
veðrið í dag

FJÁRMÁL Fulltrúar Alþjóðagjaldeyr-
issjóðsins á Íslandi gerðu það að 
tillögu sinni um það leyti sem fjár-
lagagerð stóð yfir haustið 2009 að 
loka ríkisreknum menningarstofn-
unum í sparnaðarskyni. Þjóðleik-
húsið var nefnt sérstaklega á nafn 
og skyldi lokunin standa í þrjú ár. 
Tillögu AGS var alfarið hafnað.

Þetta kom fram í máli Katrínar 
Jakobsdóttur, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, á Alþingi á 
föstudag þegar hún flutti munn-
lega skýrslu fyrir þinginu um mál-
efni safna hér á landi. „Og þetta 
var nefnt í fullri alvöru,“ sagði 
Katrín.

Í viðtali við Fréttablaðið útskýrir 

ráðherra að þegar hugmyndin var 
orðuð við íslensk stjórnvöld hefðu 
fulltrúar AGS í sjálfu sér ekki gert 
sérstakan greinarmun á menn-
ingarstofnunum sem þeir töldu að 
mætti loka í þrjú ár í sparnaðar-
skyni. 

„Þetta var meðal ýmissa hug-
mynda þeirra um niðurskurð 
og samdrátt, og nefnt sem fórn 
sem gæti þurft að færa,“ segir 
Katrín. „Almennt var það nefnt 

sem lausn að loka stofnunum 
tímabundið.“

Að sögn Katrínar voru allar 
menningarstofnanir sem reknar 
eru af íslenska ríkinu undir í hug-
myndinum AGS, til dæmis höfuð-
söfnin Listasafn Íslands og Þjóð-
minjasafnið. Af hálfu íslenskra 
stjórnvalda hafi slíkar lokanir þó 
aldrei komið til greina.

Þessar hugmyndir AGS sýna vel 
hvers konar áskorun stjórnvöld 
stóðu frammi fyrir þegar niður-
skurðarhnífurinn fór á loft eftir 
hrunið en Katrín nefnir að aðgerðir 
eins og þessar hefðu haft gríðarlega 
neikvæð áhrif á íslenskt samfélag, 
og öðruvísi væri yfir að líta hér á 

landi ef þessum hugmyndum AGS 
hefði verið gefinn frekari gaum-
ur. Hugmyndunum hafi hins vegar 
verið hafnað samstundis og ekki 
ræddar sem möguleiki við aðhalds-
aðgerðirnar sem þá gengu í garð.

Við Þjóðleikhúsið starfa milli 
400 og 500 manns á hefðbundnu 
leikári. Í ársskýrslu leikhússins 
fyrir árið 2010 kemur fram að 
aðsókn jókst fimmta árið í röð; 
tæplega hundrað þúsund manns 
sóttu 24 sýningar.

Á fjárlögum ársins 2010 var 
fjárveiting til Þjóðleikhússins 
rúmlega 700 milljónir króna en 
647 árið 2011. Á fjárlögum þessa 
árs eru milljónirnar 679.  - shá
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Og þetta var nefnt í 
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Dagur leikskólans
Formaður leikskólakennara 
segir frjótt og gott starf 
unnið innan leikskólanna.
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Gunnar Hafsteinn Ísleifsson hannaði stálburðarvirki Kristalsins við höfnina í Kaupmannahöfn.

Muffins  koma í hinum ýmsu útfærslum. Til dæmis 
er hægt að kaupa muffinsform úr sílíkoni sem 
líta út eins og bollar og með þeim fylgja undir-
skálar úr plasti. Óneitanlega flott á borði.

Besta 
stálhönnun í Evrópu 2011

Þ etta er óneitanlega mikill heiður fyrir mig og ég er mjög stoltur,” segir Gunnar Hafsteinn Ísleifsson 
verkfræðingur. Hann hlaut verðlaun 

European Convention for Constructional 
Steelwork, ECCS, fyrir bestu stálhönnun 

í Evrópu árið 2011 fyrir hönnun sína 
á stálburðarvirki byggingarinnar Kristalsins sem stendur á Kalve-bod Brygge í Kaupmannahöfn og vígð var 13. mars 2011.
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Gunnar Hafst i Í
Gunnar Hafsteinn Íslei hannaði ði stástálbururð
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ffinsform úr sílíkoni sem 
líta út eins og bollar og með þeim fylgja undir-
skálar úr plasti. Óneitanlega flott á borði.
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Fasteignasalan Valhöll hefur til sölu 
glæsilega 150 fm íbúð á tveimur hæðum við 
Naustabryggju.

Í búðin er í sérlega vel staðsettri blokk sem ein-göngu eru fjórar íbúðir í. Íbúðinni fylgja tvö stæði í lokuðu bílskýli. Tvennar svalir eru í íbúð-inni, annars vegar stórar 30 fm suðursvalir og hins vegar litlar svalir sem snúa til norðurs með glæsilegu útsýni.  Hátt er til lofts í íbúðinni sem gerir hana sér-lega sjarmerandi, þá er innbyggð lýsing í loftum og veggjum.
Komið er inn í flísalagt anddyri með skáp. Flísalagt baðherbergi með sturtu og innréttingu. Gott parket-lagt barnahe b i ð ká

af eldhúsi er þvottahús og frá eldhúsi er gengið út á stórar suðursvalir. Á sér gangi er hjónaherbergi með góðum skáp og annað jafn stórt herbergi. 
Í holi er stigi upp í ris og er það notað sem sjón-varpshol, þar eru að sögn seljanda um 15 f k

Íbúð við Naustabryggju
Íbúðin er í einu best staðsetta húsinu við Naustabryggju.

Hátt er til lofts í íbúðinni sem gerir hana sérlega sjarmerandi.

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 
Söluverðmetum eign þína
þér að kostnaðarlausu

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

 

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 
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Ný sýn á ferðaþjónustu
Gíslunn og Mathias vilja 
tvinna saman ferðaþjónustu 
og orkuiðnað á Íslandi.
allt 2

Heimilis
RIFINN OSTUR

370 g
ÍSLENSKUR OSTUR

100%
370

NÝJUNG

16 dagar 
til Öskudags

Sjáðu búningana okkar 

á Facebook

Barnabúningar: 1.490

2.990 og 4.990

Vildu loka Þjóðleikhúsinu
Haustið 2009 lagði fulltrúi AGS á Íslandi lokun menningarstofnana ríkisins til sem sparnaðarleið. Þjóðleik-
húsið var sérstaklega nefnt sem dæmi um fórn sem nauðsynleg væri að færa, eins og það var orðað. 

TÓNLIST Vinir Sjonna njóta enn 
mikilla vinsælda ári eftir að 
sveitin steig á svið fyrir Íslands 
hönd í Eurovision-keppninni 
í Þýskalandi. 
Sveitin, sem 
flutti lagið 
Coming Home 
í keppninni, 
hefur síðan þá 
fengið fjölda 
fyrirspurna frá 
útlöndum, eink-
um í gegnum 
íslenskar ferða-
skrifstofur og 
fyrirtæki sem 
halda ráðstefnur hérlendis. 

„Það hafa verið að koma hingað 
hópar frá Evrópu sem hafa spurt 
hvort þessi hópur sé ennþá starf-
andi og spilahæfur og hvort hægt 
sé að fá hann til að skemmta,“ 
segir Pálmi Sigurhjartarson úr 
Vinum Sjonna. „Við erum alltaf 
boðnir og búnir þegar við getum. 
Það er skemmtilegt að þetta 
atriði okkar hafi vakið athygli í 
Eurovision og að fólk sé að pæla 
aðeins í þessu.“  - fb / sjá síðu 30

Vinir Sjonna vinsælir:

Eftirsóttir hjá 
útlendingum

VIÐSKIPTI Náist samningar milli 
Orkuveitu Reykjavíkur (OR), líf-
eyrissjóðanna og Norðuráls verður 
lagt upp í gerð Hverahlíðarvirkjun-
ar með svokallaðri verkefnafjár-
mögnun. Selja á orku úr virkjun-
inni til álvers Norðuráls í Helguvík.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins fengu OR og Norðurál 
KPMG til þess að leita lausna á 
þeim hnút sem orkuöflun til virkj-
unarinnar var komin í. 

Í fyrra komst gerðardómur að 
því að orkusamningar Norðuráls 
og HS Orku skyldu standa. Hugur 
OR mun ekki hafa staðið til að fara 
sömu leið með samninga sína við 
Norðurál. 

KPMG hefur þegar kynnt stjórn 
OR hvernig ráðast mætti í gerð 
virkjunarinnar með því að stofna 

um hana sérstakt félag, sem að 
stærstum hluta yrði í eigu lífeyris-
sjóðanna. 

Herma heimildir blaðsins að 
Norðurál sé opið fyrir viðræðum 
og lífeyrissjóðirnir jákvæðir fyrir 
fjármögnun. 

Síðastliðinn föstudag kynnti svo 
forstjóri OR málið fyrir sveitar-
stjórnarmönnum sveitarfélaga sem 
að OR standa. 

Verði af verkefninu gangast 
Orkuveitan og eigendur hennar 
ekki í ábyrgðir vegna lána tengdum 
verkefninu. 

Orkuveitan sér hins vegar um 
byggingu og rekstur virkjunar-
innar samkvæmt samningi þar að 
lútandi. Orkuveitan á jafnframt 
jarðhitasvæðið, en leigir félaginu 
nýtingarrétt.  - óká

Áætlað er að ráðast í Hverahlíðarvirkjun með svonefndri verkefnafjármögnun: 

Lífeyrissjóðir fjármagni virkjun

PÁLMI 
SIGURHJARTARSON

KLAKAVERÖLD Í SVISS Eigandi þessarar bifreiðar við bakka Genfarvatns í Sviss ætti væntan-
lega fullt í fangi með að skafa af rúðunum, ef honum dytti í hug að hreyfa bílinn, en þá væri eftir að losa dekkin 
úr klakanum. Það spillir þó ekki ánægju stelpunnar sem gengur framhjá, enda nýtur hún stuðnings pabba síns 
og afa. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALLHVASST V-TIL   Í dag verður 
rigning eða súld S- og V-til og 
allhvasst. Hægari vindur A-til og 
þurrt að kalla NA-lands. Lægir í 
kvöld. Hiti 5-12 stig. 

VEÐUR 4

eðððððrriið dag

86

8 5

6

HELGUVÍK Orka úr fyrirhugaðri Hvera-
hlíðarvirkjun yrði seld til álvers Norður-
áls í Helguvík.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Slær í gegn í Swansea
Gylfi Þór Sigurðsson var 
maðurinn á bak við sigur 
sinna manna um helgina.
sport 26

Lífeyrissjóðir nánast 
það eina sem stendur
Flest sem kemur fram 
í úttekt á starfsemi 
lífeyrissjóðanna var vitað, 
segir Arnar Sigurmundsson. 
lífeyrissjóðir 8
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SPURNING DAGSINS

Heyrnartæki
með fjögurra
ára ábyrgð

LÍFFRÆÐI Áður óþekkt bandorms-
sýking í ufsa, sem er mikilvæg-
ur nytjafiskur á Íslandsmið-
um, er til rannsóknar hjá Biopol 
sjávarlíftæknisetri á Skagaströnd 
og Tilraunastöð Háskóla Íslands 
að Keldum. Bandormurinn 
er þekktur erlendis en engin 
vitneskja virðist liggja fyrir um 
þessa tegund bandorms í ufsa.

Kveikjan að rannsókninni var 
athugull sjómaður um borð í 
frystitogaranum Arnari HU 1 
frá Skagaströnd, en eftir nokk-
urra ára frí frá sjómennsku tók 
hann eftir breytingu á ufsanum 
þegar hann kom aftur um borð. 
Starfsfólki Biopol bárust sýnis-
horn af sýktum fiski og í fram-
haldi af því var sótt um styrk til 
Verkefnasjóðs sjávarútvegsins. Í 
krafti styrksins verður leitast við 
að kortleggja útbreiðslu sýking-
arinnar með söfnun á fiskum vítt 
og breitt um íslensku efnahags-
lögsöguna. Að rannsókninni koma 
auk Biopol og Tilraunastöðvar-
innar að Keldum, sjávarútvegs-
fyrirtækið Fisk Seafood, eigandi 
Arnars HU, en sýnataka verður í 
höndum sjómanna um borð. Um 
þúsund sýnum verður safnað áður 
en upp verður staðið.

Árni Kristmundsson, deildar-
stjóri fisksjúkdómadeildar að 
Keldum, segir bandorminn ekki 
skaða fiskinn í sjálfu sér. Helst er 
að hann rýri verðmæti afurða, þó 
að Árni leggi á það þunga áherslu 
að ekki megi draga stórar álykt-
anir um hvað sé hér á ferðinni. 
Fyrst og síðast sé þetta forvitni-
legt. Hann svarar því játandi að 
áhrif hlýnandi veðurfars geti 
verið um að kenna. „Öll dæmi sem 
ég hef fundið um þessa tegund eru 
frá mun suðlægari slóðum,“ segir 
Árni.

Athugull sjómaður 
fann sýkingu í ufsa
Til rannsóknar er bandormstegund sem fundist hefur í ufsa á Íslandsmiðum. 
Ormurinn hefur ekki greinst í þessari fisktegund áður, hvorki hér né erlendis. 

ORMURINN Hér sést bandormurinn í hendi starfsmanns hjá Biopol. Ormurinn er 
um fimm sentimetrar að lengd. MYND/BIOPOL

■ Frumgreining hefur farið fram á tegundinni og virðist hún tilheyra 
bandormategundum af flokki Trypanorhyncha. Tegundir innan þessa 
flokks eru allþekktar erlendis, þó einkum fullorðinsstig þeirra. 

■ Lífsferill þessara tegunda krefst minnst þriggja ólíkra hýsla. Fyrsta lirfustig 
ormanna finnst í ýmsum hryggleysingjum, þá einkum dýrasvifi. Annað 
lirfustig finnst í ýmsum tegundum fiska, bæði botnlægra tegunda sem og 
miðsjávarfiska. Fullorðinsstigið finnst svo í meltingarvegi brjóskfiska, eða 
hákarla og/eða skata. 

■ Tegundir af þessum flokki eru almennt ekki taldar skaðlegar hýsli sínum 
en geta hins vegar rýrt verðmæti afurða.

Frumgreining bandormsins bendir til …

Spurður hvort bandormurinn 
gæti tekið sér bólfestu í öðrum 
hvítfisktegundum, eins og þorski, 
segir Árni að erfitt sé að meta 
það. „Þessi tegund, sem ég tel að 
þetta sé, er hins vegar mjög ósér-
hæfð á hýsla. Þetta er fæðuborin 
sýking og ef aðrar tegundir eru 
að éta það sama og ufsinn þá er 
ekki hægt að útiloka slíkt.“

Halldór G. Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Biopol, bendir á 
að það sé ekki síst athyglisvert 

hvernig tilvist bandormsins rat-
aði inn í þann farveg sem málið 
sé í. „Nálægð okkar við sjómenn 
og viðfangsefnið gerir það að 
verkum að þessi sýking er til 
skoðunar. Það sprettur upp ýmis-
legt áhugavert vegna þessarar 
nálægðar, enda býr hjá þessu 
fólki vitneskja sem finnur sér 
kannski síður farveg ef ekki 
væru rannsóknastofnanir úti um 
land,“ segir Halldór.

 svavar@frettabladid.is

SÝRLAND, AP Hillary Clinton, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, hvetur „vini lýðræðislegs Sýrlands“ 
til þess að standa saman gegn Bashar al-Assad 
Sýrlandsforseta. 

Hún kallar það skrípaleik að Rússar og Kínverjar 
hafi beitt neitunarvaldi sínu í Öryggisráði Samein-
uðu þjóðanna gegn ályktun, sem ætlað var að þrýsta 
á Assad forseta og stjórn hans.

Riad al-Asaad, yfirmaður í bardagsveitum lið-
hlaupa úr sýrlenska hernum, segir að nú þegar ljóst 
er að öryggisráðið styður ekki aðgerðir gegn Sýr-
landsforseta, þá sé þeim sá kostur nauðugur að berj-
ast vopnaðri baráttu fyrir frelsi landsins. Hernaður 
sé eina leiðin úr því sem komið er.

„Neitunin er ekki heimsendir,“ skrifaði aftur á 
móti Radwan Ziadeh, einn leiðtoga stjórnarandstæð-
inga, á Facebook-síðu sinni. „Byltingin heldur áfram 
og verður sigursæl, ef guð lofar.“

Ziadeh sagðist reikna með að Frakkar, Banda-
ríkin og arabaríki muni styðja her uppreisnar-
manna til hernaðar gegn stjórninni.

Bandaríkin og nokkur Evrópuríki hafa fullyrt að 
eina leiðin til að friða ástandið í Sýrlandi sé brott-
hvarf Sýrlandsforseta.

Rússar og Kínverjar vildu ekki fallast á ályktun 
sem væri yfirlýsing um stuðning við áætlun Araba-
bandalagsins, þar sem í þeirri áætlun er afsagnar 
Assads forseta krafist. - gb

Bandaríkjastjórn hvetur til aðgerða gegn Assad Sýrlandsforseta:

Segir neitun Rússa skrípaleik

SÝRLANDSFORSETI Á BÆN Bashir al-Assad, fyrir miðri mynd, 
ásamt Mohammed Abdelsattar Sayyed trúmálaráðherra og 
Ahmed Hassun, æðsta guðfræðiráðgjafa stjórnvalda, á bæn í 
tilefni af fæðingardegi Múhameðs spámanns. NORDICPHOTOS/AFP

SLYS Þyrla Landhelgisgæslunnar 
flaug með slasaðan mann á Land-
spítalann í Fossvogi í gær eftir 
að hann féll af vélsleða sínum í 
fjallshlíðum Esjunnar í gær. 

Maðurinn fékk höfuðhögg 
þegar hann féll en var með með-
vitund. Hann kvartaði undan 
eymslum í hálsi og baki. Átta vél-
sleðamenn úr björgunarsveitum 
Slysavarnafélagsins Landsbjarg-
ar sinntu aðgerðum á slysstað 
og nutu aðstoðar þyrlunnar við 
flutning á spítala. Í tilkynningu 
frá Landsbjörgu kom fram að 
björgunaraðgerðin hefði gengið 
vel enda var gott færi fyrir vél-
sleða og einmuna veðurblíða.  - fb

Slys í hlíðum Esjunnar: 

Vélsleðamaður 
slasaðist á Esju

FINNLAND, AP Sauli Niinisto, 
íhaldssamur Evrópusinni, bar 
sigur úr býtum í seinni umferð 
forsetakosn-
inganna í Finn-
landi í gær.

Hann fékk 
63 prósent 
atkvæða og 
tekur því við 
af Tarja Halo-
nen, sem gegnt 
hefur embætt-
inu í tvö kjör-
tímabil, sam-
tals tólf ár, við miklar vinsældir.

Niinisto verður fyrsti forseti 
landsins sem ekki er sósíal-
demókrati.

Í seinni umferðinni völdu kjós-
endur milli Niinistos og Pekka 
Haavisto, frambjóðanda Græn-
ingjaflokksins, sem fékk 37 
prósent atkvæða. Haavisto varð 
fyrstur samkynhneigðra til að 
bjóða sig fram til forseta.

Niinisto hlaut 37 prósent í 
fyrri umferð kosninganna en 
Haavisto 19 prósent. - gb

Forseti kosinn í Finnlandi:

Sauli Niinisto 
hreppti hnossið

SAULI NIINISTO

KÓPAVOGUR Viðræður um myndun 
nýs meirihluta í Kópavogi eru 
áformaðar í dag. 

Ómar Stefánsson, oddviti fram-
sóknarmanna, sagði í samtali við 
Vísi í gærkvöld, að hann hefði 
verið í símasambandi við oddvita 
sjálfstæðismanna og lista Kópa-
vogsbúa. 

Ómar sagði viðræðurnar mjak-
ast áfram en of snemmt væri 
að segja til um hvenær væntan-
legur meirihluti liti dagsins ljós 
í bænum. Hann sagði oddvita 
flokkanna þriggja hittast í dag.  

Kópavogur enn án meirihluta:

Viðræður halda 
áfram í dag

ÞJÓÐKIRKJAN Starfsreglum um 
kosningu biskups Íslands og 
vígslubiskupa var breytt á 
aukakirkjuþingi sem fram fór í 
Grensáskirkju á laugardag.  

Teknar verða aftur upp póst-
kosningar í stað rafrænna kosn-
inga eins og var fyrirhugað. Það 
var gert að beiðni kjörstjórn-
ar sem taldi að kosningin yrði 
öruggari með póstkosningu.

Jafnframt var kosin fimm 
manna nefnd sem er ætlað það 
hlutverk að endurskoða starfs-
reglur um kosningu biskups 
Íslands og vígslubiskupa og á 

hún að skila 
s t ö r f u m  á 
kirkjuþingi 
sem kemu r 
saman næsta 
haust.

Í setningar-
ræðu sinni á 
aukakirkju-
þingi ræddi 
Pétur Kr. Haf-
stein, forseti 
kirkjuþings, 

um þá skoðun sína að allt þjóð-
kirkjufólk, ekki aðeins trúnaðar-
menn í sóknarnefndum, ætti að 

njóta kosningarréttar til bisk-
upskjörs sem og kirkjuþings. Þá 
sagði Pétur að brýnasta verkefni 
kirkjunnar um þessar mundir 
væri að endurheimta traust og 
trúnað og ná til þeirra sem af 
einhverjum ástæðum hafa ekki 
talið sig eiga lengur samleið með 
kirkjunni.

Í nefndinni sem mun endur-
skoða kosningareglur sitja Gísli 
Baldur Garðarsson formaður, 
dr. Þorkell Helgason, Inga Rún 
Ólafsdóttir, Pétur B. Þorsteins-
son og sr. Jóna Kristín Þorvalds-
dóttir.  - fb

Reglum um kjör biskups og vígslubiskupa breytt á aukakirkjuþingi:

Póstkosning í stað rafkosningar

PÉTUR KR. 
HAFSTEIN

BANDARÍKIN, AP Mitt Romney, 
fyrrverandi ríkisstjóri í Massa-
chusetts, virðist nú ósigrandi í 
kosningabaráttu repúblikana, 
sem sækjast eftir því að verða 
forsetaefni flokksins.

Eftir stórsigur í Flórída í síð-
ustu viku vann Romney einnig 
sigur í Nevada á laugardag, og er 
því kominn með nánast óyfirstíg-
anlegt forskot á Newt Gingrich, 
fyrrverandi forseta fulltrúadeild-
ar Bandaríkjaþings.

Eitthvað gæti þó saxast á það 
forskot á morgun, þegar forkosn-
ingar verða haldnar í Minnesota. 
Harðir íhaldsmenn eru þar á 
miklu flugi og fjölmenna vænt-
anlega til forkosninga, sem gæti 
tryggt Gingrich sigur. - gb

Línur skýrast vestanhafs:

Romney virðist 
vera ósigrandi

MITT ROMNEY Eitthvað gæti saxast á 
forskot hans á morgun í Minnesota.

NORDICPHOTOS/AFP

Kastaðist á þriðju bifreiðina
Bifreið var ekið á aðra bifreið á Arnar-
hrauni í Hafnarfirði á laugardag. Sú 
bifreið kastaðist á þriðju bifreiðina. 
Bifreiðinni sem olli tjóninu var ekið af 
vettvangi en á Flókagötu í Reykjavík 
var hún stöðvuð og er ökumaður 
grunaður um akstur undir áhrifum 
vímuefna.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Sara, er þetta skemmtilegur 
dúett?

„Já, svona líka! Bæði gleði og drama 
í dúr og moll.“

Sara og Svanhildur Vilbergsdætur hafa 
stundað „dúettamálun“ í 18 mánuði.



Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

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

0 kr. Nova í Nova: Ekkert mánaðargjald í frelsi en 590 kr. í áskrift og þá fylgir 100 MB netnotkun á mánuði. Nýtt Nova númer kostar 2.000 kr. 

Hjá Nova hringir þú og sendir SMS í alla sem þú þekkir – og 
líka þá sem þú þekkir ekki – fyrir 0 kr. Auk þess fylgir netið  
í farsímann, 100 MB á mánuði, hjá viðskiptavinum í áskrift. 
 
Það kostar ekkert að flytja símanúmerið til Nova 
– þú getur líka valið þér nýtt og flottara símanúmer sem 
byrjar á 77 x xx xx.
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milljarðar evra 
er sú upphæð 
sem Grikkir 
þurfa að fá frá 

ESB og AGS til að geta greitt 
næstu afborganir. 

130

GRIKKLAND Þrátt fyrir að vera í 
kapphlaupi við tímann hafa grísku 
stjórnarflokkarnir ekki getað 
komið sér saman um viðbrögð við 
kröfum frá Evrópusambandinu og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum um enn 
harðari aðhaldsaðgerðir.

Gríska stjórnin verður að fall-
ast á þessar aðgerðir, eða sýna með 
öðrum hætti hvernig hún ætlar sér 
að draga meira saman í ríkisfjár-
málum, ætli hún sér að fá frekari 
fjárhagsaðstoð frá ESB og AGS 
upp á 130 milljarða evra.

Næstu stóru gjalddagar ríkis-
skuldanna verða í mars. Fái Grikk-
ir ekki peningana frá ESB og AGS 
geta þeir ekki greitt af skuldun-
um, og þar með verður gríska ríkið 
komið í greiðsluþrot.

Grísk stjórnvöld hafa undan-
farna viku átt í ströngum viðræð-
um, ekki bara við fulltrúa AGS og 
ESB, heldur einnig við fulltrúa lán-
ardrottna sinna. Lúkas Papademos 
forsætisráðherra hefur auk þess 
staðið í ströngu við að fá stjórnar-
flokkana til að koma sér saman um 
aðgerðir, en íhaldsflokkurinn Nýtt 
lýðræði hefur þverneitað að fall-
ast á kröfur um enn frekar launa-
lækkanir hjá ríkisstarfsmönnum 
og fleiri uppsagnir í opinbera geir-
anum.

Mikil andstaða hefur verið, jafnt 
meðal þingmanna sem alls almenn-
ings, við kröfurnar frá ESB og 
AGS.

Samdráttur hefur verið í grísku 
efnahagslífi fimm ár í röð. Nærri 
tvö ár eru síðan gríska ríkið byrj-
aði að draga saman seglin með 
ströngum aðhaldsaðgerðum, sem 

bitnað hafa illa á öllum almenningi. 
Þær aðgerðir hafa ekki dugað til að 
koma ríkisfjármálum á réttan kjöl.

