á 2. hæð. 
Við Stangarhyl , Aðgengi að kaffistofu 
og sameign. Góð bílastæði. Uppl. í S. 
895 8299

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Some room for rent in 101, shared 
kitchen, washing machine, shower, vc, 
internet good prise. Einar s.616 7646.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2 herb. íb. á 
höfuðborgarsvæðinu helst miðsvæðis 
til langtímaleigu uppl: 696-6699 
Guðbjartur

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Skagaströnd
30 fm sumarhús til leigu www.
saeluhusin.is s. 7779848

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

 UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR

 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

 Gisting

Gisting-Hafnarfjörður
2 herbergja íbúð, 30 fm helgar- vikuleiga 
www.saeluhusin.is s 7779848

TILKYNNINGAR

 Fundir

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
verður haldinn mánudagskvöldið 23. 
maí kl. 20:00 í húsnæði klúbbsins 
að Eirhöfða 11. Dagskráin mun 
birtast í aðalfundarboði sem sent 
verður félagsmönnum sem og á vef 
félagsins www.f4x4.is innan tilskilinna 
tímamarka. Stjórn F4x4

 Tilkynningar

Viðskiptatækifæri
Óska eftir fjárfesta ( samstarfsaðili ) 
Lítið hönnunar fyrirtæki í örum vexti og 
með góða framtíðarmöguleika óskar 
eftir fjárfesti. Áhugasamir vinsamlega 
hafið samband í síma 847 1261.

 Einkamál

Heitt spjall Dömuvaktin er flestöll kvöld 
frá 20-24. Dömurnar á Rauða Torginu, 
s. 908-6000 og 535-9999, dagskrá á 
RaudaTorgid.is (sjá: dömuvaktin).

Til sölu

Fundir / Mannfagnaður

Til leigu

TIL SÖLU

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

www.skra.is
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Nú geturðu tilkynnt 
flutning á netinu

Fasteignir

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: 

visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

s. Nánari upplýsingar á: 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. bauti, 6. einnig, 8. sægur, 9. fálm, 
11. ullarflóki, 12. rými, 14. morðs, 16. 
gjaldmiðill, 17. hafið, 18. rúmábreiða, 
20. guð, 21. rænuleysi.

LÓÐRÉTT
1. dægurlagatónlist, 3. kringum, 4. 
fjarsýnn, 5. titill, 7. töfrar, 10. lítill sopi, 
13. áverki, 15. sníkjur, 16. nögl, 19. 
bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. buff, 6. og, 8. mor, 9. pat, 
11. rú, 12. pláss, 14. dráps, 16. kr, 17. 
rán, 18. lak, 20. ra, 21. óráð. 

LÓÐRÉTT: 1. popp, 3. um, 4. forspár, 
5. frú, 7. galdrar, 10. tár, 13. sár, 15. 
snap, 16. kló, 19. ká. 

Ofurmenni eða 
ekki, læknirinn 
sagði að sæðis-
framleiðsla þín 
væri í lágmarki 

þannig að 
þú skalt bara 

klæðast þessum 
buxum!

Ég hef ekki rætt 
þetta við neitt 
rosalega marga

En mér finnst 
Klara-kú 
hrikalega 

kynþokkafull.

Það er eitthvað 
við óþekkar 
stelpur með 
horn...ekki 
spurning.

Er það

...sjúkt?

Palli, ég fann 
eldgamla hlaup-orma 
undir rúminu þínu!

Er þetta eitt af 
þessum „Öskra-á-þig“ 

augnablikum eða 
„sá-á-fund-sem-

finnur“-augnablikum?

Af hverju ertu 
með höndina 

á þér uppí 
munninum?

Laus 
tönn.

Hversu 
laus?

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

A
Ð

EI
N

S 2.490 kr.

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

- Beikon og eggjasalat í fínu brauði
- Tikka masala kjúklingur í tómatbrauði
- Reykt skinka og cheddar ostur í grófu brauði

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU BEITTUSTU 
BRANDARANA Í SÍMANN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

Skopmyndir Halldórs Baldurssonar eru á Vísi

Ég er því fegin að eldast. Ég geri ekki 
lítið úr fórnunum; tannskemmd sem 

ég kom auga á um daginn og hef ekki 
enn tímt að láta gera við (ég veit þetta 
hljómar ekki smart), afar sérstakt útlit 
þegar ég vakna á morgnana og lít í spegil, 

nokkrar tegundir af lyfjum (sem ég 
man aldrei hvort ég er búin að taka 

eða ekki því minnisleysi er líka 
farið að gera vart við sig). 

ÞEGAR ég var tvítug átti ég ungt 
barn og nú þegar ég er 34 ára á 

ég líka ungt barn. Ég bý í hverfi 
þar sem meðalaldur barneigna er 
töluvert hærri en þegar ég átti mitt 
fyrsta barn og innan um fólk sem 
sótti barnið sitt á leikskólann um 

leið og ég (fallegt fólk í fínum fötum 
sem vann kannski hjá Landsvirkjun 

og átti töluvert vandaðri barnabíl-
stól en ég) leið mér oft eins og 

unglingi sem hafði verið sendur 
eftir yngra systkini á leik-

skólann. Samt var ég ekkert 
svo ung þannig, en margt 

sem ég upplifði var engin 
ímyndun.

ALLAR ungar mæður 
vita nokkurn veginn 

hvað ég er að tala 
um; Klapp á kollinn í 

ungbarnaeftirlitinu í staðinn fyrir svar 
við spurningunni hvernig ég gæti látið 
barnið sofa betur, foreldrafélög þar sem 
eldri mæðurnar fengu að ráða og skipu-
lögðu allt of dýrar (enda með efni á því) 
vorferðir til að hrista saman hópinn, og 
þetta var ýmislegt. Svolítið eins og að 
vera yngstur í gaggó og þær elstu struns-
uðu plássfrekar um gangana og réðu 
hvaða hljómsveit kom á ballið. 

EN NÚ er ég eldri og hef reynt ýmislegt. 
Í alvöru – sumt er svo svakalegt að ég get 
ekki einu sinni rætt það án þess að eiga 
á hættu að vera lögsótt. (Ég er eiginlega 
með „doktorsgráðu í lífsreynslu“ eins 
og stelpurnar sem skrifa á Bleikt). Ég 
verð þó að passa að færast ekki of mikið 
í fang eða ofmetnast yfir því að hafa 
lengi sopið fjöruna. Maður ætti alltaf að 
telja sig vera svolítið óreyndan, draga úr 
þekkingu sinni, slá varnagla með „stund-
um“, „líklega“, „finnst mér“, (alls ekki 
alhæfa) og „að því er ég tel“.

SETJA alls kyns fyrirvara við það sem 
maður ætlar sér að halda fram. Að minni 
reynslu eru það jafnt karlar sem konur 
sem senda þeirri konu sem göslast áfram 
á forsendum karla (Tobba Marínós hlýtur 
að geta vitnað um það) strangan svip. 
Þess væri óskandi að þær væru fleiri sem 
kærðu sig kollótta. 

Varnagli á pung



Benidorm
www.spain.info

www.comunitatvalenciana.com

ERDF
European Regional
Development Fund

EUROPEAN UNION
"A way of building Europe"

*Hér l er i ég allt semekki stendur í bókum

ÓTRÚLEGT VERÐ TIL ALICANTE Í MAÍ!

Verð aðeins frá:

58.900 kr.*
FLUG BÁÐAR LEIÐIR MEÐ SKÖTTUM 
* TILBOÐIÐ Á VIÐ UM EFTIRTALDAR BROTTFARIR Í MAÍ.
12., 14., 19., & 21. maí.

BÓKAÐU FERÐINA Á plusferdir.is

ATHUGIÐ! AÐEINS TAKMARKAÐ MAGN AF
SÆTUM Á ÞESSU TILBOÐI!

hjá sér fara!!
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BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

ROUTE IRISH

KURTEIST FÓLK

BOY 

HAFIÐ (MEÐ ENSKUM TEXTA)

HÁSETA VANTAR Á BÁT (MEÐ ENSKUM TEXTA)

ÍSLENSKA ALÞJÓÐABJÖRGUNARSVEITIN (M. ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 22:00

18:00

20:00, 22:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR
&
CAFÉ

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D - ISL TAL 5

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 2D - ISL TAL 6

PRIEST 8 og 10

FAST & FURIOUS 5 7 og 10

THOR 3D 7.30 og 10

HOPP - ISL TAL 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. -KVIKMYNDIR.ISA.E.T. -MBL 

T.V. -T.V. T.V. TTTTTTTT.VT.TTTTT.V. TTTTT.TTTTTTT  kvikmyndir.is

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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V I P

SÝND MEÐ ÍSL. TALI

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

AF AFAF LL TTU OGOGU EEIIN AAF SSKKEEMMMTMTTIILLEEGUGUUSTSTTU OOG 
FLOTLOTTUSTTUST GAU GA AA YYFFLLOTOTTTTTUUSTSTTU GAGAAMAMAANNMYMYYNNDUDUUM SUSUUMAMAARRSSIINNSER MÆTTUR Í HÖRKU HASARMYND

BRJÁLUÐ ÞRÍVÍDDAR SKEMMTUN

-JoBlo.com

����

“DRIVE ANGRY 3D 
rocked my world.”