Atvinnuleysið er nærri 20 pró-
sent og flest heimili eiga í miklum 

erfiðleikum með að ná endum 
saman.

Þolinmæði Evrópusambandsins 
virðist hins vegar vera á þrotum. 
Þjóðverjar beita grísk stjórnvöld 
hörðum þrýstingi og nú um helgina 
vildi Claude Juncker, leiðtogi ríkja-
hóps evrusvæðisins, ekki lengur 
útiloka þann möguleika að Grikk-
land verði hreinlega gjaldþrota.

Antonis Samaras, leiðtogi íhalds-
manna, sagði í gær að lánardrottn-
ar Grikklands séu að „biðja um 
meiri kreppu, sem landið getur 
ekki þolað. Ég er að berjast með 

öllum tiltækum ráðum gegn 
þessu“.

Georg Papandreú, leiðtogi 
sósíalista, er sömuleiðis andvíg-
ur sumum af þeim kröfum, sem 
Grikkjum er gert að uppfylla. 
Hann er á móti því að laun verði 
lækkuð og vill að ríkið taki að sér 
rekstur bankanna, að minnsta kosti 
tímabundið.

Viðræðum verður haldið áfram á 
morgun í von um að takast megi að 
koma saman einhvers konar mála-
miðlun á síðustu stundu. 

 gudsteinn@frettabladid.is
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ÞJÓÐKIRKJAN Séra Gunnar Sigur-
jónsson, sóknarprestur í Digra-
neskirkju, hefur boðið sig fram 
til embættis 
biskups Íslands. 
Hann er sjöundi 
presturinn sem 
býður sig fram 
í embættið en 
framboðsfrest-
ur rennur út 29. 
febrúar.

„Ég býð mig 
ekki fram til 
embættis bisk-
ups Íslands 
vegna þess að ég telji mig vera 
betur til þess fallinn en aðra, 
heldur vegna þess að ég ber 
traust til alls þess góða fólks sem 
hefur hvatt mig áfram í starfi 
mínu. Ég vil taka höndum saman 
með þeim sem vinna vilja Þjóð-
kirkjunni til heilla með því að 
gera veg Krists sem mestan 
meðal fólks,“ segir Gunnar í 
yfirlýsingu sinni.  - fb

Sjöunda biskupsframboðið:

Séra Gunnar 
býður sig fram 

SÉRA GUNNAR 
SIGURJÓNSSON

EFNAHAGSMÁL Útflutningur í 
janúar var 12 milljörðum króna 
verðmætari en innflutningur, 
samkvæmt bráðabirgðatölum 
Hagstofu Íslands. Verðmæti 
útflutnings, reiknuð á fob, námu 
tæpum 49,3 milljörðum króna. 
Verðmæti innflutnings nam 37,2 
milljörðum króna.

Þetta er viðsnúningur frá des-
ember þegar vöruskiptajöfnuður 
var óhagstæður um 640 milljónir 
króna. Vöruskipti við útlönd árið 
2011 voru jákvæð um tæplega 97 
milljarða króna. Flutt var út fyrir 
um 619 milljarða króna en inn 
fyrir um 522 milljarða króna. - kóp

Vöruskipti hagstæð:

Mun meira 
flutt út en inn

Grísku stjórnarflokkarnir 
ósammála um aðgerðir
Kröfur ESB og AGS um frekari aðhaldsaðgerðir mæta harðri mótstöðu eins stjórnarflokkanna. Ströng 
fundarhöld alla helgina skiluðu litlum árangri. Grikkir eru að falla á tíma því óðum styttist í gjalddaga.

ENGIN SVÖR Poul Thomsen frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, Matthias Mors frá framkvæmdastjórn ESB og Klaus Masuch frá Seðla-
banka ESB ganga af fundi með Lucas Papademos, forsætisráðherra Grikklands, í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NEYTENDUR Að minnsta kosti tvö 
matvælafyrirtæki hér á landi 
hafa ákveðið að taka upp holl-
ustumerkið Skráargatið á völd-
um vörum. Þó er ekki búið 
að innleiða merkið form-
lega hér á landi. 

Skráargatið sést 
á umbúðum nýs 
skyrdrykkjar frá 
Mjólkursamsöl-
unni og á morgun-
korninu Bygga, frá 
matvælafyrirtækinu 
Árla. Í Skandinavíu 
hefur merkið verið notað 

í fjölda ára, en vörur þurfa að 
uppfylla ströng innihaldsskilyrði 
til að leyfilegt sé að nota það á 
umbúðunum. 

Atvinnuveganefnd 
Alþingis lagði til á 

fimmtudag að þings-
ályktunartillaga um 
Skráargatið verði 
samþykkt. Í því 
felst að sjávarút-
vegs- og landbúnað-
arráðherra beiti sér 

fyrir því að hægt sé að taka upp 
merkið við íslenska matvæla-
framleiðslu.

Neytendasamtökin hafa lengi 
beitt sér fyrir því að merkið 
verði innleitt hingað til lands. 
Brynhildur Pétursdóttir, ritstjóri 
Neytendablaðsins, furðar sig þó 
á því að fyrirtæki séu nú þegar 
farin að markaðssetja vörur 
sínar með Skráargatinu, sér í 
lagi þar sem umsagnir Samtaka 
atvinnulífsins og Samtaka iðnað-
arins fólu í sér töluverða gagn-
rýni á innleiðingu merkisins. 

 - sv

Atvinnuveganefnd Alþingis vill að hollustumerki verði formlega tekið í notkun: 

Tvö fyrirtæki nota Skráargatið

SKRÁARGATIÐ  Hefur ekki 
verið innleitt formlega.

KAUPMANNAHÖFN, AP Hákon, krón-
prins Noregs, og krónprinsessan 
Mette-Marit voru meðal farþega 
sem þurftu að yfirgefa flugvél 
SAS-flugfélagsins eftir að reykur 
kom upp í farþegarýminu.

Alls voru 135 manneskjur um 
borð í vélinni sem var á leið til 
Óslóar. Farþegarýmið fylltist 
af reyk vegna vélarbilunar og 
þurftu allir farþegarnir að rýma 
vélina á Kastrup-flugvellinum. 
Mette-Marit, sem er þekkt fyrir 
flughræðslu sína, þakkaði áhöfn 
SAS á Twitter-síðunni.  - fb

Hákon og Mette-Marit óhult:

Reykur í flug-
vél kóngafólks

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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VINDASAMT  og 
blautt S- og V-
lands næstu daga. 
Hlýtt í dag, að 12 
stigum en kólnar 
til morguns. Vægt 
frost N- og A-til 
á miðvikudag. 
Úrkoma A-til á 
morgun en annars 
að mestu þurrt og 
nokkuð bjart. 

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður
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Nýr Yaris. 
Hannaður með framtíðina í huga. 

Búnaðurinn í bílnum í þessari auglýsingu getur í einhverjum tilvikum verið frábrugðinn því sem í boði er hér á landi. 

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogi
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

nýtingu frá 3.9 l á 100 km auðveldar þér vegferðina. Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is/yaris

NÝR YARIS ER LEIÐANDI BÍLL.

TOYOTA TOUCH & GO
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BJÖRGUN Björgunarsveitir bera 
ábyrgð á skemmdum sem verða 
á bílum sem draga þarf úr snjó-
sköflum og ófærum. Sveitirnar 
þurfa að borga á annað hundr-
að þúsund krónur fyrir hvern 
bíl sem skemmist, ákveði eig-
andi bílsins að sækja rétt sinn til 
tryggingarfélagsins.

„Það er auðvitað dapurlegt að 
vera að aðstoða samborgarana, í 
umboði lögreglunnar, og fá svo á 
sig kostnaðinn ef eitthvað gerist,“ 
segir segir Gunnar Stefánsson, 
sviðsstjóri björgunar- og slysa-
varnarsviðs hjá Slysavarnafélag-
inu Landsbjörgu.

Verði tjón á bíl sem björgunar-
sveitir draga úr skafli eða ófæru 
á eigandi bílsins kröfu á björg-
unarsveitina. Sveitirnar eru 
tryggðar fyrir tjóninu, en þurfa 
að borga sjálfsábyrgð sem er 
yfirleitt á bilinu 100 til 170 þús-

und krónur, segir Gunnar. Þessi 
kostnaður fellur á þá björgunar-

sveit sem á bílinn sem veldur tjón-
inu. Gunnar segir kostnaðinn geta 
sett öll áform björgunarsveita í 
uppnám, sérstaklega minni sveita 
sem hafi oft takmarkaða mögu-
leika til að fjármagna starfsemi 
sína.

Hann segir að vegna þessar-
ar áhættu kjósi sumar björgun-
arsveitir frekar að bjarga fólki 
úr föstum bílum og skilja bílana 
eftir. Það sé þó á endanum ákvörð-
un hvers bílstjóra á bílum björg-
unarsveitanna. Menn velti þessum 
möguleika óneitanlega fyrir sér.

Landsbjörg hefur ítrekað óskað 
eftir því við stjórnvöld og þing-
menn að björgunarsveitirnar fái 
undanþágu í lögum svo tjón af 
þessu tagi falli ekki á sveitirnar 
séu þær við björgunarstörf, án 
þess að það hafi náð inn í nefndir 
þingsins, hvað þá lengra. 

 - bj

Björgunarsveitir rukkaðar fyrir tjóni á bílum sem þeir draga úr sköflum og ófæru:

Dýrt að valda tjóni við björgun

ALÞINGI Fjármagn verður sett í 
rannsóknir á umfangi og nýt-
ingarmöguleikum sjávarorku 
á Íslandi, verði þingsályktun-
artillaga sem lögð var fram á 
föstudag samþykkt. Tuttugu og 
einn þingmaður í öllum flokkum 
standa að tillögunni og verður 
því að teljast líklegt að hún verði 
samþykkt.

Í greinargerð með tillögunni 
segir að leiða megi getum að 
því að sjávarorka sé ein stærsta 
ónýtta orkuauðlind Íslands. 
Iðnaðarráðherra verði falið að 
byggja upp gagnagrunn um nýt-
ingu sjávarorku, stuðla að tækni-
þróun á sviðinu og greina nýting-
arkosti á þeim landsvæðum sem 
talin eru henta.

Skúli Helgason, fyrsti flutn-
ingsmaður tillögunnar, segir að 
vonir standi til að nýting sjáv-
arorku gæti skilað heilmiklu í 
framtíðinni. Hann segir Íslend-
inga skammt á veg komna í mála-
flokknum og er ánægður með hve 
víðtækan stuðning hann fékk við 
tillöguna.

„Menn eru komnir á fleygi-
ferð í löndunum í kringum okkur, 
Bretar lengst og Írar og Danir 
eru að kveikja á þessum mögu-
leikum. Stjórnvöld víða um heim 
eru að móta sér stefnu um stuðn-
ing í málaflokknum,“ segir Skúli.

Hann segir málið ekki kalla 
á miklar deilur og vonast til að 
hægt sé að ljúka því með vor-
inu, en tillögunni var vísað til 
atvinnuveganefndar.

„Ef þingið sýnir vilja sinn í 
verki ætti að vera hægt að líta 
til þessa við fjárlagagerð næsta 
árs.“ kolbeinn@frettabladid.is

Rannsaka færi á 
nýtingu sjávarorku
Tuttugu og einn þingmaður úr öllum flokkum stendur að tillögu um rannsókn-
ir á nýtingu sjávarorku. Lítið rannsakað hér en mörg lönd komin langt á veg. 
Frumkvöðull segir orkumagn Íslendinga geta margfaldast með nýtingu sjávar.

KRAFTUR SJÁVAR Rannsaka á hvernig hægt verði að nýta sjóinn til raforkufram-
leiðslu. Þær hugmyndir sem lengst eru komnar gera ráð fyrir hverflum neðar-
sjávar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Valdimar Össurarson rekur fyrirtækið Valorku sem hefur hannað samnefnd-
an sjávarhverfil. Hann fékk í október fyrstu verðlaun í keppni Alþjóðasam-
taka félaga hugvitsmanna, IIA, fyrir hverfilinn. Valorka stefnir að því að virkja 
hæga strauma sem eru í röstum og við annes. Hann segir vandræði hve lítið 
hefur verið rannsakað af sjávarföllum í kringum landið. Helst hafi slíkt verið í 
kringum fiskeldi og hafnargerð.

Valdimar segir gríðarlega orku liggja undir ef vel tekst til að nýta hana. 
„Írar hafa gert vandaða úttekt á þeirri heildarorku sem þeir búa yfir. Þeir 
telja sig geta nýtt 240 terawattstundir á ári og ef við yfirförum það á 
Ísland eftir stærð mundi það gera um 330 terawattstundir á ári. Það er um 
tuttuguföld sú orka sem við erum að nota í dag.“

Valdimar hefur gert forprófanir í keri á hverflinum og mun gera prófanir 
á fleka í sumar, mögulega við Snæfellsnes. Gangi þær vel verður búin til 
frumgerð sem er algjörlega neðansjávar. „Valorka er fremst í heimi í þessu 
að reyna að virkja strauma fyrir utan strendur.“

Hægt að tuttugufalda orkuna 

SAMKEPPNI Hæstiréttur hefur 
staðfest þá niðurstöðu Sam-
keppniseftirlitsins að ógilda skuli 
samruna Valitors á Euro Refund 
Group North á Íslandi, sem rekur 
starfsemi undir merkjum Tax 
Free og sér um endurgreiðslu 
virðisaukaskatts til erlendra 
ferðamanna.

Samkeppniseftirlitið taldi að 
markaðirnir sem fyrirtækin 
störfuðu á væru nátengdir og 
samruninn gæti skapað mikinn 
möguleika, getu og hvata til úti-
lokunar keppinauta á mörkuðum 
fyrir greiðslukortastarfsemi, 
posaleigu, endurgreiðslu virðis-
aukaskatts til ferðamanna og 
fleira.  - sh

Hæstiréttur sammála SE:

Valitor og Tax 
Free máttu ekki 
renna saman

RANNSÓKNIR Persónuvernd veitti 
í janúar fjórtán leyfi til aðgangs 
að trúnaðargögnum vegna rann-
sókna fræðimanna. Meðal þeirra 
eru „Opin áreitipróf hjá börnum 
sem grunuð eru um sýklalyfjaof-
næmi“ og „Ríkisafskipti af sam-
skiptum unglingsstúlkna og setu-
liðsmanna“. 

Í seinna tilvikinu fær sagnfræð-
ingur aðgang að skjalasafni vinnu-
hælisins að Kleppjárnsreykjum frá 
árunum 1942 til 1943. Aðrar rann-
sóknir eru til dæmis „Árangur í 
offitumeðferð Reykjalundar“. - gar

Fjórtán ný rannsóknarleyfi:

Skoða stúlkur 
af vinnuhæli

BANDARÍKIN, AP Níu ára gömul 
stúlka frá Maine í Bandaríkj-
unum er á batavegi eftir að hafa 
gengist undir sexfalda líffæraíg-
ræðslu vegna krabbameins. Hún 
er að öllum líkindum fyrsta mann-
eskjan til að fá vélinda grætt í sig. 

Stúlkan, Alannah Shevenell, 
fékk nýjan maga, lifur, milta, smá-
þarma, bris og hluta af vélinda. 
Hún greindist með risastórt æxli 
árið 2008, þegar hún var fimm ára. 

Læknar reyndu í tvígang að fjar-
lægja æxlið án árangurs. Lyfja-
meðferð hafði ekki heldur áhrif á 
æxlið og því var ákveðið að reyna 

aðgerðina. Fjölskyldu hennar var 
sagt að um helmingslíkur væru 
á því að hún lifði aðgerðina af, en 
án hennar átti hún enga batavon. 
Aðgerðin var framkvæmd í októ-
ber og stúlkan var á spítala þar til 
í síðustu viku. Hún barðist við sýk-
ingar og aðra fylgikvilla áður en 
hún fékk leyfi til að fara heim. 

Alannah er þó ekki úr hættu 
enn. Hún þarf að vera undir stöð-
ugu eftirliti og taka níu lyf á hverj-
um degi. Ónæmiskerfi hennar er 
mjög veikt og hún getur því ekki 
verið innan um mikið af fólki.  
 - þeb

Níu ára gömul stúlka er líklega fyrsta manneskjan til að fá nýtt vélinda:

Sex líffæri grædd í litla stúlku

ÖRYGGISMÁL Varðskipið Þór lagði 
úr höfn í Reykjavík í gærkvöld 
áleiðis til Bergen í Noregi þar 
sem gera á við aðalvél skipsins. 
Það vakti athygli vegfarenda síð-
degis í gær að skipið var þá á leið 
inn í Reykjavíkurhöfn. 

Hjá Landhelgisgæslunni feng-
ust þær upplýsingar að um prufu-
siglingu væri að ræða. „Skipið 
er búið að vera í alls konar próf-
unum að undanförnu,“ segir 
Hrafnhildur B. Stefánsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Landhelgis-
gæslunnar.

Aðalvél skipsins hefur verið 
í ólagi og vildi framleiðandinn, 
Rolls Royce, að skipið færi í við-
gerð í Noregi. Ráðgert er að Þór 
komi til Bergen á miðvikudag 
og að viðgerðin taki um mánuð. 
Landhelgisgæslan ber ekki 
kostnað af viðgerðinni. Varðskip-
in Týr og Ægir munu sinna hlut-
verki Þórs meðan hann er ytra.   

 - fb

Varðskipið Þór sneri við:

Þór farinn í við-
gerð í Noregi

VARÐSKIPIÐ ÞÓR Lagði af stað til Noregs 
í gær. 

Rúðubrot við Þjóðleikhúsið
Tilkynnt var um rúðubrot í bifreið 
á Hverfisgötu við Þjóðleikhúsið 
aðfaranótt sunnudags. Þar hafði mjög 
ölvaður maður kastað bjórflösku 
á eftir bifreið og brotið afturrúðu 
hennar. 

Elti ölvaðan ökumann
Bifreið var ekið á ljósastaur við Miklu-
braut. Vegfarandi sá bílinn fara af 
staðnum og fylgdi henni eftir. Vísaði 
hann lögreglu á bílinn við Hólmavað. 
Þar sat ölvaður karlmaður undir stýri 
er lögregla handtók hann.  

LÖGREGLUFRÉTTIR

BOSNÍA, AP Þyrlur voru notaðar til 
að koma mat og öðrum nauðsynj-
um til þorpa á fjalllendum svæð-
um Bosníu, þar sem fannfergi 
hefur lokað öllum landvegum.

Sjúklingar voru einnig fluttir 
frá þessum þorpum með þyrlum.

Ekkert lát virðist ætla að verða 
á vetrarhörkunum í austanverðri 
Evrópu næstu daga. 

Úkraínubúar hafa orðið verst 
úti. Kuldarnir hafa komist þar 
niður í 33 stiga frost og hafa kost-
að meira en 130 manns lífið. - gb

Neyðarástand í Bosníu:

Innilokuð þorp 
vegna fannkófs

Á SKÍÐUM Í RÓM Sjaldséð sjón í höfuð-
borg Ítalíu. NORDICPHOTOS/AFP

KOMIN HEIM Alannah ræddi við blaða-
mann ásamt ömmu sinni í síðustu viku. 
Hún hefur verið á spítala undanfarna 
þrjá mánuði að jafna sig eftir aðgerðina. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Landsbjörg hefur 
kannað mögu-
leikann á því að láta 
ökumenn bíla sem 
þarf að draga skrifa 
undir samning um 
að afsala sér kröfu 
á björgunarsveitina 
verði skemmdir á 
bílnum. Gunnar 
Stefánsson hjá Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu segir það ekki sam-
rýmast lögum. Lögum samkvæmt 
falli tjón á bíl sem sé dreginn 
á þann bíl sem dragi, og ekki 
sé hægt að semja sig frá þeirri 
ábyrgð.

Geta ekki samið

GUNNAR 
STEFÁNSSON

TILBOÐ
á 1 lítra 

Kókómjólk

Átt þú sparnað í ríkisskulda-
bréfum?
JÁ  8,4%
NEI  91,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Fylgist þú með frambjóð-
endum til embættis biskups 
Íslands?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN
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Flísar
Verð frá

Hurðir
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Loftþiljur
Verð frá
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NÝ SKÝRSLA UM STARFSEMI LÍFEYRISSJÓÐANNA Í AÐDRAGANDA HRUNSINS

Lífeyrissjóðirnir eru nánast það 
eina sem stendur upp úr í þessu 
samfélagi eftir hrunið,“ segir 
Arnar Sigurmundsson, formaður 
stjórnar Landsamtaka lífeyris-
sjóða, sem kveðst fagna útkomu 
skýrslu úttektarnefndar á starf-
semi og umhverfi lífeyrissjóðanna 
í aðdraganda hrunsins

Úttektarnefndin kemst að þeirri 
niðurstöðu að heildartap íslensku 
lífeyrissjóðanna hafi verið tæpir 
480 milljarðar króna frá því í árs-
byrjun 2008. Arnar bendir á að 
sjóðirnir sjálfir hafa gefið út að 
tapið væri á bilinu 360 til 380 millj-
arðar en þá miðað við 30. septem-
ber, eða nokkrum dögum fyrir 
hrunið. Þeirra áætlun rými vel við 
niðurstöðu úttektarnefndarinnar 
því eignir sjóðanna hafi rýrnað um 
95 milljarða  króna fyrstu níu mán-
uði ársins 2008.

Að sögn Arnars munu lífeyris-
sjóðirnir á næstu vikum fara yfir 
úttektina.  „Menn þurfa að læra af 
þeim mistökum sem kunna að hafa 
verið gerð,“ segir Arnar sem kveð-
ur ýmsar breytingar þegar hafa 
verið gerðar. Það eigi meðal ann-
ars við um boðsferðir og kynnis-
ferðir sem gagnrýndar hafi verið á 
árinu 2008 og 2009. „Það var tekið 
á því strax og þeir sem ekki voru 
komnir með slíkar reglur settu 
þær.“

Heimildir rýmkaðar
Í kjölfar hrunsins hafa heimild-
ir lífeyrissjóðanna til fjárfest-
inga verið rýmkaðar og þeim 
breytt. Arnar segir enda fátt um 
kosti fyrir sjóðina miðað við áður.  
„Gjaldeyrishöftin vega auðvitað 
þyngst. Hlutabréfamarkaðurinn 
hrundi,“ segir formaðurinn og 
telur upp þá fjárfestingarmögu-
leika sem nú séu fyrir hendi. 
Meðal þeirra eru ríkisskuldabréf, 
sjóðfélagalán og bankareikningar. 
Vegna gjaldeyrishaftanna sé ekki 
hægt að fara í nýjar erlendar fjár-
festingar þótt þeim sem fyrir voru 
sé viðhaldið. Þá hafi sjóðirnir sett 
tæpa 40 milljarða í Framtakssjóð-
inn. Fé hefur til dæmis verið fest í 
Högum og HS orku.

Úttektarnefndin hefur efa-

semdir um að sú heimild sem líf-
eyrissjóðirnir hafa fengið til að 
stofna fasteignafélög standist lög 
um lífeyrissjóði. Arnar segir ekki 
hafa reynt á þetta ennþá. „Því er 
ekki að neita að menn hafa verið 
að skoða hvort það væri yfirleitt 
möguleiki að sjóðirnir myndu með 
öðrum stofna fasteignafélög og 
byggja hagkvæmt til útleigu. Mér 
finnst eðlilegt að þetta verði skoð-
að,“ segir hann.

Einn meginþráðurinn í skýrslu 
úttektarnefndarinnar er gagn-
rýni á sjóðina fyrir að hafa ekki 
kynnt sér fjárfestingar sínar 
nógu gaumgæfilega. „Menn hafa 
kannski verið að fá kynningar frá 
bönkum og verðbréfafyrirtækjum 
á fjárfestingarkostum, bæði varð-
andi skuldabréf og jafnvel hluta-
bréf. Hlutabréf voru á markaði 
og þá voru ársreikningar og árs-
hlutareikningar og úttektir frá 
virtum endurskoðendum lögð til 
grundvallar,“ segir Arnar sem 
hins vegar tekur undir gagnrýni 
á skuldabréfaútboð fyrirtækja. 
Hann nefnir dæmi sem tekið er 
í skýrslunni og er um fyrirtækið 
Bakkavör.

„Það er útboð hér á landi og 
það eru erlendar eignir og rekst-
ur undir. Þetta er allt uppáskrif-
að. Svo kemur í ljós að eignir sem 
voru lítt veðsettar erlendis eru  
veðsettar eftir á og án þess að 
þeir sem áttu skuldabréfin  hér 
á landi vissu. Þetta var auðvitað 
mjög slæmt mál,“ segir Arnar. 
Þótt ekkert hafi verið að kynningu 
á því skuldabréfaútboði hafi menn 
þó átt að setja í  skilmála að slíkt 
mætti ekki gerast.

„Ég er ekki endilega viss um að 
menn hafi verið að skoða erlend 

veðbókavottorð á þessum tíma 
vegna þess að þessi bréf voru 
kannski skráð í kauphöllinni og 
undir eftirliti og fyrirtækin undir 
eftirliti endurskoðenda. Síðan 
þegar allt fór á versta veg kom í 
ljós að þessar eignir voru kannski 
veðsettar þótt menn teldu þær lítt 
veðsettar.“ 

Aðspurður segir Arnar lítið hafa 
reynt á breytt verklag að þessu 
leyti einfaldlega vegna þess að 
lítið sem ekkert sé á boðstólum 
af fyrirtækjaskuldabréfum. „En 
menn eru auðvitað miklu gagn-
rýnni á fyrirtækjaskuldabréf en 
áður. Það er einn af þessum lær-
dómum sem menn drógu strax af 
hruninu.“

Þá segir Arnar að hafa verði í 
huga að þótt íslenskir lífeyrissjóð-
ir hafi tapað um fimmtungi eigna 
sinna við hrunið gildi það sama 
hlutfall fyrir lífeyrissjóði í Vestur-
Evrópu og jafnvel Bandaríkjunum.