DRIVE ANGRY 3D ótextuð kl. 5:40 - 8 - 10:20 (Powerkl.10:20)

DÝRA FJÖR 3D M/ ísl. Tali kl.  6
FAST FIVE kl. 5:20 - 8 - 10:40
FAST FIVE Luxus VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40
SOMETHING BORROWED kl. 5:50 - 8 - 10:20
ARTHUR kl. 8 - 10:20
CHALET GIRL kl. 5:50
UNKNOWN kl. 8
SOURCE CODE kl. 10:20

PAUL kl. 5:50 - 8 - 10:20
DÝRAFJÖR 3D M/ ísl. Tali kl. 5:50
FAST FIVE kl. 8 - 10:40
THE LINCOLN LAWYER kl. 8 - 10:20
RED RIDING HOOD kl. 5:50

ANIMALS UNITED 3D kl. 5.30
DRIVE ANGRY 3D TEXTALAUS kl. 8 - 10.30
THOR 3D kl. 5.20 - 8 - 10.30
SOMETHING BORROWED kl. 5.30 - 8 - 10.20
LINCOLN LAWYER kl. 8 - 10.30
RIO 3D M/ ísl. Tali kl. 5.30

12

12

SESSSESELFLFLFLF SOSOSOSSSSO SSSSS
FAST FIVE kl. 8 - 10:40
PAUL kl. 8 - 10:20

ANIMALS UNITED 3D M/ ísl. Tali kl.  6  
DRIVE ANGRY 3D kl.  8 - 10:20
DREKABANARNIR M/ ísl. Tali kl. 6
ARTHUR kl.  8 - 10:20

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI Í 3-D

PRIEST 3D KL. 6 - 8 - 10  16
PRIEST 3D Í LÚXUS  KL. 6 - 8  16
PAUL KL. 5.40 - 8 - 10.20  12
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D  KL. 4 - 6 L
FAST FIVE KL. 5.20 - 8- 10.40  12
FAST FIVE Í LÚXUS  KL. 10  12
THOR 3D KL. 8 - 10.30  12
RIO 3D ÍSLENSKT TAL  KL. 3.40 L
RIO 2D ÍSLENSKT TAL KL. 3.30 L

FAST FIVE KL. 5.40 - 8 - 10.25 12
PRIEST 3D  KL. 8 - 10 16
GNÓMEÓ & JÚLÍA 3D KL. 5.40 L

WATER FOR ELEPHANTS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D KL. 6 L
FAST FIVE KL. 5.20 - 9  12
HÆVNEN KL. 8 - 10.20  12
HANNA KL. 8 - 10.20  16
RIO 3D ÍSLENSKT TAL KL. 6 L

Tónlistar-og ráðstefnuhúsið 
Harpa var formlega vígt 
á föstudagskvöldið þegar 
haldnir voru opnunartón-
leikar í hinum glæsilega 
Eldborgarsal. Að þessu 
sinni var allt sýnt í beinni 
útsendingu.

Hinn rauði Eldborgarsalur var 
smekkfullur þegar blásið var til 
mikillar tónlistarveislu í tilefni 
af opnun tónlistar-og ráðstefnu-
hússins Hörpu. Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands, Diddú, Dikta og Gus 
Gus voru meðal þeirra sem komu 
fram en annars er best að láta 
myndirnar tala sínu máli.

GLÆSILEGT Í HÖRPUNNI

Katrín Jakobsdóttir lét sig ekki vanta 
og mætti glaðbeitt með manni sínum, 
Gunnari Sigvaldsyni en menntamálaráð-
herra á sem kunnugt er von á barni.

Þær voru kátar, Þorgerður Katrín og 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, þegar þær 
mættu í Hörpuna.

Borgarfulltrúinn og Baggalúturinn Karl 
Sigurðsson ásamt kærustunni sinni 
Tobbu Marinós.

Arngrímur Fannar, verkefnastjóri tón-
listarviðburða í Hörpu, ásamt bróður 
sínum, Einari Bárða, sem hyggst halda 
tónleika með Elvis Costello síðar á 
þessu ári í Hörpu.

Dorrit forsetafrú skartaði sínu fegursta 
þegar hún mætti á opnunarhátíðina 
ásamt forseta Íslands, Ólafi Ragnari 
Grímssyni.

Það vakti mikla athygli þegar það kvisaðist út að Björgólfur Guðmundsson væri á 
meðal gesta. Hann var auðvitað prúðbúinn með eiginkonu sinni, Þóru Hallgrímsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Atriði með Jennifer Aniston í 
gamanmyndinni Horrible Bos-
ses þóttu of gróf til að geta ratað 
í stiklu myndarinnar. Myndin 
verður frumsýnd 8. júlí næst-
komandi og hefur stikla henn-
ar þegar vakið mikla athygli. 
Þar sést hinn rúmlega fertuga 
Aniston spóka sig um á nærföt-
unum og áreita samstarfsfélaga 
sinn kynferðislega. Leikstjóri 
myndarinnar, Seth Gordon, segir 
atriðin þó vera hreinan barnaleik 
miðað sumt af því sem Aniston 
gerir í myndinni. „Það er bara of 
gróft til að geta sýnt það í svona 
stiklu.“

Horrible Bosses segir frá 
þremur vinum sem ákveða að 
koma yfirmönnum sínum fyrir 
kattarnef. Aniston leikur tann-
lækni með brókarsótt en meðal 
annarra leikara má nefna Kevin 
Spacey sem leikur siðlausan yfir-
mann Jasons Bateman, og Colin 
Farrell en hann er nánast óþekkj-
anlegur í hlutverki sölumanns 
sem vill láta reka allt feitt fólk 
og fólk í hjólastólum.

Aniston of gróf

DJÖRF Jennifer Aniston þykir sýna á 
sér nýja hlið í kvikmyndinni Horrible 

Bosses.

Like A Rolling Stone hefur verið 
kjörið besta lagið á ferli tón-
listarmannsins Bobs Dylan. Það 
voru tónlistarmenn, rithöfundar 
og fræðimenn sem völdu lagið í 
könnun tímaritsins Rolling Stone í 
tilnefni af sjötugsafmælis Dylans 
24. maí. Like A Rolling Stone er 
sex mínútur að lengd og saman-
stendur af þremur hljómum. 
Lagið kom út árið 1965 á plötunni 
Highway 61 Revisited. Í öðru sæti 
lenti lagið A Hard Rain ś Gonna 
Fall og í því þriðja varð Tangled 
Up in Blue. Í næstu sætum á eftir 
komu Just Like a Woman og All 
Along the Watchtower.

Völdu besta 
Dylan-lagið 

BOB DYLAN Like A Rolling Stone hefur 
verið valið besta lag Bobs Dylan.

Hljómsveitin Mógil hefur sent 
frá sér plötuna Í stillunni hljóm-
ar. Platan var gefin út í Belgíu og 
Hollandi í mars og hefur fengið 
góða dóma þar. Einnig var nýlega 
fjallað um plötuna í tímaritinu The 
New York City Jazz Record. Mógil 
hefur áður gefið út plötuna Ró sem 
var tilnefnd til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna árið 2008. 

Mógil er skipuð þeim Heiðu 
Árnadóttur, Hilmari Jenssyni, 
Joachim Badenhorst og Anöntu 
Roosens. Hljómsveitin hefur starf-
að saman í fimm ár og farið í tón-
leikaferðir um Holland, Belgíu, 
Danmörku, Svíþjóð og Ísland. 

Sveitin hefur einnig spilað á 
ýmsum tónlistarhátíðum á borð 
við Djasshátíð Reykjavíkur, Ice-
land Airwaves, Þjóðlagahátíðinni 
á Siglufirði og Womex-hátíðinni.

Önnur plata Mógil

MÓGIL Hljómsveitin Mógil hefur gefið út 
plötuna Í stillunni hljómar.

Justin Bieber, táningsgoðið frá 
Kanada, hyggst hitta fjórtán ára 
gamlan aðdáenda sinn fyrir til-
stilli Baracks Obama Bandaríkja-
forseta. 

Aðdáandinn, sem er stelpa, 
skrifaði á twitter-síðu Biebers að 
hún hefði upplifað ansi skelfileg-
an hlut og hennar æðsti draumur 
væri að fá að skrifa Bieber eitt 
lítið bréf. „Heldurðu að ég megi 
það?,“ spurði stelpan á twitter-
síðu Biebers en fékk ekkert svar.

Stelpan missti föður sinn í 
árásunum á Tvíburaturnana 
fyrir tæpum tíu árum og ákvað 
því að skrifa Barack Obama og 
Hvíta húsinu og var umsvifalaust 
boðið að hitta Barack Obama við 
Ground Zero í New York. Þar 
sagðist Obama ætla að gera allt 
sem í sínu valdi stæði til að koma 
á fundum stúlkunnar og Just-
in Bieber. Söngvarinn svaraði 
umsvifalaust á twitter-síðu sinni. 
„Obama getur ekki verið þekktur 
fyrir að svíkja loforð sín.“ 

Bieber gerir 
góðverk

GÓÐHJARTAÐUR Justin Bieber ætlar að 
hitta fjórtán ára gamla stelpu sem missti 
föður sinn í árásunum á Tvíburaturnana 
2001.
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI ÍBV og Breiðablik áttust 
við á Hásteinsvellinum í Vest-
mannaeyjum í blíðunni og skildu 
jöfn, 1-1. Leikurinn var fjörug-
ur, mikið af færum hjá báðum 
liðum en þjálfarar liðanna voru 
bæði sáttir og ósáttir að leiks-
lokum. „Bæði lið voru að 
fá færi í lokin – þetta 
er týpískur svona 
leikur þar sem 
maður gat fengið 
mark á sig og 
skorað mark 
hérna í lokin. 
Ég held að 
við þjálfar-
arnir erum 
báðir ósátt-
ir að hafa ekki 
fengið þrjú stig en 
samt líka svolítið 
sáttir að hafa ekki 
tapað,“ segir Heim-
ir Hallgrímsson, 
þjálfari ÍBV.

Blikarnir byrj-
uðu vel en Kristinn 
Steindórsson átti slá-
arskot á 24. mínútu 
leiksins þegar hann 
fékk boltann fyrir 
utan vítateig Eyja-
manna. Það var 
svo á 37. mínútu 
sem Breiðablik 
skoraði, aftur 
var það Krist-
inn Steindórs-
son sem tók 
góðan sprett 
upp kant-
inn og gaf 
lága send-
ingu sem 
rataði 
í gegn-

um teiginn. Þar var Guð-
mundur Kristjánsson 
mættur og lagði bolt-
ann í netið.

Eyjamenn komu svo 
mun sterkari inn í síð-
ari hálfleikinn og Þór-

arinn Ingi Valdimarsson 
náði að jafna metin eftir 
að Elfar Freyr náði ekki að 
hafa stjórn á boltanum í 
vörninni.

„Mér fannst við byrja 
vel en fengum mark á 

okkur og þá fannst mér 
þetta detta svolítið 

niður hjá okkur. 

Við komum ákveðnir 
inn í seinni hálfleikinn 

og vorum mun betri 
þar. Viljinn og bar-
áttan var komin 
í restina,“ sagði 
Þórarinn Ingi.

Eftir þetta 
sóttu bæði lið 
stíft og sigurinn 
hefði auðveld-

lega getað dottið á 
hvorn veginn. Bæði 

lið voru orðin þreytt 
undir lokin enda hefur 

leikjadagskráin verið þétt 
að undanförnu. Andri Ólafs-

son slapp í gegn en Ingvar Þór 
varði meistaralega frá honum 

í marki Blikanna. Hinu megin 
var það stöngin sem bjargaði Eyja-
mönnum þegar Viktor Unnar Ill-
ugason skaut að marki.

Ólafur Helgi Kristjánsson, 

þjálfari Blika, var nokkuð sáttur 
við sína menn en veit að þeir eiga 
mikið inni. „Ég er svona bæði sátt-
ur og ósáttur með þennan leik, við 
áttum undir högg að sækja í síðari 
hálfleik og ágætt að standa það af 
sér. Við þurfum samt að spila meira 
í takt allir því ég veit að við getum 
betur,“ sagði Ólafur.

„Ég er ánægður með stígandann í 
liðinu og ég veit að við eigum mikið 
inni.“  - vsh

GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON  skoraði bæði mörk Norrköping þegar liðið gerði 2-2 jafn-
tefli við IFK Gautaborg í sænsku úrvalsdeildinni í gær. Gunnar Heiðar kom sínum mönnum yfir tvívegis í 
leiknum en það dugði ekki til. Ragnar Sigurðsson skoraði síðara jöfnunarmark Gautaborgar í leiknum.

– Lifið heil

www.lyfja.is
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15%
afsláttur í maí 
á öllum stærðum af 

Nicotinell IceMint
Dæmi: 2 mg, 204 stk. 

með afslætti 5.516 kr. 

FÓTBOLTI Manchester City vann 
sinn fyrsta stóra titil í 35 ár er 
liðið varð bikarmeistari eftir 1-0 
sigur á Stoke í úrslitaleiknum á 
Wembley á laugardaginn. 
Yaya Toure skoraði eina 
mark leiksins.

„Nú getum við sagt að 
þetta hafi verið mjög gott 
tímabil,“ sagði Roberto 
Mancini, stjóri City. 
„Það var okkar markmið 
að komast í Meistaradeild-
ina og það tókst. Við verð-
um aftur sterkir á næstu 

leiktíð. Í dag skrifuðum við smá 
kafla í sögu Manchester City en 
nú erum við byrjaðir.“

Toure var vitanlega hæst-
ánægður eftir leik. „Ég 
elska Wembley. Fyrst 

unnum við United hér 
og svo Stoke,“ sagði 
Toure en hann tryggði 
City einnig sigur gegn 

United í undanúrslit-
unum. „Það er frábært 
hvernig ég hjálpaði til við 
að skrifa þennan kafla í 
sögu félagsins.“ - esá

35 ára bið Manchester City eftir titli á enda:

Nú erum við byrjaðir

Enska úrvalsdeildin
Blackburn - Manchester United 1-1
1-0 Brett Emerton (19.), 1-1 Wayne Rooney (72.).
Blackpool - Bolton 4-3
0-1 Kevin Davies (5.), 1-1 DJ Campbell (8.), 2-1 
Jason Puncheon (18.), 2-2 Matthew Taylor (23.), 
3-2 DJ Campbell (44.), 3-3 Daniel Sturridge (52.), 
4-3 Charlie Adam (62.).
Sunderland - Wolves 1-3
0-1 Jody Craddock (22.), 1-1 Stephane Sessegnon 
(33.), 1-2 Steven Fletcher (53.), 1-3 George 
Elokobi (77.).
West Brom - Everton 1-0
1-0 Youssuf Mulumbu (9.)
Arsenal - Aston Villa 1-2
0-1 Darren Bent (10.), 0-2 Darren Bent (14.), 1-2 
Robin van Persie (88.).
Birmingham - Fulham 0-2
0-1 Brede Hangeland (4.), 0-2 Brede Hangeland 
(48.).
Chelsea - Newcastle 2-2
1-0 Branislav Ivanovic (1.), 1-1 Jonas Gutierrez 
(9.), 2-1 Alex (82.), 2-2 Steven Taylor (91.).
Liverpool - Tottenham 0-2
0-1 R. Van der Vaart (8.), 0-2 Luka Modric (55.).
Wigan - West Ham 3-2
0-1 Demba Ba (11.), 0-2 Demba Ba (25.), 1-2 
Charles N’Zogbia (56.), 2-2 Conor Sammon (67.), 
3-2 Charles N’Zogbia (93.)

STAÐAN 
Man. United 37 22 11 4 74-35 77
Chelsea 37 21 8 8 69-32 71
Arsenal 37 19 10 8 70-41 67
Man. City 36 19 8 9 55-33 65
Tottenham 37 15 14 8 53-45 59
Liverpool 37 17 7 13 59-43 58
Everton 37 12 15 10 50-45 51
Fulham 37 11 15 11 47-41 48
Stoke City 36 13 7 16 46-44 46
Bolton 37 12 10 15 52-54 46
West Brom 37 12 10 15 53-68 46
Newcastle 37 11 12 14 53-54 45
Aston Villa 37 11 12 14 47-59 45
Sunderland 37 11 11 15 42-56 44
Blackburn 37 10 10 17 43-57 40
Wolves 37 11 7 19 44-63 40
Birmingham 37 8 15 14 36-56 39
Blackpool 37 10 9 18 53-74 39
Wigan 37 8 15 14 39-61 39
West Ham 37 7 12 18 43-67 33

ÚRSLIT

Hásteinsvöllur, áhorf.: 864

ÍBV Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–7 (7–5)
Varin skot Albert 4 – Ingvar 6
Horn 3–2
Aukaspyrnur fengnar 11–15
Rangstöður 6–2

BREIÐAB. 4–3–3 
Ingvar Þór Kale 6
Arnór Sveinn Aðalst. 6
Finnur Orri Marg. 6
Elfar Freyr Helgason 5
Kristinn Jónsson 6
*Guðm. Kristjánss. 7
Jökull Elísabetarson 6
Andri Rafn Yeoman 6
Arnar Már Björgvinss. 6
(73. Viktor Unnar I. -)
Tómas Óli Garðarss. 5
(60. Haukur Baldv. 5)
Kristinn Steindórss. 7
(67. Olgeir Sigurg. 5)

*Maður leiksins

ÍBV 4–3–3  
Albert Sævarsson 5
Matt Garner 6
Eiður Aron Sigurbj. 7
Rasmus Christiansen 7
Kelvin Mellor 7
Andri Ólafsson 6
Bryan Hughes 5
(80. Anton Bjarnas. -)
Þórarinn Ingi Vald. 7
Guðm. Þórarinsson 6
(65. Arnór Eyvar Ól. 5)
Denis Sytnik 3
(46. Tony Mawejje 5)
Jordan Connerton 4

0-1 Guðmundur Kristjánsson (37.)
1-1 Þórarinn Ingi Valdimarsson (58.)

1-1
Valgeir Valgeirsson (7)

FÓTBOLTI Þegar Sir Alex Ferguson 
tók við Manchester United fyrir 25 
árum hafði Liverpool unnið sextán 
meistaratitla í Englandi en United 
sjö. Um helgina tryggði United sér 
nítjánda meistaratitilinn frá upp-
hafi og tók þar með fram úr Liver-
pool sem á samtals átján.

Titlarnir hjá Sir Alex eru orðnir 
tólf og hann vantar aðeins einn til 
viðbótar til að jafna árangur Arse-
nal sem er þriðja sigursælasta lið 
Englands frá upphafi með þrettán 
meistaratitla.

Liverpool og United eru erki-
fjendur og því er þetta sérstak-
lega sætt fyrir síðarnefnda liðið. 
En Ferguson sagði sjálfur eftir 
leik að það væri ekki aðalmálið.