Ekki kom margt á óvart
Arnar segir ekki margt koma á 
óvart í skýrslu úttektarnefnd-
arinnar. „Auðvitað kom á óvart 
þegar allt er lagt saman hvað 
Kaupþing, Exista og Skipti og allt 
saman er stórt hlutfall af eigna-
rýrnuninni. Og á vissan hátt með 
Baug en þó ekki eins því maður 
vissi að sjóðirnir voru víða,“ segir 
hann og minnir á með neyðarlög-
unum hafi skuldabréfin verið sett 
fyrir aftan innlán. „Þeir sem voru 
að kaupa skuldabréf í þessum fyr-
irtækjum, hvort sem það voru 
bankar eða annað, voru auðvitað 
í góðri trú.“

Að sögn Arnar er stóra verk-
efnið núna að fara vel í gegnum 
mál lífeyrisjóðanna. Eins og hann 
segir hér fyrr séu sjóðirnir nán-
ast það eina sem stendur upp úr í 
samfélaginu eftir hrunið. Ríkis-
sjóður fór mjög illa, Seðlabank-
inn fór gríðarlega illa, allar fjár-
málastofnanir, öll stórfyrirtæki og 
heimilin fóru illa. Þannig að það 
urðu nánast allir fyrir miklu höggi 
en sem betur fer standa lífeyris-
sjóðirnir þó þetta keikir á eftir 
þótt þeir hafi orðið fyrir miklu 
áfalli.  gar@frettabladid.is

Lífeyrissjóðir nánast 
það eina sem stendur 
Arnar Sigurmundsson, formaður stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða, segir að 
flest sem kemur fram í úttekt á starfsemi sjóðanna hafi verið vitað. Þó komi á 
óvart hve stór hlutur Exista-samsteypunnar hafi verið í tapi sjóðanna.

Helgi Magn-
ússon,formað-
ur  stjór na r 
Lífeyrissjóðs 
verzlunar-
manna, segir 
tjón lífeyris-
sjóðanna við 
hrunið auð -
vitað tilfinn-
anlegt. Mikil-
vægt sé hins 
vegar að miða 
við tímann frá 
hruni. Þá sé 
heildarrýrnunin um 380 millj-
arðar króna en ekki 480 millj-
arðar.

„Lífeyrisjóðirnir fengu högg 
sem nam einum fimmta af eign-
um en þeir stóðu samt af sér 
hrunið og eru að eflast á nýjan 
leik. Til samanburðar er nauð-
synlegt að hafa í huga að aðrar 
helstu fjármálastofnanir lands-
ins hrundu til grunna í hruninu,“ 
segir Helgi.

Þá segir Helgi að setja þurfi 
málið í samhengi við það sem 
gerðist erlendis þar sem eignir 
sjóða rýrnuðu einnig þótt þar 
hafi ekki orðið viðlíka hrun. Í 
því ljósi sé ekki óeðlilegt þótt 
íslensku sjóðirnir hafi orðið fyrir 
áfalli. Margháttaðar breytingar 
hafi verið gerðar eftir hrun og 
skerpt á reglum.“

Að sögn Helga er í skýrslu 
úttektarnefndarinnar ýmsar 
ábendingar sem lífeyrissjóðirn-
ir hljóti að þurfa að taka mið af. 
Spurður um gagnrýni í úttekt-

i n n i  seg i r 
hann að hafa 
þurfi í huga 
að lífeyris-
sjóðirnir hafi 
staðið hrunið 
af sér betur 
e n  f le s t i r 
aðrir.

„Auðvitað 
þurfum við 
að hafa í huga 
ábendingar og 
athugasemdir. 
Sumu af því 
er maður sam-

mála en annað er með þeim hætti 
að maður mótmælir,“ segir Helgi 
og boðar rökstuddar athuga-
semdir á næstunni.

„Við mótmælum því að við 
höfum ekki kynnt okkur málin 
nógu vel,“ segir Helgi sem kveð-
ur stjórn Lífeyrissjóðs verzlun-
armanna fylgjast mjög náið með 
fjárfestingum. „Við erum ekki 
sammála þessari gagnrýni hvað 
okkar sjóð varðar.“

Árni Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Gildis lífeyris-
sjóðs, segir margar gagnlegar 
ábendingar í skýrslu úttektar-
nefndarinnar.

„Það sem við höfum verið að 
gera frá hruni er að efla eign-
astýringuna og áhættustýr-
inguna og síðan verkferla og 
formlegheit öll sem réttilega var 
bent á af nefndinni að þurfti að 
bæta. Ég tek undir að það vant-
aði upp á formlegheitin; að skrá 
niður og slíkt,“ segir Árni.  - gar

Formaður lífeyrissjóðs ósammála sumu í úttekt:

Mótmælir því að hafa 
fjárfest án rannsóknar

ARNAR SIGURMUNDSSON Formaður Landsamtaka lífeyrissjóða segir að draga verði lærdóma af skýrslu um starfssemi sjóðanna.ÁRNI 
GUÐMUNDSSON HELGI MAGNÚSSON

Þetta er allt uppá-
skrifað en svo kemur 

í ljós að eignir sem voru 
lítt veðsettar erlendis eru 
veðsettar eftir á og án þess 
að þeir sem áttu skuldabréfin 
hér á landi vissu. 

KOLI OG HVÍTT – 5900 kr.

FORRÉTTUR
PARMASKINKA , GLÓÐAÐ BRAUÐ 
OG GEITAOSTASÓSA

AÐALRÉTTUR
PÖNNUSTEIKTUR KOLI, FENNEL , 
MASCARPONE, BYGG OG PERUSÓSA

EFTIRRÉTTUR
SÚKKULAÐI, KARAMELLA, 
MJÓLK OG LAKKRÍS

Kolabrautin er á 4ðu hæð Hörpu

Borðapantanir 519 9700 

info@kolabrautin.is
w w w.kolabrautin.is



Milano ekta hægindastóllá frábæru Dormaverði ! Til í 4 litum:

Latte Svartur BrúnnHvítur

Dorma býður betra verð !
# 13

Siggi Sveins
er alltaf eins!

kr. 89.900,-
BRÚNN &

GRÁR

MEÐ RÚMFATAGEYMSLU

Hvítur

Svartur

Hægindastóll
kr. 39.900,-

Komdu
núna

kr. 49.900,-
TVEIR
LITIR

Nature’s Shape stillanl.
Stærð cm. Með  still.botni
80x200 196.800,-
90x200 210.800,-
120x200 239.700,-
140x200 271.800,-
160x200 393.600,-
180x200 421.600,-

Dorma-verðShape
by Nature bedding

Náttborð
kr. 15.900,-

ÞRÍR
LITIR

Brúnt
svart
eða 

hvítt

Svefnsvæði
120x195 cm

Einnig til 
án arma.

Chelsea 3+2
kr. 159.900,-

TVEIR
LITIR

Brúnt
eða 

svart

kr. 179.900,-
SVARTUR &

BRÚNN

kr. 29.900,-
MARGIR

LITIR

Komdu
og skoðaðu

úrvalið !
Allar 

stærðir

Stærð: 
Br. 292

D. 89/178
H. 88 cm

LEÐURSÓFI

NÝTT!

Settu þig í þægilega 
stellingu og láttu 
þreytuna eftir amstur 
dagsins líða úr þér !

OPIÐ 
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Tap hvers lífeyrissjóðs í milljónum króna

NÝ SKÝRSLA UM STARFSEMI LÍFEYRISSJÓÐANNA Í AÐDRAGANDA HRUNSINS

Tap lífeyrissjóðanna jafngildir 
því að hvert mannsbarn á land-
inu hafi tapað um einni og hálfri 
milljón króna, sé miðað við 
mannfjölda 1. janúar síðastliðinn. 
Sé miðað við fjölda Íslendinga 
yfir sextán ára, sem eiga eitthvað 
í lífeyrissjóðunum, er tap þeirra 
tæpar tvær milljónir að meðal-
tali. Fólki er skylt að greiða í líf-
eyrissjóði frá sextán ára aldri. 

Heildartap lífeyrissjóðanna 
var rúmlega 479,6 milljarðar 
króna, eins og kom fram í úttekt 
sem gefin var út á föstudag. 

Lífeyrissjóður starfsmanna 
ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkr-
unarfræðinga (LSR og LH) töp-
uðu mestu, eða rúmlega 101 
milljarði króna sem er 21 pró-
sent af heildartapi lífeyris-
sjóðanna allra. Samanlagt eru 
þetta stærstu lífeyrissjóðirnir 
á landinu og í árslok 2010 áttu 
þeir eignir fyrir rúmlega 371 

milljarð, samkvæmt Landssam-
tökum lífeyrissjóða. 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 
(LV), næststærsti sjóður landsins, 
tapaði rúmum 80 milljörðum króna 
og Gildi, þriðji stærsti sjóðurinn, 
tapaði 75 milljörðum. Í lok árs 2010 
átti LV tæpa 310 milljarða króna og 
Gildi átti eignir upp á 241 milljarð. 
Þessir þrír stærstu lífeyrissjóðir 

landsins báru meirihlutann af tapi 
allra sjóðanna, eða 54 prósent. Þeir 
áttu í árslok 2010 um 48 prósent af 
heildareignum lífeyrissjóðanna. 

Almenni lífeyrissjóðurinn var sá 
sjóður sem tapaði mestu fyrir utan 
fyrrnefnda þrjá stærstu sjóðina. 
Almenni tapaði tæpum 30 milljörð-
um króna og átti í árslok 2010 eign-
ir fyrir tæpa 99 milljarða. Stafir 
lífeyrissjóður kom þar á eftir og 
tapaði rúmum 29 milljörðum en 
átti eignir upp á 109 milljarða í lok 
2010. 

Stapi lífeyrissjóður tapaði 27,7 
milljörðum og Sameinaði lífeyris-
sjóðurinn rúmum 25 milljörðum. 
Sjóðirnir eru í fjórða og fimmta 
sæti yfir eignamestu sjóðina við 
lok árs 2010 og áttu 109 og 105,4 
milljarða króna. 

Aðrir lífeyrissjóðir töpuðu undir 
tuttugu milljörðum hver, eins og 
sjá má í meðfylgjandi töflu.

 thorunn@frettabladid.is

Sjóðsfélagar töpuðu 
tveimur milljónum
Tap hvers og eins Íslendings vegna taps lífeyrissjóðanna er um ein og hálf 
milljón. Sjóðsfélagar hafa tapað að meðaltali tveimur milljónum króna. Sjö líf-
eyrissjóðir töpuðu meira en tuttugu milljörðum króna, sá stærsti rúmum 100.

JÓN ÁSGEIR

Tap hvers 
mannsbarns 
í milljónum 
miðað við 

mannfjölda 1. janúar. 

1,5
Tap fólks yfir 
sextán ára aldri 
sem greitt hefur í 
lífeyrissjóði. 

1,9
Því er velt upp í skýrslunni um 
lífeyrissjóðina að Lífeyrissjóður 
verslunarmanna hafi mögulega 
brotið lög með kaupum á gjaldeyr-
istryggingum árið 2008. Með því 
hafi verið aukið á áhættu sjóðsins 
og gengið þvert á lögbundið hlut-
verk hans. 

Í skýrslunni eru gerðar athuga-
semdir við þá ákvörðun að kaupa 
gjaldeyristryggingar. Lífeyris-
sjóðir hafi keypt tryggingar þegar 
krónan lækkaði í verði á þeirri 
forsendu að krónan myndi hækka 
fljótt aftur og sjóðirnir hagnast. 
Því er velt upp hvernig það komi 
heim og saman við langtíma-
sjónarmið að taka slíka áhættu. 
Skammtímagróði hafi verið hafð-
ur að leiðarljósi. Lífeyrissjóðum er 
heimilt að gera afleiðusamninga til 
að draga úr áhættu, eins og fram 
kemur í skýrslunni. Þar stendur 
að það sé „eðlilegt að skilja þetta 
ákvæði svo að það sé bæði nauð-
synlegt og nægilegt skilyrði fyrir 
afleiðusamningi að hann dragi úr 
áhættu sjóðsins. Afleiðusamning-

arnir sem gerðir voru árið 2008 
til að tryggja erlendar eignir sjóð-
anna drógu ekki úr áhættu sjóðs-
ins, heldur þvert á móti juku hana“. 

Stjórn LV hefur hafnað því að 
hafa brotið lög. Um hafi verið að 
ræða hefðbundna framvirka samn-
inga um sölu á gjaldeyri sem hafi 
verið hugsaðir til langs tíma. Ekki 
hafi verið byggt á skammtímasjón-
armiðum og væntingum um skjót-
fenginn gróða. Þá hafi Fjármála-
eftirlitinu frá upphafi verið gerð 
grein fyrir stöðu samninganna og 
aldrei hafi verið gerð athugasemd. 
Stjórnin segir að gjaldmiðlastýring 
hafi um langt árabil verið eðlilegur 
hluti af fjárfestingarstefnu lífeyr-
issjóða um allan heim. „Kaupum 
á hlutabréfum fylgir áhætta sem 
kemur einkum fram í sveiflum á 
gengi bréfanna. Þegar hlutabréfin 
eru erlend bætist við gjaldmiðla-
áhætta þar sem skuldbinding-
arnar gagnvart sjóðsfélögum eru 
í íslenskum krónum. Þá áhættu 
hefur verið leitast við að takmarka 
með gjaldmiðlavörnum.“ - þeb

Stjórn LV hafnar vangaveltum um lögbrot:

Samningar eðlilegir 
og ekki brot á lögum

SKÝRSLAN KYNNT Nefndin sem skipuð var til að rannsaka lífeyrissjóðina. Í skýrslunni 
er fjallað um gjaldeyristryggingar lífeyrissjóðanna og spurt hvort lögbrot hafi verið 
framin. 

Tap lífeyrissjóðanna vegna Baugs Group og tengdra 
aðila var rúmlega 77 milljarðar króna, sem jafngildir 16 
prósentum af heildartapinu og 20 prósentum af tapi 
þeirra í hlutabréfum og skuldabréfum. Af 20 prósent-
unum voru um 12,3 prósent vegna Glitnis. Þetta kemur 
fram í skýrslunni. 

Jón Ásgeir Jóhannesson, fyrrverandi aðaleigandi 
Baugs, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann 
hafnar því að bera ábyrgð á tapi lífeyrissjóðanna vegna 
Glitnis og segir framsetningu í skýrslunni vera villandi. 
Hann segir hana ekki gefa að öllu leyti rétta mynd af 
stöðunni þar sem skýrsluhöfundar hafi ekki heyrt sjónarmið forsvarsmanna 
þeirra fyrirtækja sem í skýrslunni eru tilgreind. Þá segir hann að hrunið verði 
ekki gert upp með skýrslum sem séu einsleitar heldur væri betra að sett 
væri upp sannleiksnefnd þar sem menn yrðu kallaðir fyrir og þjóðin fengi að 
fylgjast með í beinni útsendingu. 

Hafnar ábyrgð og vill sannleiksnefnd

LSR og LH  101.528
LV  80.282
Gildi  75.540
Almenni lsj. 29.658
Stafir lsj.  29.435
Stapi lsj.   27.719
Samein. Lsj. 25.419
Festa lsj.  19.709
Lífsverk  16.159
Frjálsi lsj.  11.946
Söfnunarsjóður 10.461
Lvest  10.441
Íslenski lsj.  8.232
LSS  7.302
Lsj. Bankamanna 4.146
EFÍA  3.985

Lsj. Vestm.  3.940
Lsj. Bænda  3.914
Kjölur lsj.   2.420
LsRb  2.299
LSBÍ  1.211
Esj. Stm. Hafnarfj. 883
Lsj. Rang.   807
LSA  699
Lífeyrissj. Tannl.fél 597
Lsj. Stm. Kópav. 418
Esj. Reykjanes 236
Lsj. Akran  221
Lsj. Stm. Húsav. 70
Lsj. Nesk.  8
Samtals  479.685

Tapið í tölum 

… og passar með öllu

www.ms.is
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Panodil Zapp (parasetamól, 500 mg). Ábendingar: Höfuðverkur, tannverkur, hiti sem fylgir kvefi, tíðaverkir, vöðva- og liðverkir, verkjastillandi við gigtarverkjum, hár hiti. Skammtar og lyfjagjöf: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 1 2 töflur á 4 6 klst. 
fresti, að hámarki 8 töflur á sólarhring. Börn 10-15 mg/kg líkamsþyngdar á 4 6 klst. fresti, að hámarki 4 sinnum/sólarhring. Gæta skal varúðar ef um skerta nýrnastarfsemi og lifrarsjúkdóm er að ræða. Skal ekki notað með öðrum verkjalyfjum sem innihalda 
parasetamól (t.d. samsettum lyfjum). Hærri skammtar en ráðlagðir eru geta valdið hættu á mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Aukaverkanir: Mjög sjaldgæfar:  Almennar: Ofnæmisviðbrögð. Útbrot, ofsakláði, ofsabjúgur. Lifrarskemmdir. Lifrarskemmdir 
af völdum parasetamóls hafa komið fram í tengslum við misnotkun áfengis. Við langtímanotkun er ekki hægt að útiloka hættuna á nýrnaskemmdum. Pakkning: Filmuhúðaðar töflur 500 mg, 20 stk..  Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli lyfsins. Nánari upplýsingar  
eru á http://www.serlyfjaskra.is. Panodil er skrásett vörumerki GlaxoSmithKline fyrirtækjasamstæðunnar.

HRAÐVIRK
LINUN SÁRSAUKA. 
KRÖFTUG HITALÆKKANDI
OG VERKJASTILLANDI ÁHRIF.

Panodil Zapp frásogast helmingi hraðar en
venjulegar parasetamól töflur, þannig næst hratt sú
vel þekkta og öfluga verkjastilling sem þú getur treyst.

en venjulegar parasetamól töflur

HEILSA Mishár blóðþrýstingur í handleggjum 
fólks getur verið merki um sjúkdóma í æða-
kerfinu samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 
sem gerð var við Exeter-háskóla í Bretlandi.

Samkvæmt stöðluðum leiðbeiningum um 
hvernig skuli mæla blóðþrýsting er lagt upp 
með að hann sé alltaf mældur í báðum hand-
leggjum til að fá sem réttasta niðurstöðu, en 
það er ekki alltaf gert. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mik-
ill munur getur verið á blóðþrýstingi milli 
handleggja. Það getur verið  vísbending um 
sjúkdóma sem gætu blundað einkennislaust 
í fólki. Helst er um að ræða sjúkdóm í æða-
kerfinu, en mismunurinn getur þó einnig þýtt 
aukna hættu á hjartasjúkdómum og verið 

merki um aukna hættu á dauða almennt, af 
ýmsum orsökum. 

Dr. Christopher Clark, sem stýrði rannsókn-
inni, segir þessa uppgötvun jákvæða þar sem 
oft skipti miklu máli að sjúkdómar af þessu 
tagi séu uppgötvaðir snemma svo hægt sé að 
bregðast við þeim, sérstaklega ef þeir eru að 
öðru leyti einkennalausir. 

Richard J. McManus, prófessor við Háskól-
ann í Oxford, og Jonathan Mant, prófessor við 
Háskólann í Cambridge, segja rannsóknina 
styðja við núverandi þekkingu og viðmið. 

Frekari rannsókna sé þó þörf áður en hægt 
sé að skera úr um hversu áreiðanlegar upplýs-
ingar mismunurinn gefi okkur í raun og veru. 

 - trs

Mishár blóðþrýstingur í handleggjum getur verið merki um sjúkdóma í æðakerfinu:

Handleggirnir geta sagt til um sjúkdóma

ÞRÝSTINGUR Samkvæmt verklagsreglum á að mæla 
blóðþrýsting í báðum handleggjum. Það virðist mikil-
vægara en áður í ljósi nýrrar niðurstöðu vísindamanna.

MEXÍKÓ, AP Allir 2.500 lögreglu-
mennirnir í landamæraborginni 
Ciudad Juarez í Mexíkó hafa 
verið fluttir frá heimilum sínum 
vegna hótana frá glæpahópum.

Lögreglan í borginni hefur 
náð ágætis árangri í baráttunni 
gegn skipulagðri glæpastarfsemi 
undanfarið, undir stjórn nýs lög-
reglustjóra. 

Fimm lögreglumenn hafa verið 
drepnir síðustu daga eftir að 
glæpahópur hét því að drepa einn 
lögreglumann á dag þar til lög-
reglustjórinn segði af sér.

8.900 hafa látið lífið í borginni 
frá árinu 2008 vegna glæpa sem 
tengjast eiturlyfjaklíkunum.  - þj

Glæpaklíkur í Mexíkó:

Löggur flytja 
vegna hótana

Á VETTVANGI MORÐS Lögreglustjórinn í 
Ciudad Juarez, Julian Leyzaola, sést hér 
á vettvangi þar sem einn af mönnum 
hans var myrtur.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Tæplega þrítugur 
karlmaður neitaði að yfirgefa 
fangageymslur lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt. 

Maðurinn hafði fyrr um nótt-
ina verið handtekinn eftir að hafa 
lent í átökum við dyraverði á 
árshátíð í austurborginni. 

Að sögn lögreglu neitaði mað-
urinn að segja til nafns en við 
leit fundust á honum skilríki. 
Skömmu síðar kom eiginkona 
mannsins til þess að sækja hann. 
Þá neitaði maðurinn með öllu 
að yfirgefa fangaklefann. Var 
honum því leyft að gista og stóð 
til að gera aðra tilraun til að 
sleppa honum í gærmorgun.  - aþ

Handtekinn á árshátíð:

Neitaði að yfir-
gefa fangaklefa

Ósátt við slökkviliðsstjóra
Stjórn Brunavarna A-Húnavatnssýslu 
segist líta það alvarlegum augum 
að Hilmar Frímannsson slökkviliðs-
stjóri, sem sagði starfi sínu lausu, 
skuli tjá sig um málefni brunavarna 
í fjölmiðlum á „röngum forsendum“. 
Hilmar hafði sagst ekki geta tekið 
ábyrgð á því að það yrði einn á 
bakvakt á kvöldin.

BRUNAVARNIR

KÚBA Fídel Castro, fyrrverandi 
forseti Kúbu, kynnti útgáfu ævi-
sögu sinnar um helgina. 

Castro, sem er 85 ára, hefur 
ekki komið fram opinberlega 
síðan í apríl á síðasta ári. 

Ævisaga hins aldna byltingar-
leiðtoga verður engin smásmíði, 
rétt tæpar þúsund blaðsíður og 
verður gefin út í tveimur bind-
um. 

 Castro sagði á kynningarfund-
inum að það væri skylda hvers 
Kúbumanns að berjast fyrir 
mannkynið, plánetuna og Kúbu. 

Fídel Castro situr við skriftir:

Skrifar þúsund 
síðna ævisögu
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

S
kuldavandi heimila á að stórum hluta rót sína í því 
furðulega kerfi sem landsmenn hafa hér sætt sig við að 
verðtryggja íbúðarlán. Eiginlega er alveg sama hvaða 
óáran gengur yfir í heiminum eða hér heima, skuldir 
almennings hækka.

Því til viðbótar er í raun magnað að hér sé hægt að keyra í gegn 
hækkanir á neyslusköttum sem vitað er að komi til með að skila 
sér í verðbólguvísitölu og þar með aukinni greiðslubyrði lána. 
Kerfið bítur í skottið á sér og almenningi blæðir. 

Það er ekki að ástæðulausu 
sem Jóhannes Gunnarsson, for-
maður Neytendasamtakanna, 
kallar eftir ábyrgri efnahags-
stjórn í viðtali í Fréttablaðinu 
fyrir helgi, enda hlýtur slagur-
inn við verðbólgunni að vera 
einhver sá mikilvægasti til þess 
að bæta kjör fólks í landinu. 

Neytendasamtökin vilja efnahagsumhverfi þar sem verðtrygg-
ingar gerist ekki þörf. Hann segir reynslu liðinna áratuga þó ef 
til vill ekki til þess fallna að ýta undir bjartsýni í þeim efnum. 
„Maður hlýtur hins vegar að gera kröfu til þess að þeir sem stýra 
þjóðarskútunni líti yfir farinn veg og læri af því sem farið hefur 
aflaga,“ segir Jóhannes.

Gylfi Zoëga hagfræðiprófessor reifaði í grein í efnahagsritinu 
Vísbendingu í vikunni leiðir til þess að beisla verðbólguna með 
því að draga úr gjaldeyrissveiflum, en þær eru helsta ástæða og 
drifkraftur verðbólgunnar. Kerfi með föstu gengi segir hann að 
myndi framkalla stöðugra verðlag og gera afnám verðtryggingar 
mögulega. Tvær leiðir eru færar. Annaðhvort er það fastgengi 
með þátttöku í evrópska myntsamstarfinu eða fljótandi gengi 
með svokölluðum Tobin-skatti á gjaldeyrisviðskipti. 

Slíkur skattur myndi draga úr gengissveiflum og gera út af við 
spákaupmennsku á gjaldeyrismarkaði. Í dæmi Gylfa er skatturinn 
hins vegar að minnsta kosti tífaldur á við það sem rætt er um í 
öðrum löndum.

Með Tobin-skattinum kemur bara á enn einum stað til viðbótar 
fram kostnaðurinn við að halda hér við krónunni, svona til viðbótar 
við umtalsvert hærri vexti en gengur og gerist í nágrannalöndum 
okkar. 

Hætt er við því að þótt slíkur skattur myndi ekki endilega trufla 
fjármögnun stórframkvæmda á borð við virkjanir þá hækkar 
þröskuldurinn sem smærri fjárfestar kunna að setja fyrir sig, 
auk þess sem  þarna eru vitanlega komnar álögur á þá sem sækja 
þurfa sér gjaldeyri til ferðalaga, netverslunar og fleiri hluta. Og 
ekki þarf að hugsa sig lengi um til þess að geta sér til um hvert 
aukinn kostnaður fyrirtækja af gjaldeyrisviðskipum fer, nefnilega 
út í vöruverðið. Niðurstaðan er því sú sama, á endanum borgar 
almenningur brúsann.

Væntanlega verður þó heildarútkoman skárri fyrir allan almenn-
ing með Tobin-sköttum og tillagan fagnaðarefni í viðleitni til að 
koma hér á ábyrgari efnahagsstjórn, líkt og kallað er eftir. Í fram-
haldinu má svo vega og meta samanburðinn við evrusamstarfið.
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HALLDÓR

Löng hefð er fyrir því 
að þjónustuver Já og 

forvera fyrirtækisins séu 
staðsett bæði á lands-
byggðinni og í Reykjavík. 
Þegar Já var stofnað árið 
2005 rak félagið fjögur 
þjónustuver og 50% starfs-
manna í þjónustuverum 
voru búsettir á lands-
byggðinni. Undanfarin ár 
hafa orðið breytingar á 
bæði markaði og skipulagi 
félagsins. Nú, árið 2012, 
rekur félagið tvö þjón-
ustuver í stað fjögurra, 
eitt í Reykjavík og annað Í 
Reykjanesbæ og eru 57,4% starfsmanna 
búsettir á landsbyggðinni, einmitt á því 
svæði þar sem atvinnuleysi hefur verið 
hvað mest undanfarin ár. 