„Ég á að hafa talað um að velta 

Liverpool af stalli en ég veit 
ekki til þess að ég hafi nokkru 
sinni sagt það,“ sagði afslappað-
ur Ferguson á blaðamannafundi 
eftir leik.

„Þetta er afar þýðingarmikið 
– að vinna nítjánda titilinn. Ekki 
vegna þess að við tókum þar með 
fram úr Liverpool heldur vegna 
þess að við höfum unnið fleiri 
titla en nokkurt annað lið. Við 
eigum líka flesta bikarmeistara-
titla. Um það snýst heila málið hjá 
Manchester United. Í fullkomnum 
heimi ættum við fleiri Evrópu-
meistaratitla en við getum bætt 

einum í safnið í vor. En hér heima 
erum við í sérflokki og það gleður 
mig mest.“

United gerði 1-1 jafntefli við 
Blackburn um helgina en leikurinn 
var kannski ekki sá besti af hálfu 
United. Ferguson tekur þó fyrir 
það að deildin hafi verið lélegri í 
ár en oft áður.

„Það er ekki sanngjarnt að halda 
því fram. Það var erfitt að vinna 
titilinn í ár og líklega erfiðara en 
oftast áður,“ sagði Ferguson. „Við 
höfum tapað stigum víða í ár en 
árangur okkar á heimavelli hefur 
verið frábær og það skipti miklu.“

United hefur aðeins tapað tveim-
ur stigum á Old Trafford allt tíma-
bilið en aðeins unnið fimm af 
nítján útileikjum. - esá

Manchester United vann sinn nítjánda Englandsmeistaratitil um helgina sem er sögulegur áfangi:

Ekki aðalmálið að taka fram úr Liverpool

SIR ALEX
Hefur unnið enska meistaratitilinn tólf 

sinnum með Manchester United.
NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI West Ham féll í gær úr 
ensku úrvalsdeildinni eftir að 
liðið tapaði 3-2 fyrir Wigan á úti-
velli. West Ham komst reyndar 
2-0 yfir en fékk á sig þrjú mörk í 
seinni hálfleik.

„Kannski endurspeglaði þessi 
leikur gengi okkar á tímabilinu. 
Hann byrjaði vel, eins og svo 
oft áður, en svo gerðist það sem 
gerðist,“ sagði knattspyrnustjór-
inn Avram Grant sem hefur nú 
fallið tvö ár í röð en hann var 
stjóri Portsmouth í fyrra.

„Þetta er daprasti dagurinn á 
mínum ferli. Mér þykir þetta afar 
leitt fyrir hönd stuðningsmann-
anna og félagsins,“ bætti hann 
við en stuttu eftir leik var til-
kynnt að hann hefði verið rekinn 
frá félaginu.

Tottenham vann 2-0 sigur á 
Liverpool á útivelli og komst þar 
með upp í fimmta sætið á kostnað 
Liverpool. Liðið í fimmta sæti 
kemst í Evrópudeild UEFA en ein 
umferð er eftir í deildinni.

„Þeir byrjuðu betur og skoruðu 
mark snemma. Við tókum ekki 
þátt í leiknum fyrstu 25 mínút-
urnar,“ sagði Kenny Dalglish, 
stjóri Liverpool, sem gagnrýndi 
einnig Howard Webb, dómara 
leiksins sem dæmdi Tottenham 
umdeilda vítaspyrnu.

Fimm lið geta fallið með West 
Ham en aðeins eitt stig skilja þau 
að fyrir lokaumferðina.  - esá

Enska úrvalsdeildin í gær:

West Ham féll

ÓRÁÐIN FRAMTÍÐ Robert Green er einn 
þeirra sem eru nú sagðir á leið frá West 
Ham. NORDIC PHOTOS/GETTY

Sæst á skiptan hlut í Eyjum
ÍBV og Breiðablik börðust um Íslandsmeistaratitilinn á lokaspretti Íslandsmóts-
ins í fyrra en liðin sættust á skiptan hlut á Hásteinsvelli í gær. „Ég er ánægður 
með stígandann í liðinu og veit að við eigum mikið inni,“ segir þjálfari Blika.

HANDBOLTI Arnór Atlason, Snorri 
Steinn Guðjónsson og félagar í 
AG Kaupmannahöfn eru komn-
ir 1-0 yfir í úrslitarimmunni 
gegn Bjerringbro-Silkeborg um 
danska meistaratitilinn.

Liðin mættust í Silkeborg á 
laugardaginn og vann AG tveggja 
marka sigur, 29-27, eftir að hafa 
verið mest þremur mörkum undir 
í síðari hálfleik.

Arnór var markahæstur hjá 
AG með sex mörk og 
Snorri Steinn skoraði 
tvö. Sigurinn þýðir 
að AG getur tryggt 
sér titilinn á Parken-
leikvanginum í 
Kaupmanna-
höfn um 
næstu helgi 
en þar er von 
á meira en 
30 þúsund 
áhorfendum á 
völlinn. - esá

AG komið yfir í úrslitunum:

Geta unnið tit-
ilinn á Parken

ÞÓRAR-
INN INGI

Hefur 
skorað í 
tveimur 
leikjum í röð 
fyrir  ÍBV.
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BESTA MYND SUMARSINS VINNUR

FLUGMIÐA
FYRIR TVO TIL EVRÓPU

WWW.MS.IS

SUMARLEIKUR 

Á FÉSBÓK 

SENDU INN MYND 
AF ÞÉR MEð HLEðSLU 
Á FÉSBÓK OG ÞÚ GÆTIR 
UNNIð GLÆSILEGA 
VINNINGA.

TIL Að TAKA ÞÁTT ÞARFTU BARA EINN 
HLEðSLUDRYKK OG MYNDAVÉL. 
ÞÚ HLEðUR MYNDINNI Á VEGGINN 
Á FÉSBÓKARSÍðU HLEðSLU OG SETUR 
NAFNIð ÞITT UNDIR.
FYRSTA HVERS MÁNAðAR (JÚNÍ, JÚLÍ, 
ÁGÚST) VERðA VALDAR SKEMMTILEGUSTU 
MYNDIRNAR SEM HLJÓTA GLÆSILEGA 
VINNINGA. 

Að LOKUM (1.-10. ÁGÚST) VERðUR 
BESTA MYND SUMARSINS VALIN 
OG HLÝTUR VINNINGSHAFINN 
FLUGMIðA FYRIR TVO TIL EVRÓPU.

Í HVERJUM MÁNUÐI
VERÐA EFTIRTALDIR 
VINNINGAR Í BOÐI:

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM LEIKINN Á FÉSBÓK -

facebook.com/hledsla

* VINNINGSMYNDIR MÁNAÐARINS VERÐA NOTAÐAR TIL AÐ AUGLÝSA LEIKINN ÁFRAM Í SUMAR.  MEÐ SAMÞYKKI ÞÁTTTAKENDA.

2  FJALLAHJÓL
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Laugardalsv., áhorf.: 867

Fram Stjarnan

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–15 (4–11)
Varin skot Ögmundur 6 – Magnús 2
Horn 5–5
Aukaspyrnur fengnar 8–14
Rangstöður 11–4

STJARNAN 4–3–3 

Magnús Karl Péturss. 5
Jóhann Laxdal 7
Daníel Laxdal 7
Nikolaj Pedersen 5
Hörður Árnason 6
Þorvaldur Árnason 6
Björn Pálsson 6
Aron Grétar Jafetss. 7
(73. Bjarki Páll Eyst. -)
Halldór Orri Björnss. 8
Jesper Holdt Jensen 8
(92. Hrannar H. -)
*Garðar Jóhannss. 8

*Maður leiksins

FRAM 4–3–3  
Ögmundur Kritinss. 3
Jón Orri Ólafsson 3
Kristján Hauksson 3
Jón Guðni Fjóluson 2
Sam Tillen 4
Halldór Hermann J. 3
Daði Guðmundsson 4
Jón Gunnar Eysteinss. 3
(62. Andri Júlíusson 3)
Arnar Gunnlaugsson 8
(43. Hlynur Atli M. 4)
Tómas Leifsson 3
(80. Kristinn Ingi H. -)
Ívar Björnsson 3

1-0 Arnar Gunnlaugsson (10.)
1-1 Halldór Orri Björnsson (14.)
2-1 Arnar Gunnlaugsson, víti (27.)
2-2 Halldór Orri Björnsson (61.)
2-3 Bjarki Páll Eysteinsson (75.)
2-4 Jón Guðni Fjóluson, sjálfsm. (79.)
2-5 Garðar Jóhannsson (85.)

2-5
Guðm. Ársæll Guðm. (x)

Fylkisvöllur, áhorf.: 1.463

Fylkir Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–10 (4–6)
Varin skot Fjalar 5 – Haraldur 2
Horn 7–4
Aukaspyrnur fengnar 15–8
Rangstöður 3–5

VALUR 4–4–2  
Haraldur Björnsson 6
Jónas Tór Næs 6
Atli Sveinn Þórarinss. 5
Halldór Kr. Halldórss. 5
Pól J. Justinussen 5
(56. Andri Fannar St. 5)
Matthías Guðm. 6
Sigurbjörn Hreiðarss. 5
Guðjón P. Lýðsson 6
Jón Vilhelm Ákason 6
(73. Þórir Guðjónss. -)
Christian Mouritsen 5
(46. Rúnar Már Sig. 5)
Hörður Sveinsson 5

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 6
*Þórir Hannesson 7
Kristján Valdimarss. 7
Valur Fannar Gíslas. 7
Tómas Þorsteinsson 6
Ásgeir Börkur Ásg. 6
Gylfi Einarsson 6
Andrés Már Jóh. 7
(88. Davíð Þór Ásbj. -)
Ingimundur Níels Ó. 7
Jóhann Þórhallsson 6
(79. Andri Már Herm. -)
Albert Brynjar Ingas. 7

*Maður leiksins

1-0 Þórir Hannesson (21.)
2-0 Albert Brynjar Ingason (69.)
2-1 Jónas Tór Næs (90.)