Fram kom í viðtali við bæjarstjórann á 
Akureyri í fréttum RÚV að hann furðaði 
sig á því að Já hefði fengið viðurkenningu 
frá FKA með tilvísun í uppsagnir starfs-
manna á Akureyri. Þau eru fá fyrirtækin 
sem hafa ekki þurft að segja upp starfs-
mönnum frá bankahruni vegna samdrátt-
ar á heimamarkaði. Það hefur Akureyrar-

bær sjálfur þurft að gera 
eins og fram kom í viðtali 
við bæjarstjórann sem 
birtist í vikublaðinu Akur-
eyri þann 3. nóvember 
2011.

Erfiðasta verkefni allra 
stjórnenda eru ákvarð-
anir um uppsagnir starfs-
manna, það vita allir 
stjórnendur að slíkar 
ákvarðanir eru ekki tekn-
ar nema að vel ígrunduðu 
máli. Stjórnendur bera 
ábyrgð, gagnvart við-
skiptavinum, starfsmönn-
um og eigendum á því að 

fyrirtæki sem þeir stýra séu rekin á sem 
hagkvæmastan hátt og geti þannig dafnað 
inn í framtíðina. Við hjá Já höfum lagt 
mikla áherslu á þróun þjónustuframboðs 
félagsins undanfarin ár. Við erum stolt af 
góðum árangri og okkar starfsfólki. Við 
erum sérlega stolt af því frábæra starfi 
sem unnið hefur verið í Reykjanesbæ, þar 
er sannarlega gott að reka fyrirtæki.

Á myndinni hér til hliðar má sjá fjölgun 
starfsmanna Já í Reykjanesbæ frá árinu 
2006.

Já á landsbyggðinni
Atvinnumál

Sigríður 
Margrét 
Oddsdóttir
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Fjöldi starfsmanna Já 
í Reykjanesbæ

Spyr bara aftur
Þingmenn eru ötulir við fyrirspurnir, 
eins og oft hefur verið rætt á þessum 
stað. Þær nýtast þeim til að vekja 
athygli á einhverju máli og fá svör 
við brýnum spurningum. Stundum er 
hins vegar eins og þingmenn þekki 
lítið til fyrirspurna kollega sinna. 
Þannig spurði Vigdís Hauksdóttir að 
því hver hefðu verið framlög Íslend-
inga til þróunarsjóðs EFTA, 
sundurliðað eftir árum. Þetta 
er óneitanlega líkt fyrirspurn 
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar 
frá því í fyrra, sem bað einmitt 
um framlög Íslendinga til þró-
unarsjóðs EFTA, sundurliðað 
eftir árum.

Skoða meira
Ögmundur Jónasson innanríkisráð-
herra stendur í ströngu vegna frétta-
flutnings af Lífeyrissjóði starfsmanna 
ríkisins, en hann gegndi formennsku 
í sjóðnum árið 2007. Hann frábiður 
sér að tap sjóðsins eftir 2007 sé 
tengd stjórnarformennsku hans það 
ár og bendir á að rétt sé að skoða 
ávöxtun sjóðanna yfir lengra tímabil. 

Það er að mörgu leyti rétt 
ábending hjá ráðherranum, 
en eftir stendur þó tapið.

Seta þingmanna
Ögmundur segir að 

lífeyrissjóð-
irnir hafi 

verið lögþvingaðir til að leita alltaf 
eftir hæstu ávöxtun. Ríkið hafi ekki 
boðið upp á fjárfestingar og þeir því 
þurft að fjármagna sig á markaði. 
Þetta vekur upp spurningar um setu 
þingmanna í stjórnum utan þings. 
Er rétt að alþingismaður sem vinnur 
við að setja lífeyrissjóðunum lög sitji 
í stjórnum þeirra? Hefði ekki verið 

hreinna og beinna fyrir alla 
aðila að skilja rækilega 
á milli? Eða er það gott 
að sami maður taki þátt 
sem alþingismaður í að 
lögþvinga lífeyrissjóðinn, 

hvers stjórn hann situr í?
 kolbeinn@frettabladid.is 

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Á endanum ber almenningur kostnaðinn.

Huga þarf að 
færum leiðum
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Ný skýrsla um lífeyrissjóð-
ina hefur leitt í ljós að á 

tveimur árum kringum banka-
hrunið tókst þeim að tapa 
480 milljörðum króna. Þegar 
maður les viðbrögð forsvars-
manna sjóðanna mætti ætla 
allt hafi það tap verið innt af 
hendi af frábærri fagmennsku 
og trúmennsku. Nánast eins 
og allt hafi verið samkvæmt 
þrauthugsaðri áætlun. Þeir 
segja líka að þeir hafi vitað 
allt sem í skýrslunni stendur, 
ekkert komi þar á óvart – með 
öðrum orðum: hér er allt undir 
kontról. Fariði bara að rífast 
aftur um símaskrána.

„Viðskiptavild“
En svo muna þeir eftir því 
hvað það er mikilvægt að vera 
auðmjúkur og segja: En að 
sjálfsögðu munum við læra af 
þessu.

Og ekki að efa að einhver 
þeirra hefur í viðtali farið með 
eftirlætissetningu hrunmanna: 

það er auðvelt að vera vitur 
eftir á. (Er það ekki annars 
bjálfalegasta setning gjörvallr-
ar íslenskrar tungu? Menn sem 
kjörnir eru til trúnaðarstarfa 
og þiggja fyrir það há laun 
eiga að vera vitrir fyrirfram 
en ekki eftir á.)

Megnið af þessari tapupphæð 
tengist útrásarfyrirtækjunum 
alræmdu og fjáraustri lífeyris-
sjóðanna í dauðadæmd bólu-
fyrirtæki á borð við FL-group 
og Exista (sem ennþá á fyrir-
tækið já.is sem gerði sig að 
fífli í vikunni með plástrinum 
á símaskrána). 

Þar vakna eðlilega spurn-
ingar um tengsl stjórnar-
manna þessara almannasjóða 
við slíkt aflendingafyrirtæki 
og afskriftameistara íslensku 
bankanna – ferðalög og gýli-
gjafir og aðra „viðskiptavild“; 
þau óformlegu samskipti sem 
íslenskir viðskiptamenn tömdu 
sér á hrunárunum og verða 
kannski illrekjanleg. Um þetta 
er því miður ekkert fjallað í 
téðri skýrslu. En getum við 
ekki bókað það að töluvert af 
lífeyri landsmanna hafi ratað 
í aflöndin á reikningana hjá 
öðrum ránsfeng?

Lífeyrissjóðirnir geyma pen-
inga íslensks launafólks. Þetta 
eru peningar sem sóttir eru 
til íslenskra launamanna – og 
oft af miklu harðfylgi. Þetta 

er skattheimta, sem við höfum 
ekkert um að segja hvernig 
ráðstafað er, nema við erum 
fullvissuð um að sú ráðstöfun 
miðist við bestu hugsanlega 
ávöxtun. Við erum fullvissuð 
um að fagleg sjónarmið ráði 
för þegar lífeyrissjóðirnir 
neita að taka þátt í skuldaleið-
réttingum. Fagleg já. Miklum 
fjárhæðum var hent í Glitni 
eftir að fyrir lá hvert stefndi 
– en það var að sjálfsögðu ein-
göngu til að fá bestu hugsan-

legu ávöxtun. Við eigum að 
trúa því að viturlegt hafi 
verið að taka þátt í ævintýr-
um Hannesar Smárasonar og 
Bakkabræðra. Við eigum að 
trúa og treysta.

Hver kaus hann?
Með vissu millibili fáum við að 
sjá Arnar Sigurmundsson, sem 

virðist einhvers konar keisari 
í þessu kerfi, koma í sjónvarp-
ið til þess að tilkynna okkur 
um ákvarðanir sínar og sinna 
manna um það hvað beri nú 
að gera í landinu; hvaða vegi 
skuli leggja og hvaða göng 
skuli sprengja – og hver ekki 
– og maður hugsar: Hver kaus 
hann? Er þetta ekki formaður 
samtaka fiskvinnslustöðva? 
Af hverju ræður hann yfir 
lífeyrissjóðunum? 

Helgi Magnússon stjórnar-

formaður í Lífeyrissjóði versl-
unarmanna er annað gott 
dæmi um þá menn sem þarna 
hafa komist til valda og áhrifa; 
sú glögga og stálminnuga Lára 
Hanna Einarsdóttir rifjaði upp 
á dögunum á bloggsíðu sinni 
grein sem hann skrifaði seint 
á síðasta ári þar sem hann 
rómaði mjög skattastefnuna 

í Rússlandi og þær jafnaðar-
hugmyndir sem liggja til 
grundvallar þjóðfélagsupp-
byggingunni þar og en taldi 
skattheimtu að hætti norrænna 
landa vera argasta sósíalisma. 
Þetta var eins og skrifað af 
frambjóðanda Repúblíkana-
flokksins í forsetakosningun-
um í Bandaríkjunum. 

Auðvitað er fínt af umsvifa-
mikill fjárfestir á borð við 
Helga Magnússon deili með 
okkur sýn sinni á samfélagið – 
sem er sú að auðmenn eigi að 
græða og gera það sem þeim 
sýnist við sína nokkurn veginn 
skattfrjálsu tekjur – en maður 
spyr sig óneitanlega þeirrar 
spurningar hvort ráðlegt sé að 
maður með slík viðhorf og slík-
an samfélagsþroska hafi svo 
mikið að segja yfir þeim pen-
ingum sem teknir eru af okkur 
launafólki.

Það má vera rétt sem þeir 
láta á sér skilja helstu tals-
menn þessa kerfis, að þessum 
fimmhundruð milljörðum hafi 
verið tapað af geysilegri þekk-
ingu og fagmennsku. Jafnvel 
að allt hafi þetta verið með 
ráðum gert.

Sjálfur verð ég þó að segja, 
að ég væri til í að fá sjálfur 
til umráða það fé sem þessir 
sjóðir taka af mér og setja það 
í Lottóið – kæmi það ekki betur 
út?

Ég hef fengið tækifæri til að 
búa í nokkrum ólíkum lönd-

um og kynnast öðrum þjóðum. Í 
grófum dráttum er stóri lærdóm-
urinn af því sá að fólk er nokk-
urn veginn eins hvar sem það elur 
manninn.

Aðstæðurnar eru að vísu ólík-
ar en ég held að hlutfallið af alls 
kyns frávikum sé álíka. Þess 
vegna er erfitt að trúa því að 
fólk með glæpahneigð sé fleira á 
Íslandi en í öðrum lönd-
um. Ég trúi ekki að við 
séum verri en annað 
fólk.

Við höfum samt 
búið til hlutfalls-
lega stærsta saksókn-
araembætti í heimi. 
Saksóknarinn grun-
ar hundruð karla og 
kvenna um alvarlega 
glæpi. Ef grunsemd-
irnar reynast réttar 
sýnist mér að átt hafi 
sér stað stökkbreyt-
ing í almennri glæpa-
hneigð, sem varla á sér 
hliðstæðu í mannlegu 
samfélagi. 

Ef rétt reynist held ég að 
úrlausnarefnið sé aðeins að litlum 
hluta lögfræðilegt. Það er miklu 
frekar á sviði mannfræði, sál-
fræði, stjórnmálafræði, félags-
fræði, sagnfræði, hagfræði, 
heimspeki, faraldsfræði, geð-
læknisfræði eða slíkra greina.

Hvað veldur þessu mikla frá-
viki? Hvernig gat það gerst að allt 
í einu varð til stór hluti heillar 
kynslóðar menntafólks, sem dag-
lega framdi glæpi í vinnunni? 
Fólkið af kynslóðinni sem fékk 
öll tækifærin. Kunni fræðin og 
talaði tungumálin.

Ég held að dómstólar búi ekki 
yfir sérstakri þekkingu til að 
svara þessum spurningum svo 
að gagni komi.

Þegar ég bjó í Afríku kynntist 
ég mannfræðingum. Þeir leituð-
ust við að varpa ljósi á hið stóra 
samhengi hlutanna í framandi 
umhverfi. Þeir reyndu að greina 
menninguna og varpa ljósi á það 
óvenjulega – frávikin, og sjá hvað 
olli þeim.

Þetta fólk byggði fræðandi og 
skemmtileg samtöl um hvers-
dagsleg mál í umhverfinu á rann-
sóknum á einstaklingum, hópum 
og heilum samfélögum. Síðan 
raðaði það saman trúverðugri 
heildarmynd.

Ég ímynda mér að þeirra 
aðferðir gætu hjálpað til við að 
greina það sem gerðist á Íslandi. 
Þau gætu fyllt upp í hluta þeirr-
ar brotakenndu myndar sem við 

okkur blasir. Þann-
ig gætum við lært af 
mistökunum og deilt 
lærdóminum með 
umheiminum.

Bankar hrundu í 
löndunum allt í kring-
um okkur. Flestum var 
að vísu bjargað í krafti 
stærðar heimalanda 
sinna. Útlend banka-
kerfi voru ekki vaxin 
heimahagkerfum yfir 
höfuð eins og á Íslandi 
þó að litlu munaði sums 
staðar.

Innan veggja útlendu 
bankanna voru, eins og 
á Íslandi, augljóslega 

teknar margar kolrangar ákvarð-
anir. Þess vegna fór sem fór. Samt 
hef ég ekki orðið vör við að fólkið 
sem vann í þessum útlendu bönk-
um sé á sakamannabekk í stórum 
stíl.

Drögum úr lögreglurannsókn-
ar- og dómstólaþrasi, sem er allt 
að drepa úr heift og leiðindum. 
Verjum kröftunum þess í stað í 
að átta okkur á hvað fór úrskeið-
is í raun og veru og fáum til þess 
fólk sem er sérhæft í að kryfja 
samfélagið og mannlega hegðun. 
Vinna saksóknarans getur orðið 
hluti af þessu verkefni. Það getur 
ekki verið að allt í einu hafi fjöldi 
glæpamanna á Íslandi margfald-
ast og lausnin felist í að dæma 
sem flesta til tugthúsvistar.  

Þar vakna eðlilega spurningar um tengsl 
stjórnarmanna þessara almannasjóða 
við slík aflendingafyrirtæki og afskrifta-

meistara íslensku bankanna -- ferðalög og gýligjafir 
og aðra „viðskiptavild“, þau óformlegu samskipti sem 
íslenskir viðskiptamenn tömdu sér á hrunárunum og 
verða kannski illrekjanleg. 

Drögum úr 
lögreglurann-
sóknar- og 
dómstóla-
þrasi, sem allt 
er að drepa 
úr heift og 
leiðindum. 

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Erum við verri en 
annað fólk?

Samfélagsmál

Kristín 
Þorsteinsdóttir
fv. fréttamaður
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Nýverið birti Hagfræðistofn-
un Háskólans skýrslu sína 

um tillögur Hagsmunasamtaka 
heimilanna varðandi almenna 
niðurfærslu lána sem nefnd 
er: „Greinargerð um afföll 
íbúðalána við stofnun nýju 
bankanna og kostnað við niður-
færslu lána“.

Strax er ljóst af lestri skýrsl-
unnar að gríðarleg mistök voru 
gerð þegar lánasöfn föllnu 
bankanna voru flutt yfir í nýju 
bankana. Augljóst er að lána-
söfnin voru verulega ofmetin 
og allt of dýru verði keypt.

Forsætisráðherra, Jóhanna 
Sigurðardóttir, gerði sam-
komulag við skýrsluhöfunda 
sem bundu hendur þeirra við að 
leggja heilstætt mat á kostnað 
og ábata af tillögum Hagsmuna-
samtaka heimilanna. Undrun 
sætir að fræðimenn taki að 
sér slíkt verkefni í ljósi þeirra 
takmarkana sem Jóhanna Sig-
urðardóttir hefur á þá sett. 
Tilgangur þess að setja slíka 
hlekki á skýrsluhöfunda er aug-
ljóslega sá að koma í veg fyrir 
að þeir leggi heilstætt mat á 
væntanleg jákvæð áhrif tillagn-
anna sem afsetja hinn beina 
kostnað.

Ótrúlegt er að sjá hvernig 
þessi skýrsla er unnin, hroð-
virknisleg og með bæði stað-
reynda- og ályktanavillum. Höf-
undar skýrslunnar gefa sér t.d. 
meira pláss í að fjalla um eigin 
vangaveltur um hvernig hafa 
má hendur í hári skattsvikara 
heldur en tillögur Hagsmuna-
samtaka heimilanna í heild 
sinni.

Einnig virðist Hagfræði-
stofnun vera farin að leggja 
mat á lögfræðileg álitaefni 
sem stofnunin ætti að eftirláta 
öðrum að fást við enda er ekki 
annað að sjá en lögfræðiþekk-
ingu skýrsluhöfunda sé veru-
lega ábótavant. Til dæmis er 
nefnt í skýrslunni að ef geng-
ið er á rétt kröfuhafa þá væri 
slíkt brot á jafnræðisreglu. Það 
er rangt, hið rétta er að slíkt 
gæti hugsanlega verið brot á 
eignarréttarákvæðum stjórn-
arskrárinnar. Viðurkennt er að 
löggjafinn hefur heimild til að 
hnika til réttindum manna með 

ákveðnum hætti ef það er gert 
á málefnalegan hátt og látið 
jafnt yfir alla ganga, sérstak-
lega ef aðstæður kalla á brýnar 
aðgerðir. Þetta er staðfest m.a. 
í nýlegum dómi Hæstaréttar í 
Neyðarlagamálinu svokallaða. 
Einnig má benda á að Mann-
réttindadómstóll Evrópu hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að 
eftirláta eigi aðildarríkjum 
verulegt svigrúm þegar kemur 
að eignarétti þó menn geti hver 
haft sína skoðun á því hve mikið 
svigrúmið á að vera.

Ályktun skýrsluhöfunda um 
að ekki sé heimilt að ganga á 
hlut kröfuhafa er því einfald-
lega ekki rétt. Við slíka óvissu 
hefði verið faglegt af skýrslu-
höfundum að setja upp tvær 
sviðsmyndir, annars vegar þar 

sem heimilt væri að ganga á 
rétt kröfuhafa og hins vegar 
þar sem slíkt væri ekki talið 
heimilt og kostnaðurinn félli á 
ríkissjóð. Það var hins vegar 
ekki gert.

Hagfræðistofnun horfir svo 
alfarið fram hjá þeirri stað-
reynd að lánasöfn bankanna eru 
ekki í góðu ástandi í dag vegna 
mikilla vanskila. Niðurfærslu 
lánanna fylgir aukin greiðslu-
geta sem einnig örvar hagkerf-
ið í heild og er því til þess fallin 
að hafa jákvæð áhrif á það sem 
eftir stæði af eignum bankanna 
og gera þær verðmætari. Einn-
ig er í skýrslunni horft framhjá 
því að hluti og jafnvel verulegur 
hluti hinnar hugsanlegu niður-
færslu er sennilega hvort eð er 
tapað fé.

Í ljósi þessara vankanta á 
skýrslunni verður hún ekki lögð 
til grundvallar. Nauðsynlegt er 
því að gera heilstæða rannsókn 
á tillögum Hagsmunasamtaka 
heimilanna sem taka alla þætti 
málsins til skoðunar áður en að 
niðurstöðu er hrapað. Annað 
væri óvirðing við þær þúsundir 
sem skrifað hafa undir áskorum 
samtakanna til stjórnvalda.

Ótrúlegt er að 
sjá hvernig þessi 

skýrsla er unnin, hroð-
virknisleg og með bæði 
staðreynda- og ályktana-
villum.

Virðingin sem mér var sýnd! Ég 
bar ekki virðingu fyrir sjálfri 

mér og að mér skyldi sýnd þetta 
mikil virðing og vinsemd, það fékk 
mig til að hugsa: „ […] Þau koma 
fram við mig eins og ég sé eðlileg. 
Eitthvað hræðilegt átti sér stað 
en ég fæ móttökur eins og ég sé 
eðlileg!“ Og smátt og smátt varð 
ég sjálfsöruggari og fannst ég ná 
stjórn að nýju.“

Ofangreind orð hefur Liz Kelly, 
prófessor við London Metropolitan 
University, eftir konu sem kærði 
mann fyrir nauðgun. Maðurinn 
var sýknaður en konan hafði engu 
að síður afar jákvæða upplifun af 
réttarkerfinu. Til samanburðar 
bendir Kelly á upplifun konu í máli 
þar sem sakborningur var fundinn 
sekur en konan var engu að síður 
niðurbrotin þegar málinu lauk 
vegna upplifunar af réttarkerfinu.

Liz Kelly var meðal átta fyrir-
lesara á ráðstefnu um meðferð 
kynferðisbrota sem innanríkis-
ráðuneytið og Lagadeild Háskóla 
Íslands stóðu fyrir í samvinnu 
við Rannsóknastofnun Ármanns 
Snævarr um fjölskyldumálefni og 
Evrópuráðið föstudag 20. janúar 
sl. Um tvö hundruð manns tóku 
þátt í ráðstefnunni og þar á meðal 
voru fræðimenn, lögreglumenn, 
dómarar, saksóknarar, lögmenn, 
brotaþolar, starfsfólk barnavernd-
ar og fulltrúar grasrótarsamtaka. 

Barnvinsamlegt réttarkerfi
Í fyrsta hluta ráðstefnunnar var 
fjallað um sáttmála Evrópuráðs-

ins um vernd barna gegn kyn-
ferðislegri misneytingu og kyn-
ferðislegri misnotkun. Einnig 
var fjallað um svonefndar barn-
vinsamlegar réttarreglur. Mikið 
vatn hefur runnið til sjávar í 
meðferð kynferðisbrota gegn 
börnum. Réttarkerfið var vitan-
lega ekki upphaflega þannig úr 
garði gert að því væri yfirleitt 
ætlað að taka á móti börnum en 
smám saman hefur það þróast 
til barnvinsamlegri vegar og er 
litið til Íslands sem fyrirmyndar 
í þeim efnum, ekki síst með til-
komu Barnahúss. Réttarvernd 
barna hefur aukist á Íslandi og 
smám saman er verið að skapa 
farveg fyrir börn til að greina 
frá ofbeldi sem þau verða fyrir. 
Lokatakmarkið er þó enn fjarri 
en hvert skref í rétta átt er 
þýðingarmikið.

Í öðrum hluta ráðstefnunnar 
var fjallað um meðferð nauðg-
unarmála innan réttarkerfisins 
og kom þar meðal annars fram 
að lagabreytingar kunna að hafa 
takmörkuð áhrif til þess að auka 
réttarvernd brotaþola nauðg-
ana ef viðhorfsbreyting fylgir 
ekki með. Viðhorf samfélagsins 
endurspeglist á öllum stigum 
meðferðar nauðgunarmála. Þann-
ig sýna alþjóðlegar rannsóknir að 
mestar líkur eru á að sakfellt sé 
í nauðgunarmálum sem bera ein-
kenni þeirrar staðalímynda sem 
ríkja um nauðganir, t.d. þar sem 
gerandinn er ókunnugur þoland-
anum og/eða líkamlegu ofbeldi er 
beitt. Liz Kelly benti hins vegar 
á að nauðganir væru mun hvers-
dagslegri en margir gerðu sér í 
hugarlund. Þær ættu sér oftast 
stað milli fólks sem þekkist og 
margfalt oftar en flestir vildu 
þora að trúa. Í þriðja hluta ráð-
stefnunnar var boðið upp á þrjár 
málstofur þar sem fulltrúar 
fræðasamfélagsins, réttarvörslu-
kerfisins og frjálsra félagasam-
taka leiddu saman sjónarmið 
sín um meðferð kynferðisbrota. 
Þannig var fjallað um samspil 
barnaverndarkerfisins og réttar-
vörslukerfisins, hvað leiði til 

ákæru í nauðgunarmálum og um 
trúverðugleika og sönnunarmat. 

Traust og bætt réttarvernd
Kynferðisbrotamál eru mikil 
áskorun fyrir réttarkerfið – og 
samfélagið í heild sinni – hvort 
sem er á Íslandi eða erlendis. Sé 
litið til tölfræðinnar hér á landi 
þá leita hundruð barna, kvenna 
og karla sér aðstoðar á ári hverju 
vegna kynferðisofbeldis. Hlut-
fallslega hljóta fá mál meðferð 
fyrir dómstólum og má því færa 
rök fyrir því að réttarkerfið nái 
aðeins að litlum hluta utan um 
þessi brot. Með ráðstefnu sem 
þessari er reynt að varpa ljósi á 
það hvers vegna svo er. Hugsan-
lega má með því móti finna leiðir 
til að auka réttarvernd brotaþola 
kynferðisofbeldis. Réttarvernd 
sakborninga er einnig meiri ef 
traust ríkir um meðferð brotanna 
innan réttarkerfisins og að hverju 
sinni sé grundvallarreglum 
stjórnarskrár og laga fylgt. Loks 
er afar mikilvægt að gerðar séu 
virkar ráðstafanir til að efla for-
varnir með aukinni fræðslu og 
vitund um eðli þessara mála.

Það hlýtur að vera markmið 
allra sem að þessum málum koma 
að upplifun brotaþola af því að 
leita réttar síns sé sambærileg því 
sem konan sem vitnað er til í upp-
hafi þessarar greinar lýsir. Þann-
ig má byggja upp traust um að 
allt sé gert til að leiða fram sann-
leikann og þannig geta brotaþolar 
betur unnið úr reynslu sinni, hver 
sem niðurstaða málaferla er. 

Innanríkisráðuneytið og Laga-
deild Háskóla Íslands munu halda 
áfram samstarfi til að stuðla að 
opinni, gagnrýnni og uppbyggi-
legri umræðu um meðferð kyn-
ferðisbrota innan réttarkerfis-
ins og vilja þannig leggja sitt af 
mörkum til áframhaldandi vit-
undarvakningar um kynferðis-
legt ofbeldi í íslensku samfélagi. 
Ráðstefnan sem hér er vitnað til 
bar þess merki að ríkur vilji sé 
til slíks samtals en það eitt og 
sér er mikilvægur áfangi á langri 
vegferð.

Áskorun réttarkerfis og samfélags

Hún fæddist í Zeitun á Gaza-
ströndinni og tilheyrir Sam-

uni ættinni. Fyrir þremur árum 
fæddist þetta barn, saklaust, óaf-
vitandi um aðstæðurnar sem hún 
fæddist í. Dagurinn var 8. janú-
ar 2009 á 13. degi 22 daga árása 
Ísraelshers á Gaza. Sujud fædd-
ist fyrir tímann. Þremur dögum 
fyrr, 5. janúar voru 29 nánir ætt-
ingjar móður hennar, Nawal Sam-
uni drepnir. Ísraelsher drap alls 
48 meðlimi Samuni ættarinnar 
þennan dag.

Sársaukinn er meitlaður í and-
lit Nawal þegar hún lýsir þessu 
fyrir blaðamanni El Mundo, 
Rosa Meneses. Sársaukinn hverf-
ur ekki við að segja frá honum. 
Hann dvelur áfram innra með 
hinni ungu móður sem var tvítug 
þegar hún fæddi Sujud, sársauki 
sem andlitið getur ekki falið.

Ný innrás í undirbúningi?
Er nýtt stríð gegn Gaza í undir-
búningi? Í fréttum RUV 3. janú-
ar segir að svo sé. Hershöfðing-
inn Tal Hermoni segir að herinn 
sé reiðubúinn fyrir stórfellda inn-
rás á Gaza, sem „fyrirbyggjandi“ 
aðgerð, styttra en öflugra stríð. 
Þetta er framhald fréttar frá því 
28. desember. Þar segir hershöfð-
inginn Benny Gantz að nýtt stríð 
verði ekki umflúið en hann bar lof 
á árangur stríðsins fyrir þremur 
árum, „það tókst fullkomlega“. 
Þessi árangur á eitt þéttbýlasta 
svæði veraldar felst í því að 20 

þúsund byggingar voru eyðilagð-
ar; heimili, verksmiðjur, bænda-
býli, bænahús og skólar voru jafn-
aðir við jörðu. „Ísraelar frömdu 
þar alvarlega stríðsglæpi m.a. með 
því að ráðast á stöðvar Sameinuðu 
Þjóðanna þar sem flóttafólk hafði 
leitað skjóls og með því að beita 
fosfór-íkveikjusprengjum. 1.387 
Palestínumenn voru drepnir, þar 
af voru 773 óvopnaðir óbreyttir 
borgarar, aðallega konur og börn. 
257 börn yngri en 16 ára gömul 
voru drepin. 5.500 voru særðir, 
meira en 700 konur og 1.800 börn 
hafa þurft langtíma læknishjálp og 
endurhæfingu sára sinna.“

Hver er framtíð Sujud, verður 
hún drepin í næstu innrás? Þar 
sem „fælingarmáttur“ stríðsins 
fyrir þremur árum hefur dvín-
að verður önnur umferð ekki 
umflúin samkvæmt orðum Benny 
Gantz, yfirmanni ísraelska herafl-
ans. Það verður að vera sársauka-
fullt leifturstríð. Það er sem sagt 
raunveruleg hætta á því að móðir 
Sujud, hin 23 ára Nawal, þurfi að 
ganga í gegnum nýtt helvíti. Fleiri 
úr Samuni ættinni gætu verið 
drepnir, særðir eða örkumlaðir.

Gaza og Íran
Samhliða árásum Ísraela gegn 
Gaza, „Operation Cast Lead“ 
fyrir þremur árum, sendi Penta-
gon 100 „US-European Command“ 
(EUCOM) hernaðarsérfræðinga 
til að aðstoða Ísraela við uppbygg-
ingu nýs, háþróaðs radarvarnar-
kerfis sem hluta nýrra sameigin-
legra eða samofinna loftvarna, 
svokallað „X-band early warn-
ing radar system“. Meðan athygli 
fjölmiðla beindist að Gaza bar 
lítið sem ekkert á þessari mikil-
vægu hernaðaraðgerð. Opinbera 
skýringin var sú að stjórnin í Tel 

Aviv hafi beðið um þessa aðstoð, 
sem vörn gegn hugsanlegri eld-
flaugaárás frá Íran. (M. Chossu-
dovsky, Global Research, 23. des. 
2011)

Hvað er í gangi núna? Miklar 
væringar milli Íran og vestrænna 
ríkja, þá sérstaklega Bandaríkj-
anna-Ísrael. Á sama tíma hóta 
fulltrúar Ísraelshers nýjum 
aðgerðum gegn Gaza.

Leyniskyttur skjóta á drengi við 
störf sín
En það eru alltaf aðgerðir í gangi. 
Neyðin ýtir ungum mönnum til að 
afla sér tekna með öllum tiltæk-
um ráðum eins og að safna steypu-
brotum úr hrundum húsum. Inn-
flutningur á sementi, járni og 
öðru til byggingaframkvæmda 
er mjög takmarkaður, nægir ein-
ungis fyrir um 5% af endurbygg-
ingarþörfinni. Með sama áfram-
haldi tæki 78 ár að endurbyggja 
Gaza. Drengirnir sem reyna að 
afla sér tekna með söfnun bygg-
ingarefnis setja sig í mikla hættu. 
Breski læknirinn David Halpin 
tók saman mál 23 drengja sem 
höfðu orðið fyrir skoti ísraelskra 
leyniskyttna á tímabilinu 26. 
mars 2010 til 23. desember sama 
ár við þessa iðju. Leyniskytturn-
ar miða sérstaklega á útlimi. Flest 
skotsárin voru á fótleggjum, ein-
staka á handleggjum og í síðuna. 
(David Halpin, Global Research, 
20. jan. 2011) Það sem hér hefur 
verið tíundað er algert brot á 
Genfarsáttmála nr. 1957 þar sem 
stríðsglæpamenn verða að svara 
til saka fyrir brot sín. Höfum 
það í huga að stjórnvöld í Tel 
Aviv gera ekkert nema fá grænt 
ljós frá stjórninni í Washington, 
hvort sem það er árás á Gaza eða 
á kjarnorkuver Írana.

Sujud er orðin þriggja ára
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Gunnar Hafsteinn Ísleifsson hannaði stálburðarvirki Kristalsins við höfnina í Kaupmannahöfn.

MYND/SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS.

Muffins  koma í hinum ýmsu útfærslum. Til dæmis 
er hægt að kaupa muffinsform úr sílíkoni sem 
líta út eins og bollar og með þeim fylgja undir-
skálar úr plasti. Óneitanlega flott á borði.

Besta 
stálhönnun í 
Evrópu 2011

Þ
etta er óneitanlega mikill heiður 
fyrir mig og ég er mjög stoltur,” 
segir Gunnar Hafsteinn Ísleifsson 
verkfræðingur. Hann hlaut verðlaun 

European Convention for Constructional 
Steelwork, ECCS, fyrir bestu stálhönnun 

í Evrópu árið 2011 fyrir hönnun sína 
á stálburðarvirki byggingarinnar 

Kristalsins sem stendur á Kalve-
bod Brygge í Kaupmannahöfn og 

vígð var 13. mars 2011.
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„Sem sérfræðingur verkfræði-
fyrirtækisins Grontmij A/S var ég 
ábyrgur fyrir hönnun stálburðar-
virkisins í byggingunni,“ segir 
Gunnar. „Og það var nú einmitt 
hönnun stálburðarvirkisins sem 
var verðlaunuð af ECCS, þannig 
að ég kalla þetta stoltur bygg-
inguna mína. Þess má geta að 
byggingin var enn fremur verð-
launuð í haust af LEAF, Leading 
European Architects Forum, fyrir 
„Best Structural Design of the 
Year“ en arkitektar hennar voru 
Schmidt Hammer Lassen archi-
tects.“

Gunnar hefur verið búsettur í 
Danmörku í tuttugu ár, fór þangað 
í verkfræðinám að loknu tækni-
fræðinámi hér heima og ílentist. 
„Ég er samt alltaf Íslendingur og 
konan mín er íslensk þannig að við 
lítum enn á okkur sem íslenska 
fjölskyldu,” segir hann.

Byggingin hefur vakið mikla 
athygli innan og utan Danmerk-
ur og þykir falla einstaklega vel 
inn í umhverfið við höfnina, auk 
þess að vera meistaralega hönnuð. 
Burðarvirkið er stálgrind, hönn-
uð af Gunnari, og eitt af því sem 

vekur undrun og aðdáun bæði sér-
fræðinga og leikmanna er að hún 
hefur aðeins þrjá þyngdarpunkta. 
Þetta gerir að verkum að bygg-

ingin virðist úr fjarlægð svífa í 
lausu lofti eins og sjá má á með-
fylgjandi myndum. 

 fridrikab@frettabladid.is

Gunnar Hafsteinn Ísleifsson verk-
fræðingur.

Frá ECCS-verðlaunaafhendingunni. Gunnar Hafsteinn er sá þriðji frá vinstri í hópi 
nokkurra vinnufélaga og fulltrúa arkitekta, verktaka og eigenda byggingarinnar.

Kristallinn þykir falla einstaklega vel inn í umhverfið við Kalvebod Brygge. 
MYND/SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS.

Framhald af forsíðu

Gíslunn Hálfdánardóttir og 
Mathias Kempton, nemendur 
við Arkitekta- og hönnunar-
háskólann í Ósló, voru verðlaun-
uð af Norsku byggingasýslunni 
fyrir verkefni á sviði sjálfbærrar 
hönnunar. Verkefnið snérist um 
að tvinna saman ferðaþjónustu 
og orkuiðnað á Íslandi.

Verkefni Gíslunnar og Mathiasar 
ber heitið „National purist routes 
– Industrial Expansion and Moving 
Icelandic Landscapes.“ Gíslunn 
segir verðlaunin hafa mikla þýð-
ingu fyrir framtíðarhorfur verk-
efnisins þó að of snemmt sé að 
segja til um hvort það komist í 
framkvæmd.

„Vonandi verða verðlaunin til 
þess að vekja áhuga fólks á hug-
myndinni. Okkur langar til að geta 
haldið áfram og kynna verkefnið á 
Íslandi,“ segir Gíslunn. „Við fórum 
tvær ferðir til Íslands við vinnslu 
verkefnisins og töluðum við fólk í 
ferðaþjónustu, hjá Landsvirkjun, 
Háskóla Íslands, Ferðamálastofu 
og hjá Íslenskri NýOrku. Okkur 
var alls staðar tekið opnum örmum 
og við viljum koma þakklæti okkar 
á framfæri við þá sem tóku á móti 
okkur,“ segir Gíslunn.

Beðin um að lýsa verkefninu 
í stórum dráttum segir hún það 
snúast um möguleikana á að 
ferðaþjónusta og orkuiðnaður 
geti farið saman frekar en að líta 

á þetta tvennt sem andstæður. 
„Þetta er viðkvæmt mál á Íslandi 
og miklar tilfinningar einkenna 
oft umræðuna. Verkefnið okkar 
gæti verið fyrsta skrefið til að 
opna umræðu um að þetta tvennt 
geti unnið saman,“ segir hún. „Við 
vinnslu verkefnisins unnum við út 
frá spurningunum hvernig orku-
auðlindir Íslands eru nýttar, hverj-
ir njóta góðs af og hversu margir 
og væri hægt að fá meira út úr 

þeim? Verkefnið gengur í grófum 
dráttum út frá samvinnu Ferða-
málastofu og Íslenskrar NýOrku 
en að einkaaðilar legðu til bíla og 
vetnisstöðvar. Stöðvarnar yrðu 
settar upp um allt land, í samhengi 
við áhugaverða staði eða starf-
semi,“ útskýrir Gíslunn. 

Hægt er að kynna sér verkefnið 
nánar á heimasíðu þeirra www.
puristroutes.com

 heida@frettabladid.is

Fengu verðlaun fyrir nýja sýn 
á ferðaþjónustu á Íslandi

Sama lónið og Kárahnjúkavirkjun nýtir til raforku, nýtt til framleiðslu á vetni.

Verkefnið gengur út frá því að settar 
yrðu upp vetnisstöðvar um allt land 
í tengslum við áhugaverða staði og 
starfsemi. MYND/GÍSLUNN  HÁLFDÁNARDÓTTIR 

OG MATHIAS KEMPTON

Gíslunn Hálfdánardóttir og Mathias 
Kempton heimsóttu meðal annars 
Landsvirkjun við vinnslu verkefnisins. 
Þau segja ferðaþjónustu og orkuiðnað 
geta vel farið saman.

Húsgagnasýningin í Stokkhólmi  hefst á morgun 
og stendur út vikuna. Sýningin er ein sú stærsta 
sinnar tegundar á Norðurlöndum. Nánari upplýsingar 
er að fá á vefsíðunni www.stockholmfurniturefair.se.

Nýtt námskeið hefst 8. febrúar

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi  
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Fasteignasalan Valhöll hefur til sölu 
glæsilega 150 fm íbúð á tveimur hæðum við 
Naustabryggju.

Í búðin er í sérlega vel staðsettri blokk sem ein-
göngu eru fjórar íbúðir í. Íbúðinni fylgja tvö 
stæði í lokuðu bílskýli. Tvennar svalir eru í íbúð-

inni, annars vegar stórar 30 fm suðursvalir og hins 
vegar litlar svalir sem snúa til norðurs með glæsilegu 
útsýni.  Hátt er til lofts í íbúðinni sem gerir hana sér-
lega sjarmerandi, þá er innbyggð lýsing í loftum og 
veggjum.

Komið er inn í flísalagt anddyri með skáp. Flísalagt 
baðherbergi með sturtu og innréttingu. Gott parket-
lagt barnaherbergi með skáp. Góð björt stofa og borð-
stofa, en frá stofu er yndislegt útsýni. Eldhús er opið 
með góðri viðarinnréttingu og vönduðum tækjum. Inn 

af eldhúsi er þvottahús og frá eldhúsi er gengið út á 
stórar suðursvalir. Á sér gangi er hjónaherbergi með 
góðum skáp og annað jafn stórt herbergi. 

Í holi er stigi upp í ris og er það notað sem sjón-
varpshol, þar eru að sögn seljanda um 15 fm sem ekki 
eru skráðir. Geymslur eru undir súð.

Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni, að 
utan er húsið klætt. Innangengt er í bílskýlið.

Íbúð við Naustabryggju
Íbúðin er í einu best staðsetta húsinu við Naustabryggju.

Hátt er til lofts í íbúðinni sem gerir hana sérlega sjarmerandi.

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Vantar allar 
gerðir eigna 
á skrá 
Söluverðmetum eign þína
þér að kostnaðarlausu

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Heimili allra landsmanna

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 22 
Opið mán. – fös. frá kl. 9-17 

www.heimili.is

Laufengi - 4ra herb.
Vel skipulögð 110 fm endaíbúð á 
jarðhæð. Þrjú góð svefnherbergi og 
þvottahús innan íbúðar.   Sérinngang-
ur, sérgarður og hellulögð verönd. 
Stutt í alla þjónustu.  V. 25,5m. 

Reykjahvoll - Fallegt einbýli. 
Fallegt  vandað 250 fm  einbýlishús 
á eignarlóð á einstökum stað. Húsið 
er á einni hæð stendur hátt á glæsi-
legum útsýnisstað.   Möguleg skipti á 
minni eign. V.77,5 m

Draumahæð - Endaraðhús.
Gott endaraðhús á vinsælum stað 
í Garðabæ.  Fjögur svefnherbergi 
og tvær stofur.  Suðursvalir, verönd 
og góður bakgarður.   V. 47,5  m.  
Möguleg skipti á minni eign.  
Sölusýning í dag frá kl 17:30 - 18.  
Sölumaður á staðnum. 

Þórsberg  6
Góð 80 fm 2ja-3ja herbergja íbúð 
á neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur, 
sólpallur og vandaðar innréttinar og 
gólfefni. 

Þrymsalir - tvær íbúðir.
Vandað einbýli með tveimur íbúðum. 
Neðri hæð um 135 fm og efri hæð 
270 fm með bílskúr. Vandaðar inn-
réttingar, gólfefni og tæki. 
Góð staðsetning í jaðri byggðar. 

Berjarimi  -  95% lán.
Góð 80 fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérgarði og sólpalli.   
Gott skipulag og þvottahús innan 
íbúðar.  V. 19.9m. 

Breiðavík - 4ra herb  + bílskúr.
Góð  111 fm  útsýnisíbúð  efstu 
hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr 25 fm.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þvottahús innan íbúðar.  Einstakt 
útsýni. Laus fljótlega. 

Tröllakór - 2ja herb.
Stór vönduð 85 fm íbúð með sérinn-
gangi og stórum svölum. Vönduð 
tæki og innréttingar.   Parket og flísar 
á gólfum.  Þvottahús innan íbúðar.  
V. 21.9 m. 

Sævargarðar 18 - Seltjarnarnesi. 
Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga á 
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Áhv. 
mjög hagstæð lán. V 54 m. 
OPIÐ HÚS NÆSTKOMANDI 
SUNNUDAG FRÁ KL 15:30 – 16:00.

Lómasalir 7 - Opið hús
Gott vel innréttað 190 fm parhús 
með innbyggðum bílskúr.    parket 
og flísar á gólfum og eikarinnrétt-
ingar. V. 52,5 m. Góð áhvaílandi 
lán. Möguleg skipti á minni eign í 
hverfinu.  
Húsið er til sýnis í dag kl 18-18.30

Barmahlíð - sérhæð með bílskúr.
Vel skipulögð neðri sérhæð ásamt 
bílskúr. Þrjú rúmgoð herbergi og 
stofa. Tvennar svalir í suður og 
norður. Stór sameiginlegur sólpallur. 
Góð staðsetning í Hlíðunum. 
Verð 34,9 m

Kambsvegur - Lítil útborgun.
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í nýviðgerðu litlu fjölbýlis-
húsi byggðu árið 1980. Yfirtakanleg 
22,4 m. V. 25,9 m. 

Hraunbær – 4ra herb 
 Vel skipulögð um 98 fm 4ra her-
bergja íbúð. Þrjú herbergi og stofa. 
Stórar suðursvalir. Góð staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu. 
V.18,9 m.

Logafold - einbýli á einni hæð 
Gott 170 fm einbýli með innbyggðum 
24 fm bílskur.  Fjögur góð herbergi 
og fallegur garður með sólpöllum, 
stórt hellulagt upphitað bílapalan.  
V. 51,0 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  
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Rjúpnahæð – Garðabæ
Afar vandað og vel skipulagt 249,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðt. 46,9 fm.
tvöföldum bilskúr .  Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Innfelld lýsing. Gegnheilt parket og náttúrusteinn á gólfum. 3 herbergi auk 
sjónvarps/vinnuherbergis. Stofa með útgangi á svalir til suðurs. Borðstofa með arni. Stór 
verönd til suðurs með heitum potti. Verð 74,0 millj.

Kársnesbraut- Kópavogi
227,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með góðu útsýni til norðurs og vesturs. Vel ræktuð 
lóð með 60 fm. verönd og heitum potti að sunnanverðu. Eignin er mikið endurnýjuð.  5
herbergi. 2 baðherbergi. Skjólgóðar vestursvalir út af borðstofu. Góð hellulögð aðkoma og
yfirbyggt bílskýli. Verð 48,0 millj.

Kríuhólar- 4ra herbergja
Góð 4ra herb. 121,4 fm. í´buð á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Íbúð sem hefur verið mikið 
endurnýjuð á síðustu 3-4 árum t.d. innréttingar og gólfefni. Þrjú svefnherbergi. Yfirbyggðar 
svalir með útsýni til vesturs. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 20,5 millj.

Sléttahraun-Hafnarfirði. 4ra herbergja með bílskúr
105,2 fm. íbúð á 3. hæð auk 21,8 bílskúrs við Sléttahraun. Rúmgóð forstofa. Stofa með 
útgengi á suðursvalir. Eldhús með nýlegri innréttingu,  Þvottaherbergi innan íbúðar. 3 
svefnherbergi. Verð 20,8 millj.

Sörlaskjól-4ra herbergja
108,4 fm. 4ra herb.íbúð á jarðhæð í vesturbænum. Björt stofa með miklum gluggum til 
suðurs og vesturs. 3 herbergi. Lóð að mestu hellulögð og með verönd til suðvesturs. Gott
útsýni út á Faxaflóann.  Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 29,0 millj.

Fellsmúli.
Góð  105,5 fm. íbúð á 2. hæð auk 17,0 fm. sér herbergis í kjallara með aðgangi að snyrtingu. 
Einnig er 6,1 fm. sér geymsla í kjallara. Eldhús er með fallegri innréttingu og  nýlegum 
tækjum. 3 herbergi. Rúmgóð stofa með útgangi á svalir til suðurs.

Unnarbraut – Seltjarnarnesi. Efri sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð að meðtöldum 32,6 fm. bílskúr í þríbýlishúsi á sunnanverðu
Seltjarnarnesi. Eignin var nánast öll endurnýjuð að innan á afar vandaðan hátt. Vönduð
lýsing. Stór eyja í eldhúsi. Bjartar samliggjandi stofur með útgangi á suðursvalir  Sjónvarps-
stofa..Útsýnis nýtur bæði til suðurs og vesturs.
ý g yj j ggj

 Verð 50,9 millj.

Kirkjusandur – glæsileg íbúð á efstu hæð
Glæsileg  174,3 fm. lúxusíbúð á efstu hæð auk 32,6 fm. sér geymslu í  kjallara og sér stæðis 
í bílageymslu á útsýnisstað við sjóinn. Íbúðin er öll hin vandaðasta með tvennum svölum

g g y j g

og óðviðjafnanlegu útsýni yfir borgina, til sjávar og víðar. Miklar sérsmíðaðar innréttingar.
Stórar samliggjandi stofur með arni. Flísalagðar svalir. Sameiginlegt þvottaherbergi á 
hæðinni. Verð  72,9 millj.

118,2 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu húsi auk 29,1 fm. bílskúrs. Húsið var allt viðgert og
steinað upp á nýtt að utan árið 2010. Sama ár var skipt um gler og glugga. Íbúðin skiptist í 

ý g g g

forstofu, hol, eldhús, 3 herbergi , stofu og baðherbergi. Svalir til vesturs út af hjónaherbergi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.

Klettás– Garðabæ
Mjög vandað og vel skipulagt 180,0 fm. tvílyft raðhús með 22,2 fm. innbyggðum bílskúr 
á skjólgóðum útsýnisstað í Ásahverfinu. Vandaðar hvítar sprautulakkaðar innréttingar og

j g g p g y yggg

fataskápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnherbergi , en í dag eru 3 svefnherbergi
j g ý p g g

og stofurými á efri hæð stórt og opið. Aukin lofthæð á efri hæð og innfelld lýsing í loftum.
Suðursvalir út at stofum. Stór verönd með skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt. 
Verð 57,9 millj.

SÉRBÝLI

Lundur 86-92 
Glæsileg fjölbýlishús  

í Fossvogsdalnum  
í Kópavogi.

Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með 
samtals 52 íbúðum. Íbúðirnar eru þriggja herbergja og 
stærri. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. 

Leitast var við að hafa íbúðirnar bjartar og rúmgóðar 
með stórum gluggum og hita í gólfum.

Leitið upplýsinga á skrifstofu og á www.fastmark.is

Maríubaugur.
Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðt. 30 fm. bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan hátt.  Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í loftum. 3 rúmgóð herbergi.
Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Glæsileg lóð með stórri timburverönd til suðurs
og heitum potti.. Leik- og grunnskóli í næsta nágreinni. Verð 49,5 millj.

Langagerði. 
431,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 55,1 fm. samþykktri aukaíbúð á jarðhæð 
og 37,4 fm. innbyggðum bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í stórar stofur, stórt eldhús með 
mikilum innréttingum, sólskála, sjónvarpsherbergi og 3 svefnherbergi. Á neðri hæð eru

g ygg p

m.a. auk séríbúðar 2 stór herbergi og Spa.  Mikil lofthæð í bílskúr.  Ræktuð lóð með 
hellulögn og stórri viðarverönd með skjólveggjum og stórar svalir til norðurs með útsýni 
yfir borgina og víðar. Verð 77,0 millj.

Sólvallagata.
Fallegt og vel skipulagt  227,1 fm. einbýlishús á 3 hæðum á frábærum stað í Vesturb. auk 
34,8 fm. bílskúrs.  Samliggjandi stórar stofur með fallegum rennihurðum á milli. Stórt hol
með vinnuaðstöðu.  4 herb.  Fallegur viðarstigi milli hæða. Mögulegt að nýta hluta kjall-
ara sem sér íbúð. Afgirt skjólgóð baklóð með veröndum og heitum potti. Verð 72,0 millj.

Lynghólar – Garðabæ
Glæsilegt 257,8 fm. einbýlishús að meðtöldum 32,3  fm. bílskúr. Húsið sem er á þremur 
pöllum er teiknaðaf Loga Má Einarssyni arkitekt. Húsið afhendist fullbúið að utan, en
fokhelt að innan. Tilboð óskast.

Nesvegur.
183,9 fm. húseign með 
tveimur íbúðum í vesturbæ 
Reykjavíkur að meðtöldum
37,5 fm. bílskúr.  Eignin 
skiptist í 81,0 fm 3ja herb. 
íbúð ásamt 37,5 fm.og í 
kjallara er 65,4 fm. 3ja
herb. íbúð.  Suðursvalir 
út af stofu íbúðar á efri
hæð.  Skipt var um þakjárn
og pappa nýlega og
rafmagnstafla endurnýjuð 
fyrir sex árum.

4 - 6 HERB.

Langahlíð – 4ra herb. með bílskúr.
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Hjallavegur.
Góð  59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.  Um
er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá árinu 
1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi. 2 svefn-
herbergi. Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 
Mjög vel staðsett og vel skipulögð 87,2 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara í mikið 
endurnýjuðu fjórbýlishúsi í vesturborginni. Samliggjandi skiptanlegar stofur með 
rennihurð á milli. 1 svefnherbergi. Úr stofum er útgangur á sér verönd til suðurs.

ýj j ý g ggj p g

Laus til afhendingar fljótlega.Verð 24,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM.
VERIÐ VELKOMIN.

3500-5000 FM.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 

ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN LEIGUTAKA 

INNAN ELLIÐAÁA. 

HELST Í SÉRSTÆÐU HÚSI.

LAUGAVEGUR – BANKASTRÆTI
VERSLUNARHÚSNÆÐI ÓSKAST NEÐARLEGA VIÐ 

LAUGAVEG EÐA BANKASTRÆTI

BOLLAGARÐAR SELTJARNARNESI
EINBÝLISHÚS ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

SJÁLAND-GARÐABÆ
ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM 

EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.

SÉRHÆÐIR ÓSKAST Í 101, 105 OG 107

EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS OG PARHÚS Í GARÐABÆ

SJÁLAND- GARÐABÆ
3JA-4RA HERBERJA ÍBÚÐ ÓSKAST VIÐ STRANDVEG,

 NIÐUR VIÐ SJÓINN 

2JA OG 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR ÓSKAST
 Í 101,105 OG 107

EINBÝLISHÚS ÓSKAST Í 101 TIL KAUPS EÐA LEIGU

 EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

Naustabryggja.
Góð 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi í 
Bryggjuhverfinu. Allar innréttingar og hurðir eru spónlagðar með maghony. 
Eikarparket og flísar á gólfum. Svalir til vesturs út af stofu. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Sér stæði í bílageymslu. Verð 26,9 millj.