2-1
Örvar Sær Gíslason (7)

STAÐAN Í PEPSI-DEILD KARLA
KR 3 2 1 0 6-3 7
Stjarnan 4 2 1 1 8-6 7
Fylkir 4 2 1 1 6-5 7
ÍBV 4 2 1 1 4-3 7
Valur 4 2 0 2 4-3 6
Keflavík 3 1 2 0 6-4 5
FH 3 1 1 1 5-3 4
Víkingur 3 1 1 1 2-2 4
Breiðablik 4 1 1 2 6-9 4
Grindavík 3 1 0 2 4-6 3
Þór 3 1 0 2 1-3 3
Fram 4 0 1 3 2-7 1

GOLF Birgir Leifur Hafþórsson 
náði frábærum árangri á móti 
í áskorendaröð Evrópu sem fór 
fram í Toskaníuhéraði á Ítalíu um 
helgina. Hann endaði í 3.-4. sæti 
og hlaut fyrir það 1,6 milljónir 
króna í verðlaunafé.

Þetta er besti árangur Birgis 
Leifs í nokkurn tíma en hann var 
lengi frá vegna meiðsla. Í gær lék 
hann á samtals 68 höggum en lék 
sérstaklega vel á fyrri níu hol-
unum þegar hann fékk þrjá fugla. 
Hann lék svo á pari á seinni níu.

Frakkinn Anthony Snobeck 
fagnaði sigri á mótinu en hann 
lék á samtals tólf höggum undir 
pari. Birgir Leifur lék á tíu undir 
samanlagt eftir keppnisdagana 
fjóra.  - esá

Birgir Leifur í 3.-4. sæti:

Fékk 1,6 millj-
ónir króna

BIRGIR LEIFUR Lék vel á Ítalíu um 
helgina. MYND/DANÍEL

FÓTBOLTI Cristiano Ronaldo 
skoraði tvívegis í 3-1 sigri Real 
Madrid á Villarreal í gær. Þar 
með er hann kominn með 38 
deildarmörk á tímabilinu sem 
er metjöfnun á Spáni. Alls hefur 
hann skorað 51 mark á tímabilinu 
í öllum keppnum, einu minna en 
Lionel Messi hjá Barcelona.

Ronaldo á þó Pichichi-verð-
launin vís þar sem hann hefur sjö 
marka forystu á Messi í deildar-
mörkum. - esá 

Ronaldo með 38 mörk:

Jafnaði metið

FÓTBOLTI „Þetta var einhver léleg-
asti leikur minn fyrir Fram og 
þetta var alveg hrikalegt,“ sagði 
Jón Guðni Fjóluson, leikmaður 
Fram, sem átti afar dapran leik 
í hriplekri vörn Framara í gær 
sem tapaði 5-2 fyrir Stjörnunni 
í Pepsi-deildinni í fótbolta. Jón 
Guðni gerði sjálfsmark og missti 
boltann oft klaufalega en Stjarnan 
nýtti sér veika vörn heimamanna 
og hefði getað unnið ennþá stærra. 

Heimamenn í Fram byrjuðu hins 
vegar leikinn með látum og var 
Arnar Gunnlaugsson í miklu stuði. 
Fátt er meira skemmtilegra en að 
horfa á hann í góðum gír og hann 
hreinlega átti fyrri hálfleikinn. 
Lék við hvern sinn fingur. Það var 
því vel við hæfi að hann skoraði 
bæði mörk Framara í fyrri hálf-
leik. Fyrst eftir langa sendingu frá 
Ögmundi markverði. Slapp hann 
þá einn í gegn og átti auðvelt með 
að skora fram hjá Magnúsi Karli 
sem stóð á milli stanganna hjá 
Stjörnunni. Magnús hætti sér of 
framarlega og Arnar nýtti sér það 
– enda með augu arnarins. 

Síðara markið var úr vítaspyrnu 
sem réttilega var dæmd á Jóhann 
Laxdal. Jóhann krækti í Ívar 
Björnsson sem féll og dómarinn, 
Guðmundur Ársæll, dæmdi rétti-
lega vítaspyrnu. 

Staðan var 2-1 í hálfleik en Hall-
dór Orri Björnsson skoraði mark 
Stjörnunnar. Rétt fyrir hálfleik 
meiddist hins vegar Arnar og 
þurfti að yfirgefa völlinn. Við það 
fór allt bit úr Frömurum. 

Síðari hálfleikur hófst með mik-
illi baráttu og látum og bæði lið 
gáfu ekki þumlung eftir. Halldór 
Orri jafnaði á ný eftir skelfileg 

mistök Sam Tillen. Við það mark 
slokknaði hreinlega á Frömurum 
og einföldustu hlutir í fótboltan-
um, sendingar og móttaka, urðu 
þeim of flókin. Gestirnir duttu í 
gírinn og hreinlega keyrðu yfir 
steinsofandi heimamenn. 

Bjarki Páll Eysteinsson skoraði 
laglegt mark, nánast með sinni 
fyrstu snertingu eftir að hafa 
komið inn af varamannabekkn-
um, svo gerði Jón Guðni klaufalegt 
sjálfsmark og Garðar Jóhannsson 
fullkomnaði svo niðurlæginguna 
með stórbrotnu marki úr auka-
spyrnu. „Ég sá Matta Vill gera 
þetta um daginn og ákvað bara 
að toppa það,“ sagði kampakátur 
Garðar eftir leikinn. „Það er ekki 
á hverjum degi sem við vinnum 
svona stórt og á útivelli. Eftir að 

við náðum að jafna þá er eins og 
þeir detta eitthvað niður og við 
keyrum bara yfir þá.“

Halldór Orri Björnsson gerði tvö 
mörk fyrir Stjörnuna og hefði vel 
getað skorað fleiri, hefði heppnin 
verið með honum. „Mig langaði í 
þrennuna. Hún kom bara ekki því 
miður. En ég lofa að hún dettur inn 
í sumar.“

Þorvaldur Örlygsson, þjálfari 
Fram, var að vonum allt annað 
en sáttur við sitt lið. „Það er voða 
lítið hægt að gera hvort sem það 
gengur illa eða vel – menn verða 
að halda áfram. Það er voða auð-
velt að lifa lífinu þegar vel gengur 
og allt er í ljóma en það reynir á 
menn þegar illa gengur og það er 
spurning hvort menn leysa það – 
ég vona að við gerum það.“  - bbh

AFTAKA Á HÁLFTÍMA
Stjörnumenn gjörsigruðu Framara á Laugardalsvellinum í gær en niðurstaðan 
var 5-2 sigur gestanna úr Garðabænum. „Það reynir á menn þegar illa gengur 
og spurning hvort menn leysa það,“ segir Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram.

KAMPAKÁTIR Í HVÍTU Stjörnumenn fagna einu marka sinna í Laugardalnum í gær. 
Garðar Jóhannsson er fyrir miðri mynd. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Baráttuglaðir Fylkis-
menn bættu þremur stigum í safn-
ið með 2-1 sigri á Valsmönnum í 
Árbænum í gærkvöldi. Veðurskil-
yrði buðu upp á fína knattspyrnu 
en hið sama verður ekki sagt um 
vallaraðstæður. Grasið á Fylkis-
velli gerði leikmönnum erfitt fyrir 
og ljóst að nokkrar vikur eru í að 
Lautin í Árbænum verði iðjagræn 
og slétt.

Leikurinn var jafn framan af en 
Fylkismenn komust yfir um miðj-
an fyrri hálfleikinn með skalla-
marki Þóris Hannessonar eftir 
hornspyrnu. Eftir markið voru 
þeir hættulegri í sínum aðgerðum 
og óhræddir að láta vaða á markið 
þegar tækifæri gafst. Valsmönnum 

gekk að sama skapi illa að fóta sig 
á vallarhelmingi Fylkismanna. 
Komu sér oft í fínar stöður án þess 
að koma skoti á markið.

„Við létum boltann ganga ágæt-
lega á milli okkar en þegar við 
komumst á síðasta þriðjung-
inn gerðist voðalega lítið. Áttum 
stangarskot, eitthvert klafs í 
teignum en það var ekkert meira 
en það,“ sagði Jón Vilhelm Ákason.

Jón Vilhelm komst næst því að 
jafna metin fyrir Valsmenn um 
miðjan síðari hálfleikinn þegar 
hörkuskot hans small í stöng. 
En skömmu síðar skoraði Albert 
Brynjar Ingason þegar hann 
fylgdi eftir hörkuskoti Jóhanns 
Þórhallssonar og allur vindur fór 

úr Valsmönnum. Þeir voru aldrei 
líklegir til þess að koma til baka 
og  mark Færeyingsins Jónasar 
Tórs Næs í blálokin lítil sárabót.