Pósthússtræti.
3ja herb. 74,7 fm. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi í hjarta miðborgarinnar, við Austur-rr
völl. Rúmgóð stofa með útgang i á svalir til vesturs. 2 herbergi auk fataherbergis.
Baðherbergi með þvottaaðstöðu.  Mögulegt er að fá keypt eða leigt bílastæði í 
bílageymslu undir húsinu. Laus til afhendingar fljótlega. Verð 27,9 millj.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja herb. íbúð með 
sérinngangi
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202. Rúmgóð 
stofa og borðstofa. Eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu og góðum
borðkrók.  Þvottaaðstaða innan íbúðar. Hiti í gólfum að hluta.  Sér bílastæði og
sér útigeymsla. Verð 24,9 millj.

Skólavörðustígur. 
Falleg  78,4  fm. íbúð á 2. hæð auk sér geymslu í  nýlegu húsi í hjarta 
miðborgarinnar. Svalir út af stofu með útsýni til suðurs. Opið eldhús með 
sprautulökkuðum innréttingum. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi.
Sameign nýlega tekin í gegn. Verð 27,5 millj.<BL

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.30 
Góð 56,4 fm. íbúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð og
húsið sjálft tekið í gegn að utan árið 2007. Nýleg innrétting í eldhúsi. Svefn-
herbergi með góðum skápum. Stofa og borðstofa, parketlagðar. Fataherbergi/
geymsla innaf holi.Stutt í alla þjónustu.  Verð 16,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. VERIÐ VELKOMIN.

Sóleyjarimi.
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með útgangi á
yfirbyggðar svalir, svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.
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Grandavegur- laus strax.
Góð 80,3 fm. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í góðu fjölbýli í vesturbænum. Þvotta-
herbergi og geymsla innan íbúðar. Rúmgott svefnherbergi. Hellulögð verönd til
vesturs út af stofu Verð 23,5 millj.

Stelkshólar.
Falleg og björt 65,5 fm. íbúð í litlu fjölbýli með góðu útsýni til austurs. Björt stofa 
og borðstofa með útgengi á suðaustursvalir. Opið eldhús að hluta. Rúmgott 
hjónah. Sameign snyrtileg. Fín fyrstu kaup. Laus fljótlega. Verð 14,9 millj.

Laugavegur – 
skrifstofuhús-
næði
Glæsilegt 143,5 fm.
skrifstofuhúsnæði á
2. hæð við Laugaveg.
Húsnæðið skiptist
í þrjár rúmgóðar 
lokaðar skrifstofur,
fundarherbergi,
eldhús, tæknirými og
snyrtingu. Parket á
gólfum.
Verð 45,0 millj.

Hlíðasmári – Kópavogi.  Skrifstofuhúsnæði til leigu
Til leigu um 90 fm. skrifstofuhúsnæði á 3. hæð í lyftuhúsi. Húsnæðið er í góðu ásigkomulagi. Öll gólf lonoleum-
dúklögð. Hægt er að fá eignina leigða til lengir eða skemmri tíma. Húsnæðið er laust til afhendingar strax.

Hjallabraut – Hafnarfirði.3ja 
herbergja 
3ja herbergja 79,2 fm. íbúð á jarðhæð í fjölbýli
fyrir eldri borgara. Svalir út af stofu.Þvottaaðstaða 
á baðherbergi. Í húsinu er m.a. matsalur, sam
y g

-
eiginleg  setustofa og hárgreiðslustofa. Góðar 
gönguleiðir í nágrenninu. Laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 21,8 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Lónsbraut-Hafnarfirði
60,0 fm. iðnaðar/hobbý húsnæði sem telur 60 fm. að gólffleti auk tveggja millilofta sem 
eru um 30,0 fm. að stærð. Á millilofti er búið að koma fyrir eldhúskrók, snyrtingu og 
hobbýaðstöðu. Innkeyrsluhurð. Lofthæð um 7 metrar. Verð 12,0 millj.

Grettisgata
Mikið endunýjuð 90,0 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu litlu fjölbýlishúsi í miðborginni.
Innbyggður bílskúr fylgir með íbúðinni og sér stæði á baklóð.  Eldhús með fal-
legum innréttingum og eyju. Stór og björt stofa með útgangi á svalir til suðurs. 2 
herbergi. Gegnheilt parket er á gólfum.Verð 33,9 millj.

Laufengi –  útsýnisíbúð- laus strax
Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í litlu fjölbýli með 
sameiginlegu yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. Eldhús með góðum borðkrók. 
Suðvestursvalir út af stofu. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi.
Laus til afhendingar strax. Verð 21,9 millj.

Rauðalækur 47- 2ja herbergja íbúð með sérinngangi

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kvisthagi 3 - laus til afhendingar strax.
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 Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Árakur 10 - gott tækifæri

Tröllakór 2-4 - mjög vönduð íbúð

Hulduland 30 - Fossvogur

 Laufengi - raðhús 

 Bólstaðarhlíð - þjónustuíbúð

OPIÐ HÚS

Nútímalegt og fallegt 231,9 fm funkis endaraðhús, tvílyft, sem byggt er á skjólsælum stað á 
Arnarneshæðinni. Húsið er klætt ýmist flísum eða báraðri álklæðningu sem gefur því nútímalegt 
útlit. Allur frágangur að utan tryggir lágmarksviðhald. Flestar innréttingar vantar í húsið.
V. 47,0 m. 1161

Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 102,2 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 
Rúmgóð stofa og tvö góð herbergi, eldhús með granít á borðum og innbyggðri uppþvottavél. 
V. 24,9 m. 1014

Fallegt og vel viðhaldið 200 fm pallaraðhús fyrir neðan götu ásamt bílskúr í lengju beint á móti 
húsinu. Húsið er vel staðsett, stutt er í skóla og leikskóla. Hægt er að leggja fyrir framan húsið. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 53, m. 1130

Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum sem skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, þvotta-
herbergi, snyrtingu, stofu, gang, fjögur herbergi, baðherbergi, geymslu auk hlutdeildar í úti-
geymslu. Áhvílandi 27,3 m. húsnæðislán við Íslandsbanka.  V. 32,0 m. 1159 

Falleg ca 70 fm 2ja herbergja 
þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Íbúðin er á 3. hæð og er með fal-
legu útsýni. Íbúðin sem er nýmáluð 
er laus strax. Lyfta er í húsinu og 
einnig húsvörður. Sameign og lóð 
er vel viðhaldið. V. 22,5 m. 1145 

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval, 
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur 
upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru frá 84 fm og upp í 225 fm og ættu því allir að finna sér 
hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu 
fylgja hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna íbúðirnar eftir óskum. Ítarlega skilalýsingu fá 
finna á eignamidlun.is   6973 

 Einbýli

Eldri borgarar

Parhús

Kóngsbakki 2 - snyrtileg
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja 111,3 fm 
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.  Íbúðin skiptist 
í 4 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi. stofu 
með borðstofu, þvottahús og geymslu í 
kjallara. V. 21,9 m. 1075

Reynimelur - neðri hæð ásamt skúr
Neðri hæð með sérinngangi 70,5 fm ásamt 
15,4 fm skúr á lóð. Íbúðin skiptist í forstofu, 
gang, eldhús með borðkrók, baðh., herbergi 
og tvær góðar stofur. Geymsla íbúðarinnar er 
í kjallara. Skúr á lóð þarfnast endurbóta. Góð 
staðsetning í einungis göngufjarlægð frá Há-
skóla Íslands og miðbænum.  V. 22,9 m. 1120 

Kambsvegur efri sérhæð og bílskúr. 
Falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 
Hæðin er skráðir 145 fm og bílskúrinn er 39,5 
fm en grunnflötur samtals er nær 200 fm. 4 
svefnh. , stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa. 
Sérinng. Góðar svalir og garður. Mjög góð 
staðsetning í grónu hverfi.  V. 39,2 m. 1127 

Hlíðarbyggð 3 - Garðabær
Mjög vel staðsett 191 fm raðhús sem er tvær 
hæðir. Fallegur og gróinn garður. Efri hæð: 
Forstofa, gestasn., hol, sólstofa, stofa, eldhús, 
þvottahús og búr, þrjú svefnh. og baðh.  Á 
neðri hæð er stórt svefnherbergi, herbergi 
innaf bílskúr og bílskúr. V. 39,9 m. 1129 

Bogahlíð -  Penthouse - 65 fm þakg.
Einstaklega glæsileg 158 fm íbúð með um 65 
fm hellulögðum þakgarði. Íbúðin er í nýlegu 
húsi við Bogahlíð í Reykjavík. Sér merkt stæði 
í bílageymslu fylgir. Innréttingar og tæki eru 
vönduð. Gólfefni, innréttingar og loftaklæðn-
ing er úr hlyni. Lofthæð er góð með innfelldri 
halógenlýsingu. V. 53,0 m. 6390 

Drápuhlíð - glæsileg sérhæð
Glæsileg 122 fm sérhæð í fallegu húsi í Rvk. 
Hæðin er og er sérstaklega vel skipulögð. 
Lóðin er gróin og falleg eins og húsið sjálft. 
gólefni marmari og parket. Gler og gluggar 
endurnýjaðir. Góð og vönduð eign í fallegu 
húsi miðsvæðis í Reykjavík. V. 38 m. 1121 

Litlikriki 33 - Mosfellsbær
Glæsileg og mjög vönduð 281,9 fm sérhæð á 
tveimur hæðum og með innbyggðum bílskúr 
í flottu hverfi í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
þannig:  anddyri, hol, sjónvarpsherbergi, tvö 
baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi, 
fjögur góð herbergi, geymslu, þvottahús og 
bílskúr. V. 55 m. 1148 

Sólvallagata 25 - einbýlishús
Fallegt 223,8 fm einbýlishús með auka íbúð í 
kjallara. Húsið er staðsett á horni Sólvallargötu 
og Hofsvallargötu og er timburhús á steyptum 
kjallara. V. 59,8 m. 1100 

Ásland - Mosfellsbær
Mjög gott og vel viðhaldið parhús á tveim 
pöllum með góðu risherbergi og 26 fm. innb. 
bílskúr með millilofti. Húsið er staðsett á 
eignalóð í lítilli götu. 2 svefnh., risloft, baðh., 
hol, samliggjandi stofu og eldh.  Gengið úr 
stofu út á lóð með gróðri.  V. 31,2 m. 1102 

Ljárskógar 2 - möguleiki á 2 íbúðum
Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endur-
nýjað einbýlishús á mjög góðum stað við Ljár-
skóga. Húsið er skráð 282,7 fm að stærð og er 
með innbyggðum bílskúr. Möguleiki að hafa 
tvær íbúðir í húsinu. Góðar stofur , endurnýjað 
eldhús, baðherbergi o.fl. V. 67,0 m. 7077 

Haukanes 1 - mjög góð staðsetning. 
Eitt af glæsilegri húsunum á Arnarnesinu við 
Haukanes nr. 1 er til sýnis og sölu. Húsið er 
ca 330 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið stendur á mjög 
fallegum útsýnisstað og er með stórum og 
grónum suðurgarði. Húsið var mikið endur-
nýjað fyrir fjórum árum síðan m.a. gólfefni, 
innréttingar og fl.  Arkitektúr hússins er ein-
stakur og frágangur til mikillar fyrirmyndar. 
V. 105,0 m. 6935 

Hvammur á Kjalarnesi - 6 ha
Tvílyft nýlegt 137 fm einbýlishús m. um 6 ha 
landi sem nær frá vegi niður að sjó. Við húsið 
er um 91 fm 9 ára steinsteypt bygging en hluti 
hennar er bílskúr og hluti nýttur sem hesthús.  
Útsýni er glæsilegt.   V. 79 m. 7223

Reynihvammur - mikið endurnýjað
Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 284 fm 
einbýli í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið sem 
er á tveimur hæðum hefur nánast allt verið 
endurnýjað á s.l. árum m.a. gólfefni, innrétt-
ingar, gluggar og gler ásamt því að lóðin hefur 
öll verið endurnýjuð með veröndum, stígum 
og upphitaðri hellulagðri innkeyrslu. Mögulegt 
er að hafa sér íbúð á neðri hæð hússins. 
V. 59,6 m. 1135 

Bauganes 27 - Skerjafjörður
Reisulegt 206,7 fm einbýlishús á baklóð í 
Skerjafirði. Húsið er á tveimur hæðum ásamt 
kjallara og auk þess fylgir húsinu lítill bílskúr. 
Ytra byrði hússins og burðarvirki var yfirfarið 
og endurnýjað eftir þörfum á árinu 2011. 
Gluggar voru endurnýjaðir og nýtt gler sett í 
flesta glugga. Húsið var málað að utan en eftir 
er að mála þá klæðningu sem skipt var um. 
V. 49,9 m. 6087 

Funalind 9 - vönduð íbúð á mjög góðum stað. 

Falleg mjög vel skipulögð 151,1 fm 6 herbergja íbúð á 2.hæðum á mjög góðum stað í Kópavogi. 
4 svefnherb. 2 baðherbergi. Tvennar svalir. Góðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. 
Góð sameign. Gott hús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
V. 30,9 m. 5979

Hæðir

Hrafnhólar - stórglæsileg
Stórglæsileg 4ra-5 herbergja íbúð á 3. hæð. 
Íbúðin skiptist þannig: Stofa, eldhús, fjögur 
svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús og 
hol. Sér geymsla fylgir í kjallara. ÞESSI ÍBÚÐ 
ER Í ALGJÖRUM SÉRFLOKKI. V. 29,5 m. 1140 

4ra-6 herbergja

Fálkagata - 4ra herbergja íbúð
Falleg vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 4ra 
herb. 102,4 fm íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) 
í góðu húsi í vesturbæ Rvk. Húsið hefur verið 
viðgert og málað að utan að sunnanverðu. 
3 svefnh. Endurnýjað eldhús  o.fl. Mjög 
snyrtileg sameign. Mjög góður suðurgarður. 
S.svalir.Mjög snyrtileg sameign.Sam. þvottahús 
m.vélum.   V. 27,0 m. 1141

Raðhús

Sóleyjarimi 9 fyrir 50 ára og eldri. 
Glæsileg 134,7 fm 3-4ra herb. íbúð á 3.hæð í 
nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi fyrir 50+ 
ásamt stæði í bílag. 2 rúmgóð svefnh., stofa 
og borðst, eikarparket, sérþvottahús. Vandaðar 
innréttingar. Sérinngangur. Einstaklega góð 
sameign. Fallegt útsýni. V. 30,9 m. 7015

OPIÐ HÚS
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 Eignir óskast

 Ármúli - góður staður

Um er að ræða verslunar og atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað í Ármúlanum. Selst í einu lagi 
en er skráð í fjórum eignarhlutum samtals 1370,7 fm en þar af er geymsluhúsnæði í kjallara 451 
fm. Húsnæðið er að mestu laust strax. V. 135,0 m. 7253 

2ja herbergja

3ja herbergja
 Atvinnuhúsnæði

Hrannarstígur - við landakot
Falleg talsvert endurnýjuð 4ra herbergja ca 
90 fm íbúð í kjallara í mjög góðu þríbýlishúsi 
í lítilli götu við landakotspítala. Endurnýjaðar 
innréttingar, innihurðir, raflagnir og fl. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu. V. 19,8 m. 7194 

Rekagrandi - 4ra m. bílskýli 
Falleg mjög vel skipulögð 100 fm 4ra her-
bergja endaíbúð á 3.hæð í góðu fjölbýli 
á gröndunum ásamt stæði í bílageymslu. 
Tvennar svalir. 3 góð svefnh. Parket. Fallegar 
innréttingar. Hús í góðu standi. Mjög góð 
sameign og góður garður. Örstutt í leikskóla 
og grunnskóla. Laus fljótlega.  V. 28,3 m. 1107 

Furugrund - nýlega viðgert hús
Falleg vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
2.hæð í mjög góðu nýlega viðgerðu og 
máluðu fjölbýlishúsi á mjög góðum stað við 
Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin. Parket.Tvö 
svefnherbergi, fataherbergi innaf hjónaherb. 
Suðursvalir.  Góð sameign.  V. 18,5 m. 1022 

Sóltún 13 - vönduð íbúð
Mjög falleg og vönduð 110 fm íbúð á 3.hæð 
í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er með sérinngangi af svölum og 
skiptist í forstofu, hol og stofu, opið eldhús 
með borðkrók, þvottaherbergi og geymslu, 
tvö stór herbergi og baðherbergi. Húsið 
er einangrað og klætt að utan og er lóð 
frágengin. Aukin hljóðeinangrun. Glæsileg 
eign.  V. 32,9 m. 7212 

Ásbraut 9 - Endaíbúð með bílskúr
103,4 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í enda 
í góðu viðgerðu fjölbýli ásamt bílskúr sem 
er 24,2 fm. Góðar innréttingar, rúmgóð stofa 
með suðursvölum. Flísalagt baðherb. Parket 
og flísar á gólfum. Í dag eru tvö svefnherbergi 
í íbúðinni en teiknuð þrjú. Mjög gott skipulag. 
Laus strax, lyklar á skrifstofu. V. 22,9 m. 7150

Sólheimar - glæsilegt útsýni
Falleg 4ra herbergja 104 fm endaíbúð á 
6.hæð í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er vel-
skipulögð og í mjög góðu standi og hefur 
verið talsvert endurnýjuð. Glæsilegt útsýni. 
Parket. Granít sólbekkir. Tengi f. þvottavél á 
baði og stórt sameiginlegt þvottahús.
Laus fljótlega.  V. 25,9 m. 1086

Rjúpnasalir 14- glæsileg útsýnisíbúð 
10.hæð
Glæsileg nýleg 105,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 10.hæð í vönduðu álklæddu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar,parket og flísar. Tvö rúmgóð herbergi. 
Glæsilegt baðherbergi með hornbaðkari. 
Yfirbyggðar flísalagðar svalir og einstakt útsýni 
til suðvesturs og norðvesturs. Stæði í vandaðri 
bílageymslu. Tvær lyftur. V. 27,9 m. 1016 

Reynimelur - vel umgengin
Snyrtileg og vel umgengin 3ja herbergja 74 
fm íbúð á 3. hæð í mikið endurnýjuðu húsi. 
Gott útsýni. Nýtt gler og gluggar. Sameign 
snyrtileg. Húsið var sprunguviðgert og málað 
s.l. sumar. V. 21,9 m. 1110 

Skúlagata - lyftuhús
Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 
92,6 fm 4ra herbergja íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu.  Þrjú rúmgóð herbergi, stofa og 
eldhús. Vönduð og góð eign.  V. 26,0 m. 1071 

Fellahvarf 14 - glæsilegt útsýni
Einstaklega fallegt óhindrað útsýni yfir Ell-
iðavatn. 3ja til 4ra herbergja glæsileg 119,4 fm 
íbúð á jarðhæð með sérinngang í vönduðu 
húsi í Kópavogi. Hér er um einstaklega góðan 
útsýnisstað að ræða. V. 32,9 m. 1118 

Hagamelur - gott skipulag
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í fallegu vel staðsettu fjölbýli í 
Vesturbæ Rvk. við Melabúðina og Vesturbæj-
arlaugina. Íbúðinni fylgir auka herbergi í risi 
og þrjár geymslur. Mjög gott skipulag. Nýlegt 
parket. Góð sameign. V. 22,5 m. 7210 

Bláhamrar - falleg íbúð
Mjög góð 2ja herbergja 64,6 fm íbúð á 3. 
hæð í lyftuhúsi á þessum góða stað. Sameign 
er mjög góð og mikil. Íbúðin skiptist í forstofu, 
stofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og 
geymslu innan íbúðar. Íbúðin getur verið laus 
mjög fljótlega. V. 16,5 m. 1158 

Lynghagi - mjög góð íbúð. 
Falleg einstaklega vel skipulögð 56 fm 2ja 
herbergja íbúð á efri hæð í fallegu húsi á 
frábærum stað í vesturbænum. Merbau 
parket. Endurnýjað baðherbergi. Góðar suð-
vestursvalir með fallegu útsýni. Hús að sjá í 
góðu standi. Endurn. þak.  V. 20,4 m. 1106 

Einivellir - jarðhæð
Góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og verönd til vesturs. Íbúðin er skráð 
77,3 fm og geymsla innan íbúðar 4 fm sam-
tals 81,3 fm.  V. 17,9 m. 1028 

Hörðaland - jarðhæð
2ja herbergja falleg íbúð á jarðhæð sem snýr 
öll til suðurs. Fyrir framan íbúðina er sér lóð.  
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, 
búr, stofu og herbergi. Íbúðin er LAUS STRAX.  
V. 15,9 m. 1078 

Digranesvegur - nýleg íbúð á 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. 16,3 m. 6620 

Dvergabakki - fallegt útsýni
3ja herbergja 74,6 fm íbúð með fallegu útsýni. 
Íbúðin er í mjög góðu ástandi. Baðherbergi 
hefur verið endurnýjað. Íbúðin skiptist í hol, 
tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðher-
bergi. Tvennar svalir.  V. 18,9 m. 1139 

Barónsstígur - vel staðsett
4ra herbergja falleg og mjög velstaðsett 94 
fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi. Íbúðin er á 
horni Barónsstígs og Egilsgötu og með glugga 
til þriggja átta.  Íbúðin hefur mikið verið 
standsett m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni 
o.fl. Laus fljótlega. V. 24,9 m. 1057 

Álftamýri 52 - glæsileg uppgerð íbúð
Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  Nýtt parket 
á gólfum, ný eldhúsinnrétting, nýir skápar í 
herbergjum, nýjar innihurðar og gler. Sameign 
er mjög snyrtileg og góð. Íbúðin er laus strax. 
Brynjar s: 840-4040 sýnir. V. 21,7 m. 1072 

Skipalón - fyrir 50 ára og eldri.
Vönduð ca 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á 
4.hæð í enda í góðu nýlegu álklæddu lyftu-
húsi ásamt stæði í bílskýli. Húsið er skráð fyrir 
50 ára og eldri. Vandaðar innréttingar, parket, 
góðar svalir. Flísar. tæki í eldhúsi fylgja m.a. 
uppþvottavél og ísskápur. Tvö svefnh. Sér-
þvottahús innan íbúðarinnar. V. 25,6 m. 7033 

Einbýlishús í Þingholtunum óskast - staðgreiðsla
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum. Allar 
nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.  

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar 
greiðslur í boði. Allar nánari 
Uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093  

Í Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg 
stærð 400-500 fm Góðar greiðslur í boði. Upp-
lýsingar veitir Sverrir Kristinsson í síma 861-8514 

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja her-
bergja íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. 
Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um semst. Uppl. veitir 
Magnús Geir Pálsson sölumaður á Eignamiðlun.

Vantar í Smáranum
Vantar 4-5 herbergja íbúð í Smárahverfi í Kópavogi. 
Traustar greiðslur í boði. 
Uppl. Veitir Sverrir Kristinsson.  

Íbúð í Heimahverfi óskast
Höfum kaupanda að 4ra herb. íbúð í Heimahverfi. 
Góðar greiðslur í boði. Allar nánari uppl. veita Hilmar 
og Sverrir 

Íbúðir í 101 og 107 óskast - góðar greiðslur í boði
Höfum kaupendur að öllum stærðum íbúða í þessum 
hverfum. Góðar greiðslur í boði. 

Hæð í hverfi 101, 107 eða 170 óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120-150 fm hæð í hverfi 
101, 107 eða 170. Góðar greiðslur í boði. Allar nánari 
uppl. veita Þórarinn eða Sverrir.  

Sérhæð í V5esturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð 
í Vesturborginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í 
boði. Sölumenn veita allar nánari upplýsingar. 

Óskum eftir 2ja herbergja
Fjársterkur kaupandi óskar eftir þremur 2ja herbergja 
íbúðum, helst í sama húsi, miðsvæðis í Reykjavík. 
Staðgreiðsla í boði.

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einbýlishúsi í 
Fossvogi. 
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson.

3ja herbergja

Norðurbakki - glæsilegar fullbúnar 
íbúðir
Vorum að fá í sölu fjórar glæsilegar fullbúnar 
og vandaðar íbúðir við Norðurbakka 11 og 13  
á besta stað í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja 
herbergja og eru fullbúnar með mikilli inn-
felldri lýsingu, gólfefnum, hita í gólfi og fl.
Stórar sameiginlegar hellulagðar þaksvalir. 
Verð frá 26,4 m - 31,5 m. 1113 

Maltakur - glæsileg íbúð
Glæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 111,8 
fm íbúð á góðum stað á Arnarneshæðinni. 
Íbúðin er fullbúin með fallegu eikarparketi á 
gólfum. Húsið er aðeins tveggja hæða og er 
klætt viðhaldslítilli klæðningu. Húsið er byggt 
2010.  V. 29,0 m. 1119 

Móhella - bílskúrar

Móhella - bílskúr merktur 8D til afhendingar strax. 26,3 fm bílskúr í lengju bílskúra á afgirtu 
iðnaðarsvæði á völlunum. Laus strax. V. 3,8 m.1095
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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
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Vesturtún - Parhús -  Álftanes
Sérlega smekklegt parhús á þessum friðsæla stað á Álftanesinu.
Húsið er á einni hæð og er 109 fm með bílskúr. 2 svefnherb. 
fallegt eldhús. Hátt til lofts, Allur frágangur til fyrirmyndar. Falleg
lóð. V. 31,9 millj. 

Klöpp - Einbýli - Álftanes
Skemmtilegt eldra einbýli á frábærum stað á nesinu. Eignin er 

pp ýpp ý

154 fermetrar auk 62 fermetra bílskúrs. Miklir mögurleikar. 
Hagstætt verð 29,9 millj.

Álfholt - 3ja herb. - Hf.
Smekkleg útsýnisíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er 93 fm

jj

fyrir utan geymslu í kjallara. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol, 
baðherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, tvö svefnherbergi, einnig
eru tvær geymslur.Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 19,9 millj.

Rekagrandi - 2ja  herb.- Rvík
Smekkleg íbúð á jarðhæð litlu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í 

g jg j

vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 56,6 fm.  Stofa og eldhús í opnu
g j j ý þg j j ý þ

rými, fínt hjónaherbergi. Sérverönd í suður. Laus fljótlega.
Verð 17,2 millj. 