„Þetta var verðskuldað fannst 
mér. Góður sigur, kannski ekki 
fallegasti fótboltinn heldur 
vinnusigur,“ sagði kampakátur 
miðjumaður Fylkis, Andrés Már 
Jóhannesson. Fylkismenn glutr-
uðu niður unnum leik í fyrstu 
umferð mótsins líkt og gerðist svo 
oft síðasta sumar en þeim hefur 
gengið ágætlega síðan.

„Við erum orðnir einbeittari, 
loksins búnir að læra af mistökun-
um. Nú gerum við þetta almenni-
lega og klárum 90 mínútur,“ sagði 
Andrés Már að lokum.  - ktd

Fylkir vann 2-1 sigur á Val í Árbænum í gær og er komið upp við topp Pepsi-deildar karla:

Einbeittir Fylkismenn nældu í þrjú stig

TEKIÐ Á ÞVÍ Matthías Guðmunsson, Val, 
í baráttu við Ásgeir Börk Ásgeirsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



- kynningarfundur 17. maí að Dunhaga 7 kl. 17:15 

- umsóknarfrestur til  29. september

- umsóknarfrestur til  9. september

SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

TAKTU SKREFIÐ

Námsráðgjöf og upplýsingar: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

NÁMSBRAUTIR SEM HEFJAST Í HAUST:
LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI

GÆÐASTJÓRNUN

FRAMKVÆMDAFERLI MANNVIRKJAGERÐAR        
– fjármögnun, samningar, útboðsreglur og uppgjör

VERKEFNASTJÓRNUN – LEIÐTOGAÞJÁLFUN

HUGRÆN ATFERLISMEÐFERÐ
- Eins árs þverfaglegt, hagnýtt nám

- Tveggja ára nám fyrir sálfræðinga og geðlækna

 FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ (NÁM Á MEISTARASTIGI)

NÁM TIL LÖGGILDDINGAR FASTEIGNA-, FYRIRTÆKJA OG SKIPASALA

LYKILÞÆTTIR ÞJÓNUSTU – MARKVISS LEIÐ

REKSTUR, STJÓRNUN OG MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA – MARKVISS LEIÐ
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Þórólfur 
Guðnason sóttvarnalæknir fjallar um bólu-
setningar. Farið er yfir góð ráð til að styrkja 
ónæmiskerfið.

20.30 Golf fyrir alla

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og 
Kwinnráðstefnan í Hörpu eftir 10 daga.

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í Keisraranum.

  Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

18.15 Tveir gestir 

18.45 Að norðan Með Hildu Jönu Gísla-
dóttur. 

19.00 Fróðleiksmolinn

06.50 Surrogates 
08.20 Top Secret
10.00 The Naked Gun
12.00 G-Force
14.00 Top Secret
16.00 The Naked Gun
18.00 G-Force
20.00 Surrogates 
22.00 The Black Dahlia 
00.00 Jindabyne 
02.00 Johnny Was
04.00 The Black Dahlia 
06.00 Taken

07.00 Liverpool - Tottenham
13.00 Birmingham - Fulham
14.45 Wigan - West Ham

16.30 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta framhjá sér fara.

17.45 Premier League Review Flottur 
þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leik-
ir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til 
mergjar.

18.40 Swansea - Nott. Forest Bein út-
sending frá leik Swansea og Nottingham For-
est í undanúrslitum um sæti í ensku úrvals-
deildinni. Þetta er seinni leikur liðanna.

21.00 Premier League Review Flottur 
þáttur um ensku úrvalsdeildina þar sem leik-
ir helgarinnar verða skoðaðir og krufðir til 
mergjar.

21.55 Ensku mörkin Sýnt frá síðustu 
leikjum í neðri deildum enska boltans. Glæsi-
leg mörk og mögnuð tilþrif.

22.25 Swansea - Nott. Forest

07.00 The Players Championship (4:4)

11.10 Golfing World (84:240) 

17.10 PGA Tour - Highlights (17:45) 

18.00 Golfing World (86:240)

18.50 The Players Championship (4:4)

22.00 Golfing World (86:240)

22.50 Champions Tour - Highlights 

23.45 ESPN America 

00.00 Golfing World (86:240) 

00.50 The Players Championship (1:4) 

06.00 ESPN America 

16.25 Skógarnir okkar - Hallorms-
staðaskógur (2:5)

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (14:52)

18.08 Franklín (63:65)

18.30 Sagan af Enyó (20:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Monica og David (Monica and 
David) Monica og David Bandarísk heimild-
armynd um ung hjón með Downs-heilkenni 
og foreldra þeirra sem reyna að styðja þau 
eftir mætti.

21.10 Leitandinn (24:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævin-
týri kappans Richards Cypher og dísarinnar 
Kahlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.10 Veðurfréttir

22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er 
fjallað um Íslandsmótið í fótbolta karla. 

23.10 Þýski boltinn Mörk og tilþrif úr síð-
ustu leikjum í Bundesligunni, úrvalsdeild 
þýska fótboltans.

00.10 Íslandsmót í hnefaleikum (e)

01.20 Kastljós (e)

01.55 Fréttir (e)

02.05 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Masterchef (13:13) 
11.00 Lie to Me (9:13)
11.45 Falcon Crest (27:28) 
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance 
(18:25)
14.25 So You Think You Can Dance 
(19:25) 
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar 
17.55 The Simpsons (7:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Two and a Half Men (6:22) 
19.45 Modern Family (9:24) 
20.10 Glee (18:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana 
sem halda áfram að keppast við að vinna 
söngkeppnir á landsvísu.
21.20 The Event (20:22) Hörkuspennandi 
þættir um venjulegan, ungan mann sem 
hafður er fyrir rangri sök. Ásamt kærustu sinni 
lendir hann á flótta og áður en þau vita af 
eru þau orðin flækt í meiri háttar samsæri 
gegn forseta Bandaríkjanna.
22.05 Nikita (9:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division.
22.50 The Office (3:6)
23.20 How I Met Your Mother (7:24)
23.45 Bones (7:23)
00.30 Hung (4:10)
01.00 Eastbound and Down (4:6)
01.30 True Blood (6:12)
02.20 True Blood (7:12)
03.10 True Blood (8:12)
04.00 Who the *$&% is Jackson Pol-
lock
05.15 Fréttir og Ísland í dag

19.30 The Doctors

20.15 Ally McBeal (5:22) Mamma Jenny, 
sem er gift 22 ára gömlum manni, ákærir 
fyrrverandi atvinnuveitendur sína fyrir kyn-
ferðislega áreitni. Það er enginn annar en 
poppgoðið Elton John sem kemur fram í 
þættinum og tekur lagið.

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.55 The Mentalist (19:24) Þriðja serían 
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. 

22.40 Rizzoli & Isles (1:10) Spennandi 
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar 
ólíkar en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild Boston og 
er hörð í horn að taka og mikill töffari. Maura 
er hins vegar afar róleg og líður best á rann-
sóknarstofu sinni meðal þeirra látnu. 

23.35 Boardwalk Empire (12:12)

00.35 Ally McBeal (5:22)

01.20 The Doctors

02.00 Sjáðu

02.25 Fréttir Stöðvar 2 

03.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Deportivo

15.40 Spænski boltinn: Villarreal - 
Real Mardrid Útsending frá leik Villarreal og 
Real Madrid í spænsku úrvalsdeildinni.

17.25 NBA 2010/2011 - Playoff Games 
Útsending frá leik í úrslitakeppni NBA.

19.15 Ensku bikarmörkin Sýndar svip-
myndir og öll mörkin úr leikjum helgarinnar í 
ensku bikarkeppninni (FA Cup).

19.45 KR - Þór Bein útsending frá leik KR 
og Þórs í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

22.00 Pepsi mörkin Hörður Magnússon, 
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera 
upp leikina í Pepsi-deild karla. Öll mörkin og 
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það 
sem vel er gert og það sem betur mátti fara 
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.

23.10 Golfskóli Birgis Leifs (8:12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist 
golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.
23.40 Spænsku mörkin
00.30 KR - Þór
02.20 Pepsi mörkin

08.00 Dr. Phil (177:181) 
08.45 Rachael Ray (177:195) 
09.30 Pepsi MAX tónlist 
15.35 An Idiot Abroad (5:9) 
16.25 Rachael Ray (178:195) 
17.10 Dr. Phil (178:181) 
17.55 Matarklúbburinn (7:7) 
18.20 Spjallið með Sölva (13:16)
19.00 Kitchen Nightmares (7:13)
19.45 Will & Grace (9:25) Endursýningar 
frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum.
20.10 90210 (19:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.
20.55 Hawaii Five-O (11:24) Bandarísk 
þáttaröð sem byggist á samnefndum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda á 
sjöunda og áttunda áratugnum.
21.45 CSI (18:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas.
22.35 Penn & Teller (9:10) Galdrakarl-
arnir brögðóttu Penn og Teller afhjúpa svika-
hrappa og svindlara í þessum bráðskemmti-
legu þáttum.
23.05 Californication (7:12)
23.35 Rabbit Fall (7:8) 
00.00 Spjallið með Sölva (13:16) 
00.05 CSI: New York (4:23) 
00.40 Pepsi MAX tónlist 
00.50 Will & Grace (9:25)
01.10 Hawaii Five-O (11:24)
01.55 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 

> Bruce Willis
„Ég hef alltaf haft sjálfstraust. Áður en ég varð 
frægur, kom sjálfstraustið mér í vandræði. Eftir 
að ég hlaut frægðina, kom sjálfstraustið mér í 
enn meiri vandræði.“
Bruce Willis fer með aðalhlutverkið í 
framtíðartryllinum Surrogates, sem 
fjallar um rannsókn á dularfullu 
morði á ungri konu sem tengist 
vísindamanni sem þróaði fyrstu fjar-
stýrðu vélmennin. Myndin er á Stöð 
2 Bíó kl. 20 í kvöld.