Vesturtún - Parhús - Álftanes
Mjög fallegt og fullbúið parhús í góðu hverfi á Álftanesinu. Húsið
er alls 144,9 fm, þar af er bílskúr 26,5 fm, eignin er á tveim hæð 
þ.e. efri hæðin er undir súð þannig að gólfflötur er stærri en fm.
fjöldi eignarinnar gefa til kynna. Eignin skiptist í forstofu, hol,
stofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Á 
j g g y g p , ,g g y g p

efri hæð er sjónvarpshol, tvö herbergi, vinnuaðstaða og geymsla.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 38.9 millj

Breiðvangur - 5 herb. - Hf.
Mikið endurnýjuð 130 fermetra íbúð á 3. hæð. Nýlegt eldhús og

gg

baðherbergi. 4 svefnherbergi. Verð 23,9 millj.

Einivellir - 3ja herb.- Hf.
Stórglæsileg íbúð á jarðhæð með Sérinng. á þessum vinsæla

jj

staðí Vallarhverfinu. Íbúðin er 88,6 fm. með geymslu. Þetta er 
g g j g þg g j g þ

glæsileg eign sen það sést greinilega að það hefur verið vandað
til verka. Verðtilboð.

Brattakinn -  2ja -  Auðveld kaup.
Snyrtileg 2ja herbergja risíbúð í suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin

j pj p

er 47,7 fm. Sameignlegur inngangur.  Snyrtlegar innréttingar. Fín
staðsetning. Laus strax. Auðveld kaup. Yfirtaka lána auk sölu-
launa. Verð 12,2 millj.

Suðurtún  - Parhús- Álftanes
Sérlega smekkleg parhús. Húsið er 155,6 fm með bílskúr. þar 
af er bílskúrinn 26,4 fm. Húsið er á einni hæð vel staðsett, gott
aðgengi. Húsið skiptist í  forstofu, hol, baðherbergi, eldhús með
borðkróki, 3 svefnherbergi, stofu, þvottahús og bílskúr. Falleg
eign, gólfefni eru parket og flisar. Verð 38,9 millj.

Kvistavellir 51 - Hf. - Frábær Kaup
Fallegt raðhús á einni hæð 187 fm. Húsið er rúmlega fokhelt. Búið

p

er að einangra og plasta. Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergi.
Mjög hagstætt verð 21.5 millj

Þórðarsveigur - 3ja herb. - Rvík.
Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu lyftufjölbýli í Grafarholtinu,

g jg j

íbúðin er 88,1 fm með geymslu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.  
Gott aðgengi, frábær staðsetning. rétt við skóla og leikskóla. laus
fljótlega. Verð 23,9 millj.

Hraunbær - 2ja  herb. - Rvík
Snyrtilega 2ja herb. íbúð á annarri hæð. Íbúðin er 61,4 fm. íbúðin 

jj

skiptist í m.a. hol. endurnýjað baðherb. stofu, eldhús m/borðkróki
og svefnherbergi. Íbúðin er laus strax.

p ýj
Verð 14 millj. 

Vallarbyggð - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsileg einbýli á einni hæð 

ygg ýygg ý

með innbyggðum bílskúr samtals 159,4 fm. Fullbúin mjög góð
eign. Fallegar innréttingar og gólfefni. Frábært sjávarútsýni,
Snæfellsjökull ofl. Sérlega góð staðsetning. Verð 44 millj

Lækjargata - 4ra herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega fallega íbúð á efstu hæð á eftirsóttum 

j gg

stað miðsvæðis í Hafnarfirði með útsýni yfir lækinn í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 113,8 fm með geymslu. Ásamt stæði í lokaðri bíla

ý yý y
-

geymslu. Parket og flísar á gólfum. Frábært útsýni m.a. yfir lækinn 
og staðsetningin einstök. Verð 28,5 millj.

Arnarhraun - Hagstæð lán - Hf.
Sérlega falleg mikið endurn. 76 fm íbúð á 2.hæð. Nýleg eldhús og

gg

nýstandsett baðherb. Frábær staðsetn. miðsvæðis.
Verð 18,2 millj.

Tjarnarbraut - 2ja - Hf. 
Falleg endurnýjúð 67,7 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð. nýjar inn
j jj j

-
réttingar og tæki, sérlega rúmgott hjónaherbergi, fín stofa, sérinn-
gangur. Laus strax. frábær staðsetning. Verð 15,9 millj. 

Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnafjarðar. 
Lúxusíbúððir sem skilast fullbúnar án 
gólfefna.

* Baðherbergi og þvottahús flísalögð.
* 2ja og 3ja herbergja íbúðir.
* Stærð frá 83 fm.-132 fm.
* Verðbil er frá 22,9 millj. til 34 millj.
* Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar 

frá GKS spónlagðar í EIK.
* Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð.
* Lyfta.

Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 
2ja -3ja -4ra  í Áslandi í Hafnarfirði. 

* Stærð frá 87 - 138 fm.
* Skilast fullbúnar með gólfefnum. 
* Innréttingar frá Parka.
* Tæki frá Ormsson. 
* Hreinlætistæki frá Ísleifi Jónssyni. 
* Flísar frá Álfaborg
* Frábær staðsetning og vandaður 

frágangur. Traustir verktakar.
* Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu 
með völdum íbúðum.

Sérlega smekklegar útsýnisíbúðir.
* Tveggja, þriggja og fjögurra herbergja

 íbúðir.
* Vandaðar innréttingar, gólfefni eru 

parket og flísar.
* Til afhendingar strax.
* Lyftuhús.
* Sérstæði í bílageymslu fylgir flestum

íbúðum. 
* Verð frá 20,9 millj. 

* Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum.

* Til afhendingar strax.
* Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
* Innréttingar frá Innex
* Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
* Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
* Traustir byggingaraðilar ER hús ehf.
* Verð frá 17,6 - 21,4 millj.

Norðurbakki 17-19 - Hafnafjörður

Brekkuás 1-3 - Hf.

BrBrekekkukuásá  99-1-11 HaHafnfnararfifirðrðii 
NýNýjajar ííbúðir.

Eskiveellllirir 221b - Hf
NýNýýýjajajaj r r 2j2ja a titil l 3j3j3ja a heherbrbbererrgjgjgg a a íbíbbí úðúðirirr..
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Suðurholt - Sérhæð - Hf.
Fallega talsvert endurnýjaða 125 fm neðri sérhæð í góðu tvíbýli á sérlega góðum stað í 
jarðri byggðar. 3 rúmgóð svefnherberg.  Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og golfvöllinn.
LAUST STRAX. Verð 27,9 millj.

Burknavellir - Einb. - Hf.
Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á Völlunum. Frábær staðsetning í jaðri byggðar. Húsið er 201 
fm með bílskúr sem er 34,1 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Húsið er  arkitektahann-
að, smekkleg hönnun, innfelld halógenlýsing í flestum rýmum. Gólfhiti með þráðlausum
stýrirofum. Lóðin er hönnuð smekklega þar sem hraunið og náttúran fær að njóta sín.
Verð  51,9 millj.

Fjarðargata - Lúxus íbúð. - Hf.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega 112 fm. lúxus íbúð á 3. hæð efstu, í vönduðu 8 íbúða 
j gj g

lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir. Innangengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb. rúmgóð m/ 
g g g ,g g g ,

mikilli lofthæð í stofu. Vandaðar innréttingar. Flísar og parket. S- svalir. Frábært útsýni m.a  
út á höfnina. Góð staðsetning í hjarta bæjarins í göngufæri við þjónustu, verslun ofl. Eign í 
sérflokki. Laus strax. Verð 38 millj.

Reynihvammur - Sérhæð - Hf
Glæsileg 3ja herb. nýleg björt neðri sérhæð í glæsilegu fjórbýli. Sérinngangur. Glæsilegt
eldhús. Vandaðar  innréttingar og tæki. Útgangur út á verönd. Frábær staðsetning og veður

g j ý g j g g j ý g g gg j ý g j g g j ý g g g
-rr

sæld. Stutt í alla þjónustu. Verð 28,9 millj.

Fjóluhvammur - Einb/ Tvíb. - Hf
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með stórum bílskúr og auka íbúð samtals 
j

ca. 350 fm. Mjög góð 2ja til 3ja herb. íbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning og útsýni. Fal-
legur garður. Verð 61,5 millj.

Birkihvammur - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt þrílyft einbýli m/ auka íbúð á jarðhæð. Eignin 

ýý

skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er þónokkuð undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða.
Á aðalhæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 2ja herb. íbúð, samtals er húsið 180 fm.

p þ g g , þ ,

Rógleg og góð staðsetning í botnlanga. S- garður. Húsið er laust fljótlega.
Verð 42 millj.

Álfaberg - Parhús - Hf.
Glæsilegt parhús á besta stað í Setberginu. Eignin er 180 fm. auk 52 fm. bílskúr og  120 fm. 

gg

tómstunda rýmis, samtals 350 fm. Vönduð eign í alla staði. Stór og góð herbergi. Glæsi-
legur garður. Verð 54,9 millj.

Suðurholt - Hf - Sérhæð m/bílskúr 
Glæsilegt 153 fm. efri sérhæð auk 66 fm. bílskúrs samtals 219 fm. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Allt fyrsta flokks. Sólskáli. verönd með potti og fleira. Eign í sér flokki. Hag-
stætt lán. Verð 40,9 millj. 

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis.

ýý

Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 fm. samtals 214 fm. Hús í mjög góðu standi, mikið endur-rr
nýjað.  góð svefnherb. Frábær staðsetning og útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og 
fl. Verð 49,8 millj.

Brekkuás - Einb. m/aukaíbúð. - Hf.
Sérlega glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á frábærum stað innarlega í botnlanga.
Húsið er 350,1 fm og þar af er bílskúr sem er 47,9 fm. allt fyrsta flokks. Vandður frágangur. 
glæsilegt útsýni. Eign fyrir vandláta. Verð 79,6 millj.

Álfaberg - Hf - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft einbýli með góðum bílskúr samtals 191 fm. 4 

g ýg

svefnherbergi Glæsilegur garður. Frábært staðsetning innst í botnlanga. Verð 45 millj.

Erluhraun - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli með  bílskúr samtals 180 fm. Nýtt vandað eldhús. Gott 

ýý

skipurlag. Glæsilegur ræktaður garður. Stutt í alla þjónustu, leikskóla og skóla. Laust fljótlega. 
Verð 47,5 millj.

Bakkastaðir - Raðhús - Rvk.
Smekklegt raðhús á einni hæð vel staðsett í staðarhverfinu i Grafarvogi, húsið er 147 fm 
með bílskúr sem er 27,3 fm. Eignin skiptist m.a. í Forstofu, hol, 3 svefnherbergi, stofu, eld-
hús með borðkróki, baðherbergi og bílskúr. heitur pottur. fín eign. V. 42,9 millj.

Ölduslóð  - Einb./Tvíbýli  - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallegt virðulegt steinhús 177,2 fermetrar ásamt 

ýý

20,4 fermetra bílskúr samtals um 197,6 fermetrar vel staðsett við Ölduslóð 9 í Hafnarfirði. 
g y j g g gg y j g g g ,

Eignin er tvær íbúir í dag hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum. Eignin skiptist í  
forstofu,gang,stofu,dagstofu,tvö herbergi,baðherbergi,eldhús og manngengt risloft með
kvistum. Á neðri hæð er forstofa,gangur,stofa,dagstofa,herbergi,eldhús með búri inn

,g g, , g , g , g , g g g,g g, , g , g , g , g g g

af,baðherbergi, geymsla og sameiginlegt þvottahús og geymslur. Verð 43 millj.

Bæjargil - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fermetra einbýli á tveimur 

j g ýg ý

hæðum ásamt sérstæðum 28 fermetra bílskúr samtal sum 187,3 fermetrar vel staðsett við
Bæjargil 126 í Garðabæ.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu,
þvottashús, setustofu, stofu og sólstofu. Á efri hæð eru þrjú mjög góð barnaherbergi,

j g g p , g y g , , ,j g g p , g y g , , ,

hjónaherbergi, baðherbergi og risloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 59 millj.

Lækjarfit - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt einbýli á einni hæð  

j ýj ý

með innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í Garðabæ. Húsið er byggt 2010 úr 
steypu og skiptist þannig : anddyr/forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, stofa,
gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi með fataherbergi og baðher-rr
bergi inn af, geymsla og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn 
Helgi sölumaður gsm 8960058.

Óttuhæð - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett í  hæðarhverfinu í Garðabæ. Húsið er 

ýý

ca. 305 fermetrar að stærð. Smekklega innréttað á mjög vandaðan hátt með vönduðum 
innréttingum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö herbergi, stórt herbergi með
sér inngang, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Á efri hæð eru stofur, setustofa, borðstofa,
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eldhús, gangur herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús
og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95 millj

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ.
aunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum

ýý

bílskúr samtals skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í 
hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu,
stofu, arinstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð

g p , g y g , , , ,g p , g y g , , , ,

er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn 
af. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj

Sandprýði - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 

p ý ýp ý ý

samtals um 199 fermetrar vel staðsett við Sandprýði 1 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, 
forstofuherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, bílskúr, gang, hol, sjónvarpshol, eldhús, stofu,
borðstofu, baðherbergi, barnaherbergi og hjónah.. Fallegar innréttingar. Verð 48 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð m/ innb. góðum bílskúr. Sérlega vandað hús 

p ýp ý

með 4 stórum og góðum svefnherb. Vandaðar innréttingar. Glæsileg hönnun. Frábærstað-
setning í þessu vinsæla hverfi. Verð 68,5 millj. Allar frekari uppl. veita sölumenn.

Brekkubyggð - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu mjög gott raðhús á einni hæð142,9 fm. ásamt  

ygg ýygg ý

30,2 fm.  bílskúr samtals um 173,1 fermetrar í Byggðarhverfinu í Garðabæ. Eignin skiptist 
í eftirfarandi: forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, þrjú barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 49.9 millj.

Garðabær
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Hraunteigur - 108 Rvk
107,5 fm 4ja til 5 herbergja íbúð á efstu 
hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket á 
gólfum nema baði. Svalir.  

Ljósheimar - 104 Rvk
86,8 fm. 3ja. herb. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. 
Frábær staðsetn. Góðar svalir, frábært 
útsýni. Snyrtileg sameign. Verð 21.5 millj

Lindagata - 101 Rvk 
55.3 fm 3ja herb. mikið endurnýjuð risíbúð. 
Parket. Flísar í eldh. og baði. Verð: 17.5 millj.

Fálkagata - 107 Rvk
111.6 fm 3ja herb. íbúð sem skiptist í hol, stofu, 
eldhús, 2 svefn., bað, þvottah. og geymslu.
Stutt í Háskólann. Verð: 27.4 millj

Frjóakur - 210 Gbæ
NÝTT: Á vinsælum stað: Glæsilegt 270,4 
fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm. 
bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innrét-
tingar. Góð staðsetning. Verð: 99.8 millj.

Suðurhús - 112 Rvk
Fallegt 350,2 fm. einbýli á  útsýnisstað í 
rólegu umhverfi. Göngufæri í skóla, sund-
laug, íþróttaaðstöðu og opin græn svæði. 
Stutt í golf í Gafarholti og Korpu. 
LÆKKAÐ VERÐ:  79.8 millj.

Völuteigur  - 270 Mos
1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Húsið skiptist í skrifstofu og 
starfsmannaaðstöðu, þrjá stóra sali með 8 stórum innkeyrsluhurðum. Laust strax, ekkert 
áhvílandi.

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vantar par eða raðhús  
í Ásahverfi í Garðabæ

Vantar 150 – 200 fm sérbýli, 
par, raðhús eða hæð í 101

Vantar 3ja herb íbúð í lyftuhúsi 
í 101 – 108

Einbýli óskast með 
möguleikum á eignaskiptum 
á 4ra herb. íbúð í Sjálandi.

Hverfisgata - 101 Rvk
Mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð á 2. hæð í 
bakhúsi á milli Hverfisg. og Laugav. Eldhús 
endurn. 2007, bað 2006, gluggar 2012. 
Laus við kaupsamning. Verð 17.5 millj.

Rjúpnahæð - 210 Gbæ
Einstaklega fallegt 249 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum með tvöföldum bílskúr. 
Sérsmíðaðar innréttingar, vandað parket og 
flísar. Róleg gata. Verð: 74 millj.

Norðurbrú - 210 Grb.
Snyrtileg 106,4 fm 3ja herb. íbúð á 
jarðhæð með sér afgirta verönd í Sjáland-
inu. Verð 26.9 millj. 

Ásgarður - 108 Rvk
71.8 fm 3ja herb. íbúð á efri hæð í 2ja 
hæða húsi. Íbúðin skiptist í anddyri, 2. 
svefnh., bað, eldhús, stofu og sér geymslu í 
kjallara. Sér inngangur í íbúðina. 

Leiðhamrar 44 - 112 Rvk
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7 FEB KL 18.30-19
281 fm tvílyft einbýli, 4 svefnh. 61 fm innb.
bílsk. Sólpallur með pott.  Mjög vel staðsett 
við óbyggt svæði að sjó. Flott útsýni út 
sundin og að Esjunni.

Laugarásvegur - 104 Rvík. 
Eitt glæsilegasta einbýlishús landsins, 422 fm, á frábærum stað miðsvæðis í borginni.  Húsið er á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Stórar stofur, aukin lofthæð, vandaðar klassískar innréttingar. Fallegur gróinn garður, verönd með 
heitum potti. Fallegt útsýni yfir Laugardalinn. 

Hringbraut - 107 Rvk
Sjarmerandi 145,1 fm parhús á þremur 
hæðum á vinsælum stað í Vesturbænum. 
Sér inngangur, góðar stofur, 3-4 svefnher-
bergi, gróið umhverfi. 

Austurkór - 203 Kóp.
Ný, vel skipulögð 78,4 fm, 3ja herb. 
endaíbúð með sérinng. á jarðhæð. Fjösky-
lduvænt umhverfi, stutt í skóla, leikskóla, 
íþróttahús og opin græn svæði. 
Verð kr. 20.9m

Bergstaðastræti 28A- 101 Rvk
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 7 FEB KL 17.-17.30
 Fallega endurnýjuð 4ra herb.133,7 fm. hæð 
í steinhúsi í hjarta Rvk. Svalir og bílastæði. 
Selst m. húsgögnum og húsbúnaði. Tilvalin 
til útleigu. Verð: 44.9 millj.

Sólvallagata - 101 Rvk
224 fm einbýli með auka íbúð í kjallara. Á 
hæðinni eru 2 stofur, eldhús, gestasn. og 
sjónvarpsherb. Á efstu hæð eru 3 herb og 
bað. Verð: 59.8 millj.

Norðurbakki – 210 Hfj 
3ja og 4ra herb. Íbúðir sem skilast full-
búnar án gólfefna. Flísar í þv.h. og baði. 
Stærðir frá 104 - 132 fm.  Lyftuhús. Stæði 
í bílag. fylgja

Stuðlasel - 109 Rvk
Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur 
með innbyggðum bílskúr. Húsið er í góðu 
standi.
Tilboð óskast.

Borgartún – 105 Rvk
Glæsileg 147,7 fm 3ja herb. lúxusíbúð á 
6.hæð í lyftuhúsi, gengið inní íbúð úr lyftu.

Mánatún 3 - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herb íbúð með 2. stæðum í 
bílskýli í nýju lyftuhúsi við hjarta borgarin-
nar, laus til afhendingar í mars 2012. 

Fiskislóð - 101 Rvk
Til sölu eða leigu á Fiskislóð í Reykjavík. Heildarstærð er 3.440,3 m². Meðalhæð hússins er 
8,95m en mesta hæð 9,8m. Stærð lóðar er 6.244m2. Eignin skiptist í tvo hluta, verslunar-
rými og iðnaðarrými/þjónusturými. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á þessu svæði undan-
farin ár vegna nálægðar við miðborgina.

Atvinnufasteignir

Blikanes -  210 Garðabæ
337,4 fm einbýli auk 49 fm tvöf. bílskúr, samtals 386,4 fm. Stór 1.620 fm. eignarlóð, frábært útsýni. Stórar  stofur, sér 
hjónasvíta. Séríbúð á jarðhæð. Eitt best varðveitta leyndarmálið á Arnarnesinu í dag. Upplýsingar á skrifstofu.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Klettagarðar - 104 Rvk
3248,1 fm verslunar og lagerhúsnæði við Klettagarða. Húsið stendur á 6.574 fm lóð, mikið 
af bílastæðum og gott athafnasvæði. Húsið skiptist í stóran sýningarsal, skrifstofu, matsal, 
verkstæði og lager. Verð 410 millj. 



Nýjar glæsilegar íbúðir í 28 íbúða lyftuhúsi við Eskivelli 21b

2ja og 3ja herbergja íbúðir 77,5 m2 - 98,6 m2

Frábært tækifæri til að komast í nýja íbúð

Samtök aldraðra í Reykjavík undirrituðu fyrir áramótin samkomulag við 

byggingarfélagið Dverghamra um byggingu 28 íbúða í sex hæða lyftuhúsi við Kópavogstún.  

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir ásamt tveimur stórum þakíbúðum. 

Afhending eignanna er áætluð í nóvember 2013. 

Nýjar íbúðir í Skuggahverfinu!

2ja til 3ja herbergja íbúðir í þriggja hæða lyftuhúsi með stæðum í bílageymslu.

Stærð íbúðanna er frá 73 – 128 m2, þrjár íbúðir á hæð. Við hönnun íbúðanna var lögð 

áhersla á að nýta sem best kosti staðsetningar og umhverfis.

221 Hafnarfjörður

200 Kópavogur

101 Reykjavík

Verð frá:

Verð frá:

Verð frá:

17,2 - 20,8 millj.

26,0 - 75,0 millj.

25,6 - 43,9 millj.

Eskivellir

Kópavogstún

Lindargata

3ja herbergja 117 m2 hæð

Vönduð eign

Sérinngangur

Bjarkarás
210 Garðabær

Verð: 32,5 millj.

Fyrir eldri borgara

2ja herbergja 

Stærð 75,6 m2

Jarðhæð

Laus strax

Hvassaleiti  
103 Reykjavík

Verð: 20,9 millj.

Rúmgóð og björt

3ja herb. 93 m2 auk stæði

Gott skipulag

Berjarimi

112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

Fallegt einbýli í grónu hverfi

Stærð 204,6 m2

Sérstæður 36 m2 bílskúr

Töluvert endurnýjað

Frábær staðsetning

Heiðargerði

108 Reykjavík

Verð: 55,9 millj.

Eign sem kemur virkilega á óvart.

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Hús í góðu ástandi 

650 m2 byggingréttur

Skerjabraut 

170 Seltjarnarnes

Verð: 64,9 millj.

4ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 

Stærð: 97,0 m2 

Aukaherbergi með aðgangi að baðherbergi 

sem hægt væri að nýta til útleigu.

Hraunbær

110 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

- með þér alla leið -
1/4

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar Kíktu við á www.miklaborg.is  

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

569 7000
Við erum við símann



Parhús með bílskúr 157,8 m2

Vandaðar innréttingar, gott skipulag

Stór sólpallur, heitur pottur

Frábær staðsetning

Logafold 
112 Reykjavík

Verð: 42,3 millj.

3ja herbergja íbúð

2 hæð 87 m2

Suðvestur svalir

Frábær staðsetning

Stigahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Lítið sérbýli

Mikið endurnýjað

Frábær staðsetning

Stæði í vandaðri bílageymslu  

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

3ja herbergja 55 m2 kjallaraíbúð

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Góð sérhæð með auka íbúð

Endurnýjað eldhús, 2 góðar stofur

Flottur bílskúr

Frábær staðsetning

Skaftahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 45,0 millj.

Stórglæsileg 3ja-4ra herbergja 

Útsýnisíbúð á efstu hæð 

Fallega innréttuð eign á frábærum stað

Stæði í bílageymslu

Langalína 
210 Garðabær

Verð: 37,9 millj.

Sérlega glæsileg ný 130 m2

Neðri sérhæð - fjórbýlishús

Eignin er tilbúin til innréttinga

Verönd til suðurs

Kópavogsbraut 
200 Kópavogur

Verð: 26,0 millj.

2ja herbergja

Jarðhæð

Sér inngangur

Eyravegur
800 Selfoss

Verð: 14,9 millj.

250 m2 á einni hæð 3-5 svefnherbergi

Fallegur garður í góðri rækt

Innst í botnlanga

Sævargarðar 11 
170 Seltjarnarnes

Verð: 74,0 millj.

Björt íbúð á efstu hæð

Snyrtilegt fjölbýli með lyftu

Stæði í opinni bílageymslu

Lítil útborgun

Marteinslaug 
113 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Glæsileg 3ja herbergja á jarðhæð 

Stærð: 111,4 m2 

Suðurverönd og svalir

Frábært útsýni

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð: 27,5 millj.

3ja herbergja 

Efsta hæð

Nýlega uppgerð

Suðursvalir

Strandasel 
109 Reykjavík

Verð: 21,5 millj.

3ja herbergja risíbúð í 101

4. hæð, skráð 55,3 fm

Íbúðin er nokkuð uppgerð

Lindargata
101 Reykjavík

Verð: 17,9 millj.

Einbýli á einni hæð

Frábært skipulag

Mikið endurnýjað

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,5 millj.

Fallegt og reisulegt 293 m2 einbýlishús 

Frábær staður

Útsýni til allra átta

Fákahvarf 
203 Kópavogur

Verð: 69,0 millj.

Vel skipulagt, 183 m2 einbýli

5 svefnherbergi, tvöfaldur bílskúr

Stór og gróðurmikil lóð

Vel umgengin eign

Túngata
225 Álftanes

Verð: 42,0 millj.

Björt 4ra herbergja

Endaíbúð

Þarfnast einhverra lagfæringa

Kauptækifæri

Laufengi
112 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Falleg 3ja herbergja, Stærð 110,8 m2

Hæð og ris

Laus við kaupsamning

Gott áhvílandi lán

Lækjasmári
201 Kópavogur

Verð: 28,8 millj.

Falleg 4ra herbergja, stærð 108,8 m2 

Mjög rúmgóð íbúð

Góð staðsetning

Yfirtaka lána

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 24,6 millj.

Góð 3ja herbergja 89 m2

Sérinngangur af svölum

Laus við kaupsamning

Klukkurimi
112 Reykjavík

Verð: 18,7 millj.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000
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Björt íbúð á efstu hæð

Þriggja herbergja

Stæði í bílageymslu

Áhvílandi c.a 22,5 mill frá ILS

Norðurbakki
220 Hafnafjörður

Verð: 27,7 millj.

Góð 3ja herbergja

Stærð: 105,9 m2 þar af 18,5 m2 bílskúr

Frábær staðsetning

Laus strax

Stóragerði
108 Reykjavík

Verð: 22,3 millj.

4ra herbergja efri sérhæð

Sér inngangur

Laus strax

Kársnesbraut
200 Kópavogur

Verð: 20,5 millj.