Þegar ég og sambýlingurinn tókum það stóra skref að flytja inn 
saman vorum við svo heppin að vera aðeins með eina sjón-

varpsstöð. Þau kvöld sem fóru í sjónvarpsáhorf á fyrsta 
heimilinu voru því þægileg og einföld enda ekki hægt að 
þræta um val á sjónvarpsefni. 

Nú, mörgum árum síðar, erum við orðin áskrif-
endur að Fjölvarpinu og höfum ekki eina, ekki 
tvær heldur um áttatíu sjónvarpsstöðvar 
til að horfa á. Það er vissulega 
gaman að hafa val en þetta 

gríðarlega úrval hefur einnig 
verið uppspretta margra deilna 
milli mín og sambýlingsins.

Deilurnar eiga sér oftast stað 
á kvöldin þegar mig langar að 
horfa á danskt eða sænskt sjón-

varpsefni og sambýlinginn langar 
að horfa á harðkjarnaefni á borð 

við Deadliest Catch og Amer-
ica‘s Hardest Prisons. Upp-
hefst þá mikil og hörð barátta 
um völdin yfir fjarstýringunni 
og þar mætast sannarlega 
stálin stinn. Svekkelsið yfir 
töpuðum bardaga endist þó 

sem betur fer aldrei lengi.
Mér er því orðið ljóst að svo gott 

úrval af sjónvarpsefni sé ekki endilega 
af hinu góða. Ekki nema áhorfandinn kunni þá góðu list 

að deila með sér og vera sínum nánustu svolítið eftirlátur. En 
líkt og spekingurinn sagði forðum daga þá er batnandi sjónvarps-
áhorfanda best að lifa. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON BERST FYRIR YFIRRÁÐUM Á SJÓNVARPSFJARSTÝRINGUNNI

Batnandi manni er best að lifa

HÁSKÓLABRÚIN
Langar þig í háskólanám 

en vantar stúdentspróf?

Háskólabrú Keilis býður upp á nám fyrir þá 
sem hafa ekki lokið stúdentsprófi.                  

Að loknu námi uppfylla þeir inntökuskilyrði 
í háskóla hérlendis og erlendis.            

Komdu í skemmtilegt nám í frjóu umhverfi. 
Komdu í Keili.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 6. JÚNÍ Nánari upplýsingar er að finna á www.keilir.net
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www.listahatid.is
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! Barbara 

bonney

tony allen 
og storsveit SAMUELS

rebbasaga

BEiJING DANCE 
THEATer

LA FURA 
DELS BAUS HOGNI EGILSSON

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

07.35 Monarch of the Glen  08.25 My Family  
08.55 My Family  09.25 My Family  10.00 
EastEnders  10.25 Fawlty Towers  11.00 ‚Allo ‚Allo!  
11.35 ‚Allo ‚Allo!  12.05 Keeping Up Appearances  
12.35 Fawlty Towers  13.10 ‚Allo ‚Allo!  13.45 ‚Allo 
‚Allo!  14.20 The Weakest Link  15.05 The Weakest 
Link  15.55 Fawlty Towers  16.25 ‚Allo ‚Allo!  17.00 
‚Allo ‚Allo!  17.30 Dalziel and Pascoe  18.20 Dalziel 
and Pascoe  19.10 Top Gear  20.00 Jack Dee Live 
at the Apollo  20.45 QI  21.15 Little Britain  21.45 
Coupling  22.15 Jack Dee Live at the Apollo

11:20 Bonderøven  11:50 Postkort fra Sydeuropa: 
Fontænerne i Rom  12:00 Teatertrup på farten  
13:00 DR Update - nyheder og vejr  13:10 Jamie 
i det fede USA  14:00 Timmy-tid  14:10 Chiro  
14:15 Den fortryllede karrusel  14:30 Kaj og 
Andrea - som babyer  15:00 Landsbyhospitalet  
15:50 DR Update - nyheder og vejr  16:00 Jamies 
mad på 30 minutter  16:30 TV Avisen med Sport  
17:05 Aftenshowet  18:00 Jamie Oliver i Venedig  
19:00 TV Avisen  19:25 Horisont  19:50 SportNyt  
20:00 Miss Marple  21:35 Kysset af spritten 

12.05 Kjærlighetshagen  12.35 Ut i nærturen  
12.50 Mainatt på Mjøsa  13.00 NRK nyheter  13.10 
Par i hjerter  14.00 NRK nyheter  14.10 Popstokk  
15.00 NRK nyheter  15.10 Rallycross  15.40 
Oddasat - nyheter på samisk  15.55 Nyheter på 
tegnspråk  16.00 Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  
17.45 Lev lenge!  18.15 Dronningen, Slottet og 
Linstow  18.45 Fysikk på roterommet  18.55 
Distriktsnyheter  19.30 Norge i krig - oppdrag 
Afghanistan  20.00 The Street  21.00 Kveldsnytt  
21.20 Lewis  22.55 Nytt på nytt

12.30 Världens kläder  13.00 Gloria-tv  13.05 
Vilma  13.10 Gomorron Sverige  14.00 Rapport  
14.05 Två kockar i samma soppa  14.55 Mästarnas 
mästare  15.55 Sportnytt  16.00 Rapport med 
A-ekonomi  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Fråga doktorn  17.00 Kulturnyheterna  17.15 
Regionala nyheter  17.30 Rapport med A-ekonomi  
18.00 Djursjukhuset  18.30 Det söta livet  19.00 
Himmelblå  19.45 Väsen  20.00 Ramp  20.30 
Ett evigt berättande  21.00 Damages  21.45 
Djursjukhuset  22.15 Vetenskapens värld

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt 07.30 
Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar 
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir 11.03 
Samfélagið í nærmynd 12.00 Hádegisútvarpið 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50 
Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Hringsól 14.00 
Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 
15.03 Útvarpssagan: Náðarkraftur 15.25 Fólk og 
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Frá Tónskáldaþinginu í Lissabon 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.05 Lostafulli 
listræninginn 23.45 Málstofan 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Bein útsending frá leik KR og Þórs 
í Pepsi-deild karla í knattspyrnu. 
Þórsarar eru í efstu deild í fyrsta 
sinn í níu ár og ætla að berjast fyrir 
hverju stigi. Í síðustu ferð Þórsara til 
Reykjavíkur lagði liðið Fram að velli.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.45
KR - Þór
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Tónlistarkonan Elín Ey ætlar að vera dugleg við 
að böska í miðbæ Reykjavíkur í sumar. Þar spilar 
hún á kassagítarinn sinn fyrir pening og eru bæði 
útlendingar og Íslendingar duglegir við að kafa ofan 
í vasa sína eftir aurum.

„Þegar margir túristar eru og mjög gott veður er 
þetta bara fínasti peningur. Það er mjög „næs“ að fá 
borgað fyrir að sitja í sólinni og spila á gítar,“ segir 
Elín, sem er dóttir tónlistarhjónanna Ellenar Krist-
jánsdóttur og Eyþórs Gunnarssonar. 

„Ég byrjaði á þessu fyrir tveimur sumrum og er 
búinn að gera þetta heima og aðeins úti í New York,“ 
segir Elín, sem mælir þó ekki með því að böska í 
„Stóra eplinu“ á sumrin vegna mikils hita.

Hún ætlar að spila eins oft og hún getur í sumar 
til að ná sér í smá pening. „Þetta er vinnan mín á 
sumrin og ég fer alla daga sem bjóða upp á þetta. 
Þetta fer ekki endilega eftir veðrinu heldur hversu 
líflegur bærinn er.“ Hún hefur mest haldið sig til í 
Bankastrætinu fyrir utan verslunina 66° norður þar 
sem margt fólk er jafnan á gangi. 

Elín fer aftur til New York í júní, ekki þó til að 
böska heldur í stutta tónleikaferð með Sóleyju Krist-
jánsdóttur, dóttur tónlistarmannsins KK sem bösk-

aði einmitt á meginlandi í Evrópu á árum árum. Í 
New York ætla þær að spila lög Elínar, sem gaf út 
sína fyrstu plötu fyrir þremur árum. Ný plata er 
einmitt á leiðinni frá henni síðar á þessu ári.  - fb

Elín Ey böskar í Bankastrætinu

SPILAR Í SUMAR Elín Ey ætlar að spila fyrir gesti og gangandi í 
Bankastræti í sumar.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Besti bitinn er klárlega Vega-
mótaborgarinn á Vegamótum. 
Ég fer þangað þegar ég vil dekra 
við mig.“

Haraldur Ingi Shoshan, gítarleikari hljóm-
sveitarinnar Angist.

Orgeltónleikar í Dómkirkjunni
Norski organistinn Stig Wernö Holter heldur 
orgeltónleika mánudaginn 16. maí kl. 20.00

Á efnisskránni eru verk eftir, J.S. Bach, Egil Hovland,
Ludvig Nielsen

Jón Þórarinsson og Stig Wernö Holter

Enginn aðgangseyrir

Norska sendiráðið - Dómkirkjan

Kvikmynd Rúnars Rúnarssonar, Eldfjall, 
fær flotta dóma í þremur virtustu kvik-
myndatímaritunum, Variety, Hollywood 
Reporter og Screen Daily. Myndin var 
frumsýnd á Cannes-kvikmynda hátíðinni 
í síðustu viku að viðstöddum leikstjór-
anum sjálfum og aðalleikurunum, þeim 
Theódór Júlíussyni og Margréti Helgu 
Jóhannesdóttur. Auk þeirra voru þau 
Þorsteinn Bachmann og Elma Lísa 
Gunnarsdóttir einnig viðstödd frumsýn-
inguna ásamt Kjartani Sveinssyni, oftast 
kenndum við Sigur Rós, en hann semur 
tónlistina í myndinni.

David Rooney, rýnir hjá Hollywood 
Reporter, segir að þrátt fyrir nokkr-
ar eldheitar ástarsenur milli gamals 
fólks eigi myndin seint eftir að verða 

fyrsta val hjá áhorfendum sem stefnu-
mótamynd. „Þetta er hins vegar ástar-
saga sem tekur á hlutunum af næmni 
og ögrar aldrei sannleikanum,“ skrifar 
Rooney. „Hún á eftir að snerta taugar 
hjá þeim sem hafa þurft að takast á við 
sjúkdóm hjá maka eða öldruðu foreldri 
og þær ákvarðanir sem fylgja slíkri 
baráttu.“

Mark Adams, rýnir Screen Daily, 
hrósa Theódór Júlíussyni alveg sérstak-
lega fyrir frammistöðu sína. Hann hrós-
ar einnig einfaldleikanum og hversu fág-
aðan stíl Rúnar hefur. Alissa Simon hjá 
Variety segir Eldfjall halda í sín sérein-
kenni sem íslensk mynd en eigi einnig 
eftir að höfða vel til fólks úti um allan 
heim. -fgg

Flottir dómar fyrir Eldfjall

GENGUR VEL Þeim Theódór Júlíussyni, Rúnari Rúnarssyni og 
Margréti Helgu hefur verið tekið vel af gagnrýnendum í Cannes 
en kvikmyndin Eldfjall var frumsýnd þar í síðustu viku.

Sigur Aserbaídjans í Eurovision kom mörgum í opna skjöldu. 
Laginu hafði þó verið spáð nokkurri velgengni af Eurovision-
sérfræðingum en fæstir sáu þó sigur í kortunum.  Laga-
höfundarnir eru hins vegar ekki Aserar heldur koma þeir 
frá Svíþjóð. Annar þeirra heitir því „íslenska“ nafni Stefán 
Örn og hann hefur tengingu við íslenskt Eurovision. 
Hann útsetti lag Jóhönnu Guðrúnar, Slow Down, sem 
keppti um að komast til Düsseldorf í söngvakeppni 
RÚV.  - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Íslenska lagið Coming Home með 
Vinum Sjonna eftir Þórunni Ernu 
Clausen og Sigurjón Brink hafn-
aði í 20. sæti. Lagið fékk engu að 
síður 61 stig og sexmenningarnir 
fluttu lagið óaðfinnanlega á svið-
inu í Düsseldorf. Stigin dreifðust 
óvenjumikið í keppninni og Euro-
vision-sérfræðingar eru sammála 
um að keppnin hafi ekki verið 
svona jöfn í langan tíma. 

Að endingu var það hins vegar 
Aserbaídsjan sem fór með sigur af 
hólmi með lagið Running Scared 
með þeim Nigar og Eldar. Aserba-
ídsjan er tiltölulega nýtt í þess-
ari keppni og árangur þess því 
eftirtektarverður. Þetta þýðir 
hins vegar að fulltrúar Íslands á 
næsta ári eiga fyrir höndum ansi 
skrautlegt og langt ferðalag enda 

Aserbaídsjan það land í Evrópu 
sem er lengst frá Íslandi. Auk þess 
mun keppnin hefjast á miðnætti 
að staðartíma og ljúka um klukk-
an hálf fjögur um nóttina. „Það 
hefði óneitanlega verið hagstæðara 
ef Svíþjóð hefði unnið,“ segir Sig-
rún Stefánsdóttir, dagskrárstjóri 
RÚV. Hún bætir því við að hún sé 
ákaflega stolt af Vinum Sjonna þótt 
þeir hefðu mátt enda aðeins ofar. 
„Svona í ljósi þess að þeir höfnuðu 
í fjórða sæti í undanriðlunum.“

Heimir Guðjónsson, þjálfari bik-
arameistara FH, fór fyrir liðinu 
sem keppti við Aktobe frá sam-
nefndri borg í Aserbaídsjan í for-
keppni meistaradeildar Evrópu árið 
2009. „Við flugum til Kaupmanna-
hafnar og leigðum okkur vél þaðan 
til að fljúga með til Aserbaíjdans, 

þetta var allsvakalegt ferðalag. 
En þeir sem við ræddum við sögðu 
að þetta væri hagstæðara,“ segir 
Heimir. Kristinn Jakobsson milli-
ríkjadómari dæmdi leik í höfuð-
borg landsins, Bakú, og hann var í 
loftinu í fimmtán klukkutíma. „Við 
gistum eina nótt í Vín en alls voru 
þetta fimmtán klukkutímar. Hins 
vegar kom það ótrúlega á óvart 
hversu mikil menning var í kring-
um höfuðborgina og allt sem sneri 
að okkur var fyrsta flokks.“

Sigrún segir að þau verði ein-
faldlega að taka örlögum sínum 
en lykilatriðið sé að bregðast 
skjótt við. „Við verðum bara vera 
fljót að skoða hagstæð flug. Von-
andi verður síðan hótelverðið bara 
hagstæðara en í Þýskalandi.“

 freyrgigja@frettabladid.is

SIGRÚN STEFÁNSDÓTTIR:  HAGSTÆÐARA EF SVÍÞJÓÐ HEFÐI UNNIÐ

Langt ferðalag Eurovision-
fara fram undan til Bakú

STÓÐU SIG VEL
Vinir Sjonna stóðu sig vel á svið-
inu í Düsseldorf en höfnuðu í 20. 
sæti. Vinir og fjölskylda Sigurjóns 
Brink söfnuðust saman í Tjarnar-
bíói og fylgdust með flutningnum. 
Það var hins vegar lag Aserbaídjans 
sem bar sigur úr býtum. Það hefur 
í för með sér eitt lengsta ferðalag 
sem nokkur íslenskur Eurovision-
fari þarf að leggja á sig á næsta ári.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Flís fyrir Cullum
Hljómsveitin Flís mun hita upp 
fyrir enska tónlistarmanninn Jamie 
Cullum sem stígur á svið í Hörp-
unni 23. júní. Davíð Þór Jónsson 
og félagar í Flís hafa haft sig lítið í 
frammi undanfarin misseri en ætla 
að vera meira áberandi á næstunni 

og er upphitunin fyrir 
Cullum liður í því.  

Enski söngvarinn 
er annars sjóð-
heitur um þessar 

mundir því stutt er 
síðan hann söng á 
heiðurssamkomu fyrir 

leikarann Robert 
De Niro á 

kvikmynda-
hátíðinni í 
Cannes.  -fb
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 NÝ LÍNA AF

KING
KOIL
 RÚMUM KOMIN Í HÚS

 ÁRGERÐ 2011
SÍÐAN ÁRIÐ 1898 HEFUR KING KOIL VARIÐ MIKLUM TÍMA 
OG FJÁRMUNUM Í AÐ ÞRÓA OG BÆTA FRAMLEIÐSLU SÍNA. 
ÞETTA ER EIN AF GRUNDVALLARÁSTÆÐUM ÞESS AÐ KING 
KOIL RÚMIN ERU MEÐAL ÞEIRRA FREMSTU Í HEIMINUM.
Í ÁR ER EINGIN UNDANTEKNING OG NÚ KYNNUM VIÐ 
STOLT NÝJA OG ENN BETRI LÍNU AF HÁGÆÐA HEILSU-
RÚMUNUM FRÁ KING KOIL.

15%
KYNNINGAR-
AFSLÁTTUR

Á NÝJU LÍNUNNI 

KING KOIL
HEILSURÚM FRÁ 
99.000 KR.30%

AFSLÁTTUR
NÚ GERUM VIÐ ENN BETUR

ALLAR ELDRI 
GERÐIR EIGA AÐ 
KLÁRAST NÚNA!
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FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Fékk hlutverk
Eins og komið hefur fram í fjöl-
miðlum standa nú yfir tökur á kvik-
myndinni Svartur á leik. Myndin 
byggir á samnefndri bók Stefáns 
Mána sem hefur verið fastagestur á 
tökustað. Þær heimsóknir borguðu 
sig því Stefán Máni 
græddi lítið hlut-
verk í myndinni. 
Hann fékk að 
leika lögregluþjón 
í atriði á móti 
Þorvaldi Davíð 
Kristjánssyni sem 
leikur aðal-
hlutverkið, 
sjálfan 
Stebba 
Sækó. -fgg

1 Hefði alveg viljað enda ofar

2 Framkvæmdastjóri AGS 
ákærður fyrir nauðgun

3 Traðkaði á höfði manns fyrir 
utan Sólon

4 Friðurinn dýru verði keyptur

5 Gleði hjá íslenska hópnum
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