Vel staðsett endaraðhús

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa. Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
112 Reykjavík

Verð: 44,9 millj.

99 m2 rúmgóð herbergi og stofa

Sérinngangur

Laus strax

23.5 millj hagstætt lán

Nesvegur
107 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

leitar að ...

2ja - 3ja herbergja í Breiðholti. 
Með áhvílandi lánum til yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is  

... 4ra herb. íbúð með 
þrem svefnherbergjum
Sem mest yfirtaka lána. Hverfi 105, 
108 auk 101, 107 og 210. 
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson  

 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is    

... að 3-4ra herb. íbúð fyrir aldraða 
í Kóp, Mos, eða Reykjavik.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is          

... nýbygging eða eign 
sem þarfnast viðhalds
Leita fyrir verktaka að nýbyggingu 
í smíðum eða íbúð sem þarfnast 
viðhalds. Sterkar greiðslur, 
afhendingartími samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is            

... 3ja eða 4ra herbergja á 
höfuðborgarsvæðinu
helst með góðum áhv. lánum. 
Skilyrði að íbúðin sé á góðu verði.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is        

... 50- 70 m² 2-3ja herbergja
 á svæði 101-108
Helst mikið áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson  

í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is             

...3ja herbergja íbúð á Granda 
eða Kirkjusandi
ca. 100 m2 þarf að vera með stórum 
stofum. Verðhugmynd +-30millj.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is            

... einbýli í Garðabæ ca 150-200 m²
Má þarfnast viðhalds.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

...leitum að einbýli 
í 103, 104, 105 og 108.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3ja-4ra herbergja, 120-150 m²
hæð, lúxusblokk, raðhús, parhús
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is       ..stóru einbýlishúsi í Mosó
Verðhugmynd 45-65 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is    

... 4-5 herbergja íbúð/húsi
fyrir 4ra manna fjölskyldu með hund. 
Sér inngang, bílskúr eða 
stór geymsla, garður. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is            

... hæð í 101 eða 107 
með 3-4 svefnherbergjum.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... 3-4 herb. íbúð í Norðingaholti.
Með áhvílandi lánum til yfirtöku. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is           

... 50-70 m², 2-3ja herbergja 
á svæði 101-108
Helst mikið áhvílandi. 
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson  

 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is 

4ra herbergja íbúð í Garðabæ
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... íbúð eða hæð í Linda eða 
Salahverfi, jafnvel Kórahverfi
Fyrir ákveðinn kaupanda að 4-5 herb.
Sér inngangur kostur. Sterkar 
greiðslur í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is           

Skráðu þína leit á www.miklaborg.is  
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Björt og vel skipulögð 114 m2, 3ja herbergja 

Stutt í þjónustu - lyftublokk

Stæði í bílageymslu

Hagstætt áhvílandi lán 19,5 mkr.  

Barðastaðir
112 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Bjart og gott 167,8 m2 verslunar- og 

þjónustuhúsnæði með góðum bílastæðum 

við innganginn.

Austurströnd
170 Seltjarnarnes

Verð: 19,9 millj.

Atvinnuhúsnæði, stærð 183,7 m2

128,6 m2 vinnslusalur, 55,1 fm milliloft

Góð staðsetning

Endabil

Bakkabraut
200 Kópavogur

Verð: 19,8 millj.

Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu eða leigu

Allt tilbúið til að hefja rekstur

4 inngangar, 16 bílastæði.

Sér aðkoma fyrir lager

Laust strax. 

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

TIL LEIGU - Mjög gott 228,1 m2 atvinnuhúsnæði.

Húsnæðið er á tveimur hæðum, 144 m2 

neðri hæð sem er opinn salur með góðri 

innkeyrsluhurð og 84,1 m2 efri hæð

Dalvegur
201 Kópavogur

Fallegt 3250 m2 verslunar og iðnaðarhúsnæði

Mikil lofthæð og góð bílastæði.

Klettagarðar
104 Reykjavík

Verð: 410 millj.

191 m2 veislusalur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Góð staðsetning

Miklir möguleikar

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Atvinnuhúsnæði
selur atvinnuhúsnæði

Skemmtileg risíbúð

4ra herbergja

Sérlega góð nýting

Frábær staðsetning!

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð: 22,0 millj.

Einstök 215 m2 íbúð á einni hæð.

Einstakt útsýni. Vandaðar innréttingar.

3-4 svefnherbergi. Tvær stofur. Tvennar svalir.

EIgn í sérflokki..

Jötunsalir
200 Kópavogur

Verð: 63,9 millj.

Fallegt einbýlishús

Ein hæð stærð 172,0 m2

4 svefnherbergi, bílskúr

Sjávarútsýni

Lækkað verð

Búagrund
116 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

Stórglæsileg endaraðhús

Innréttingar í hæsta gæðaflokki

Óviðjafnanlegur garður

Frábær eign

Sóleyjarrimi
112 Reykjavík

Verð: 49,9 millj.

Fallegt 200 m2 einbýlishús 

Hús á einni hæð, ásamt bílskúr

Verönd, heitur pottur

Ýmiss skipti koma til greina 

á Reykjarvíkursvæðinu

Hafnargata
190 Vogar

Verð: 29,5 millj.

Falleg 4ra herbergja íbúð

Stærð: 101,7 m2

Stæði í bílageymslu

Fæst á yfirtöku ásamt kostnaði

Burknavellir 
221 Hafnarfjörður

Verð: 22,9 millj.

Bæjarháls 1
110 Reykjavík

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2850 fermetra skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum.

Um er að ræða austurhluta hússins sem er samtengt við alla bygginguna.

Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða sem hægt er að samnýta með Orkuveitu Reykjavíkur.  

Auk þess eru til leigu allt að 800 fermetra skrifstofuhúsnæði til viðbótar í vesturhúsi.

Glæsilegt 200 fm einbýlishús 

með frábæru útsýni laust til leigu 

Leigutími 18-24 mánuðir  

Húsið er laust nú þegar

Nesbali
170 Seltjarnarnes

TIL LEIGU

Glæsileg 120,6 m2 íbúð á 2. hæð

3ja herbergja íbúð auk stæðis 

Frábær staðsetning, rétt við alla þjónustu

Fallegt fjölbýlishús

Hrólfsskálamelur
170 Seltjarnarnes

Verð: 49,9 millj.

Fallegt 228 m2 einbýlishús 

á þessum eftirsótta stað

í sunnanverðum Kópavogi.

Þinghólsbraut
200 Kópavogur

Verð: 52,5 millj.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000
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Skipalón 27 – 220 Hfj

OPIÐ HÚS þriðjud. 7.feb kl. 17:30-18:00
Ótrúlegt verð á stórglæsilegri 5 herbergja íbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi með stæði í lokaðri bílageymslu. Fallegar innrétt-
ingar úr eik, granít á borðum og eikarparket á gólfi. Glæsilegt 
sjávarútsýni. Getur losnaðfljótlega. Uppl. Sigga Rut gsm: 
699-4610

Verð: 29,6m
Herbergi: 5 – Stærð: 132,8fm

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb kl.18:00-18:30
Einstaklega falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi og 
góðum bílskúr. Útgengi er á góða verönd. Eignin er endur-
nýjuð að stórum hluta. Mjög góð staðsetning og langt í næstu 
hús. Frábær staðsetning á Nesinu. Getur verið laus fljótlega. 
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Lindarbraut 16– 170 Seltn

Verð: 26,4 m
Herbergi 2 Stærð: 99,7fm með bíls.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud 6.feb. kl 18.30-19.00
Stórglæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð (3.hæð) 
í Akralandi. Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Einstakt 
útsýni er frá íbúðinni yfir Garðabæ og Kópavog. Íbúðin er 
sérstök að því leiti að öll rými hennar eru með glugga. Stórar 
útsýnissvalir snúa til suðurs út frá stofu. Stutt í leikskóla, 
skóla og fjölbraut. Uppl. Berglind gsm 694-4000

Línakur 3a – 210 Gbæ

 Verð: 38,5 m
 Herbergi: 4 – Stærð: 132,3 fm

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

17.Júnítorg– 210 Gbæ

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 699-4610
Góðar2-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsifyrir 50 
ára og eldri í Sjálandshverfi í Garðbæ. Fallegar 
eikar innréttingar .Stæði í bílageymslu fylgir 
sumum íbúðunum. Upp. Sigríður Rut, gsm: 
699-4610

Verð frá 21-35m
Herbergi 2-3 Stærð: 74-128,7 fm

Strandgata 32 – 220 Hfj

 Hringið og bókið skoðun 694-4700
Fallega 4ra herbergja íbúð í hjarta Hafnar-
fjarðar. Vandaðar innréttingar og tæki og 
möguleiki á setja svalir á suðurhlið íbúðarinar 
og fengist þá mikið útsýni. Hægt er að yfirtaka 
tæpar 22.000.000 frá Íbúðarlánasjóði Uppl. 
Þorsteinn gsm: 694-4700

Verð: 26,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 101

Hjallaland 36 – 108 Rvk 

PANTIÐ SKOÐUN s: 893-4416
Raðhús í Fossvoginum innst við enda götu. 
Staðsetningin er frábær m.a. með tilliti til 
nálægðar við alla þjónustu. Gott viðhald og 
mikið endurnýjað, nýlegt eldhús. Tvö baðh., 
suðursvalir og stór sólpallur í skjólgóðum 
suðurgarði. Uppl. Árni gsm. 893-4416

Verð: 56,9m
Herbergi: 5 – Stærð: 204,9 fm

Akurbraut 30 – Nvík

Hringið og pantið skoðun í 898-6106
*Eignin fæst á yfirtöku áhvílandi ILS lána, 
áætl. 25.8m.kr + 1m.kr í pening* Sérlega 
glæsilegt raðhús með bílskúr, afgirtum garði, 
sólpalli bæði fyrir framan hús og aftan.  
Eignin er í nýlegu hverfi í Reykjansbæ.  
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð: 26.9m
Herbergi: 4 – Stærð: 133,2fm

Garðhús 12 – 112 Rvk 

OPIÐ HÚS þriðjud. 7.feb. frá kl. 17:30-18:00
Björt og velskipulögð 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í góðu fjölbýli. Útgengi er út í sérgarð 
sem er að hluta hellulagður og að hluta tyrftur 
frá stofu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. 
Falleg hvít innrétting er í eldhúsi. 
Uppl. Berglind gsm: 694-4000

Verð: 16.9m
Herbergi: 2 - Stærð 62,5 fm

OPIÐ HÚS

Skógarás 2 – 110 Rvk 

Nánari uppl. í gsm 822-2225
Einstaklega falleg 163,5fm penthouseíbúð á 
2 hæðum með óviðjafnanlegu útsýni ásamt 
25,4 fm bílskúr. Eignin er öll mjög vel um-
gengin og talsvert endurnýjuð. Húsið er klætt 
að utan. Stutt í alla þjónustu og útivistarsvæði. 
Uppl. Þóra gsm 822-2225

 Verð: 37,8m
 Herbergi: 5 – Stærð: 188,9 fm

Hörðukór 1 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb kl.17:30-18:00
LAUS STRAX - Afar glæsileg íbúð á 10. hæð í 
nýlegu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílakjallara og 
tveimur lyftum. Íbúðin er með yfirbyggðum svölum 
og fallegu útsýni til suðurs yfir Elliðavatn. Góð 
gólfefni eru í íbúðinni og vönduð tæki í eldhúsi og 
á baði.  Uppl. Bjarni Tómas gsm: 895-9120

Verð: 32,0m
Herbergi:  3   -   Stærð  124,6 fm

OPIÐ HÚS

Tröllateigur 24, 270 Mos

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb. kl.17:30-1800
3ja herbergja íbúð, auk stæðis í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, hol, baðherbergi, þvottahús og tvö 
svefnherbergi. Þetta er vönduð og fallega 
innréttuð íbúð á annari hæð með fallegu 
útsýni. Uppl. Þorsteinn, gsm 694-4700

Verð: 27.5m
 Herbergi: 3ja – Stærð: 128 fm

OPIÐ HÚS

Lundur 86-92– 200 Kóp

Bókaðu skoðun í gsm: 699-4610
Vandaðar og bjartar 3ja til 6 herb. íbúðir með 
stæði í bílastæðihúsi.Um er ræða nýbyggingu 
á þremur 4ra-6 hæða lyftuhúsi á einum allra 
best stað á höfuðborgarsvæðinu.  
Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699-4610

Verð: frá kr. 29,5-78m
Herbergi 3-6 Stærðir: 100,3-189.5fm

Laufvangur 12 – 220 Hfj

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb. frá kl. 17:30-18:00
Yfirtaka + kostnaður. Rúmgóð og falleg mikið 
endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 1.hæð. Búið 
er að skipta um allar innréttingar og tæki 
á bæði baðherberginu og í eldhúsinu, öll 
gólfefni á íbúðinni endurnýjuð.  
Uppl. Berglind gsm: 694-4000

Verð: 22,5 m
Herbergi: 3ja - Stærð 99,6 fm

OPIÐ HÚS

Barðastaðir 15 – 112 Rvk 

OPIÐ HÚS þriðjud. 7.feb. kl. 18:30-19:00
Mjög rúmgóð og björt 3ja herb. endaíbúð 
á jarðhæð (1.hæð). Stór timburverönd með 
skjólveggjum er í suð-vestur út frá stofu. 
Stutt er í frábærar gönguleiðir, golfvöllinn á 
Korpúlsstöðum og skólan, allt í göngufjar-
lægð. Uppl. Berglind gsm: 694-4000

Verð: 23,5 m
Herbergi: 3ja - Stærð 100,4 fm

Lynghólar 8 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánudag 6. feb. kl. 17.30 – 18.30
Raðhús sem er stutt frá sundlaus, skólum 
og íþróttamiðst. Ásgarði og gönguleiðir út 
í hraun. Stæði og lóð full-frágengin, hús 
tilbúið að utan en óinnréttað. Skipulagi getur 
kaupandi breytt. Sólpallur 65fm á bílskúrs-
þaki. Uppl. Árni gsm: 893-4416

 Verð: 38,0m
Herbergi: 5 til 8 – Stærð: 236,2 fm

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Hringbraut 60 – 220 Hfj

 Verð: 24.9m
 Herbergi: 4 – Stærð: 124,7 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud 6.feb kl 17.30-18.00
Rúmgóð og falleg hæð með bílskúr og frábæru útsýni í 
sjarmerandi þríbýli á þessum eftirsótta stað í Hafnarfirði. 
Um er að ræða 4ja herb íbúð, 3 svefnherbergi og stofa (var 
2 stofur og 2 herbergi, hægt að breyta aftur). Verið er að 
endurnýja dren og þakrennur og er það á kostnað seljanda. 
Örstutt í alla þjónustu. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb. kl.17:30-18:00
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á tveimur hæðum með 
tveimur íbúðum m/ sérinngangi. Á efri hæð er rúmgóð stofa/
borðstofa og 3 svefnherbergi (voru 4), rúmgott baðherbergi og 
gestasnyrting. Á neðri hæð er er séríbúð með fullri lofthæð m/3 
svefnherb. og stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr.
Upp. Jóhanna Kristín, gsm 698-7695

Holtsbúð 103, 210 Gbæ

Verð: 67m
Herbergi: 7 – Stærð: 329 fm.

OPIÐ HÚS mánud. 6.feb kl.18:30-19:00.
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN - algjörlega 
endurnýjað einbýli. Stórar stofur og sólstofa - viðbyggðar fyrir 
10 árum, 2 svernherbergi, bílskúr (61,2 fm. – innif. í fm.fj.). 
Gróinn garður með sólpöllum sunnan og vestan við húsið. 
Utanhúsklæðning, lagnir, klóak, rafmagn, auk alls innanhúss 
endurnýjað á sl. 10 árum. Upp. Jóhanna Kristín, 
gsm 698-7695

 Hávegur 11 – 200 Kóp

Verð: 46,9m
Herbergi: 4 – Stærð: 196,7 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Verð: Tilboð
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is
103,4 m2, 3-4ra herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt 
24,2 m2 bílskúr við Ásbraut 9 í Kópavogi. Tvö 
svefnherbergi(þrjú á teikningu). 

 10115

Erum með í sölu nýjar 79 m2, 
3ja herbergja íbúðir í nýju  3ja 
hæða fjölbýlishúsi við Austurkór 
5 í Kópavogi. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með innréttingum, án 
gólfefna, en andyri, baðherbergi og 
þvottahúsgólf verður flísalagt.Húsið 
stendu hátt með fallegu útsýni. Stutt 
er í alla þjónustu. 

10193

Mjög fallegt 241,4 m2  endaraðhús á 
þremur pöllum við Sjafnarbrunn 10 
í Úlfarsfelli. Eignin skiptist í forstofu, 
5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, stofu og eld-
hús. Bílskúrinn er 31,6 m2.  Fallegar 
innréttingar. Tvennar svalir. Hellulagt 
bílaplan og hellulögðverönd í suður. 

10240

219,3 m2 raðhús á tveimur hæðum, í 
byggingu, við Stórakrika 46 í Mos-
fellsbæ. Vel skipulagt samtals 219,3 fm 
raðhús á tveimur hæðum í byggingu í 
Mosfellsbænum.  Íbúðarhlutinn er 192,3 
fm og bílskúr 27 fm. Húsið sem er um 
það bil fokhelt og lóð grófjöfnuð selst í 
núverandi ástandi.  Þak er ófrágengið og 
hurðir og gler ekki full frágengið. 

 10095

232 m2 raðhús, á tveimur hæðum við 
Árakur 10 í Garðabæ. Eignin er skráð 
231,9 m2, þar af íbúð 204,7 m2 og 
bílskúr 27,2 m2. Tvö baðherbergi, þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol 
sem hægt að breyta í herbergi. Húsið er 
fullbúið að utan og rúmlega tilbúið til 
innréttinga að innan. Gólefni og hurðar 
eru komnar eru komin í húsið. 

 10241

Góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
af svölum við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, geymslu/þvottahús, baðherbergi, 
þrjú svefnherbergi, stofu og eldhús.  Við hlið inn-
gangs í íbúðina er útigeymsla. Stutt er í sund, World 
Class, skóla og leikskóla.  10022

Stílhreint og flott 278,4 parhús  á tveimur hæðum 
á miklum útsýnisstað í Mosfellsbæ. 4-5 svefnher-
bergi, fleiri möguleg, stórar stofur og eldhús, góður 
bílskúr og mjög stórar svalir. Húsið er tilbúið til 
afhendingar, skilast fullbúið að utan og rúmlega 
fokhelt að innan.   5255

Erum með í sölu nokkrar fallegar 
3ja og 4ra herb. íbúðir á í lyftuhúsi 
við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Íbúð-
unum fylgir sérgeymsla og bílastæði 
í bílakjallara. Fallegar innréttingar. 
Granít í borðplötum og sólbekkjum. 
Innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél er í innréttingu. Eignirnar 
eru lausar til afhendingar strax! 

132,5 m2 einbýlishús/sumarhús við 
Hlíðarbæ í Hvalfjarðarsveit. Húsið 
stendur í þéttbýliskjarna skammt frá 
sundlaug, golfvelli og veiðivötnum. 
Fallegt útsýni er frá húsinu. Hægt 
er að fá allt að 80% fjármögnun. 

 10233

Falleg 91,5 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð 
ásamt bílastæði í bílageymslu við Þrastar-
höfða í Mosfellsbæ. Mjög fallegt útsýni 
er úr íbúðinni útá sundin. Wold Class, 
sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið. 

 3440

4ra herbergja 106,5 m2 íbúð á jarðhæð með sérgarði 
við Vesturberg 94 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol, 
stofu, eldhús með borðkrók, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi m/þvottaaðstöðu. 5307

       
  

 

Vissir þú að . . .
Húsnæðissamvinnufélagið Búseti 
er rekið án hanaðarsjónarmiða og 
er í eigu félagsmanna hverju sinni.

Félagið var stofnað árið 1983 og 
býður í dag upp á rúmlega 700 

Garðabæ, Mosfellsbæ og Kópvogi. 
Þar af heyra um 200 undir Leigu-
félag Búseta.

Félagsaðild í Búseta er öllum opin 
óháð aldri, búsetu og tekjum.

Búseturéttur veitir rétt til vaxta-
bóta eins og eignaríbúð nema í 
þeim tilfellum þar sem tekjumark 
gildir, þá fást húsaleigubætur. 

Mánaðarlegt búsetugjald inni-
heldur lánakostnað, fasteigna- og 
fráveitugjöld, fasteignatryggingar, 
hússjóð, þjónustugjald og framlag 
í ytri og innri viðhaldssjóð.

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á 
verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum 
félagsins og reglum.

  “Þriðja leiðin” 
  á húsnæðismarkaðnum    
     Hafðu samband eða
    farðu á www.buseti.is    
    og kynntu þér málið !

Bæjarholt 9  Íbúð 302
220 Hafnarfjörður

3. herb.  96,8 m2
Afhending: 1. apríl
Íbúð með tekjumarki

Búseturéttur hámark.:  2.299.369,-
Búseturéttur lágmark: 2.082.537,-
Búsetugjald: 81.532,-

Kirkjustétt 7   Íbúð 201 
113 Reykjavík

4. herb.  102,2 m2
Afhending: miður maí
Áður auglýst - ekki umsóknarfrestur

Búseturéttur hámark.:  3.472.776,-
Búseturéttur lágmark: 1.857.845,-
Búsetugjald: 142.100,-

Lerkigrund 7   Íbúð 301
300 Akranes

4. herb.  94,0 m2
Afhending: Strax
Áður auglýst - ekki umsóknarfrestur

Búseturéttur hámark.: 2.307.495,-
Búseturéttur lágmark: 1.355.205,-
Búsetugjald: 132.062,-

    

Lerkigrund 7   Íbúð 201
300 Akranes

4. herb.  94,0 m2
Afhending: 1. maí
Íbúð með tekjumarki

Búseturéttur hámark.: 2.300.600,-
Búseturéttur lágmark: 1.328.507,-
Búsetugjald: 80.228,-

108 Reykjavík  s: 520 5788  www.buseti.is  

Umsóknarfrestur til 14. febrúar nk.   -    úthlutun 15. febrúar  nk.

   93,9% 
     mæla með Búseta
 
Samkvæmt þjónustukönnun 
 Capacent mæla 94% íbúa 
     með félaginu við vini
     og fjölskyldumeðlimi

Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign

leggjum við metnað okkar í 
að veita þér persónulega 

og faglega þjónustu.

Baughús, 112 Reykjavík. Skógarás, 110 Reykjavík. Álfaskeið, 220 Hafnarfjörð.  Hringbraut, 107 Reykjavík.

Glæsilegt 212,1 fm einbýlishús við 
Baughús í Grafarvogi með innbyggðum 
bílskúr á fallegri hornlóð með frábæru 
útsýni. 
Verð 68 millj. 

Þriggja herbergja 86,1 fm íbúð á annari 
hæð með útsýni við Skógarás í 
Árbæjarhverfi.
Verð 21,5 millj

Fimm herbergja 111,2 fm, endaíbúð á 
3ju hæð í fjölbýlishúsi við Álfaskeiði í 
Hafnarfirði.
Verð 20,8 millj.

Þriggja herbergja 77,5 fm  íbúð á 2. 
Hæð (efri) við Hringbraut í Reykjavík. 
Aðeins fjórar íbúðir í stigagangi. 
Laus við samning.
Verð 19.9 millj
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Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar Frið-
jónsson 
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.

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Birkihlíð - glæsilegt sérbýli

Kópalind-bílskúr-sérinngangur

Breiðahvarf - Glæsilegt Einbýli

Brúnastaðir - endaraðhús á einni hæð.

Háaleitisbraut -  fallegt raðhús

Glæsileg 3ja herb. við Hofakur Sérbýli

Nýbyggingar

4-6.herb./sérhæðir

3ja herbergja

Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

Glæsileg 113 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi (gengið beint inn) ásamt 22 fm  bílskúr, samtals 135 fm á frábærum 
útsýnisstað. (ekkert byggt aftan við húsið) Skólinn og öll þjónusta við hendina. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. 
Parket. Mjög stórar suðursvalir. Eign í sérflokki. Verð 36,5 m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Stórglæsilegt 321 fm einbýli ásamt stórum bílskúr.  Eignin er með alls 7 svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum 
ásamt gestasnyringu.  Stór stofa ásamt opnu eldhúsi með gæða innréttingu og tækjum, granít í borðum.  Mjöt gott 
útsýni yfir Elliðavatnið.  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. Uppl. Sigþór S: 899 9787

Gott nýlegt velskipulagt 171 fm endaraðh. á 1.hæð m. innb. bílsk., 3-4 svefnherb., parket, gott eldhús, stór afgirtur 
sólpallur og ræktuð lóð. Bein sala, engin skipti. Verð 42 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Vorum að fá gott mjög vel staðsett 152 fm. raðhús á einni hæð ásamt 28 fm bílskúr.samtals 180 fm. Fjögur svefnher-
bergi. Suður garður.  V. 50,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Hofakur 1, Garðabær - Opið hús í dag á milli 16:30 og 17:30
119 fm eign á jarðhæð (Bjalla no. 103) í fjölbýli með lyftu og stæði í bílgeymslu.  24 millj kr. lán frá ÍLS getur fylgt með. 
Hjónaherbergi með fataskápum og annað herbergi ögn minna.  Stofa og eldhús í stóru opnu rými.  Þvottahús innan 
íbúðar.  V 28,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Einstakt einb. við Brekkugerði í Reykjavík
Höfum tekið í sölu einstakt einb. við Brekkugerði í 
Reykjavík.  Húsið er 232 fm og að mestu á einni hæð. 
Húsið er upprunalegt að innan, en er í góðu ástandi 
að utan. Húsið er teiknað af Sigvalda Thorðarson og 
skiptist í stórar stofur, rúmgott vinnuherbergi, svefnher-
bergisgang með fjórum svefnherb. og baðherbergi. Hús 
sem býður upp á ýmsa möguleika fyrir þá sem vilja búa 
miðsvæðis. Verð 59 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Falleg 156 fm sérbýli á 2 hæðum ásamt 28 fm bílskúr á fallegum útsýnisstað. 4-5 svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. 
Nýlegt parket. Stórar flísalagðar suðursvalir með glæsilegu útsýni. Vönduð eign á flottum stað. Frábær staðsetning. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221, skoðið myndir á fasteignir.is V. 44,8 milj.

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Marargrund - Gott tækifæri ! Gott verð !
218 fm einbýlishús á góðum stað í Garðabæ sem 
þarfnast lagfæringar að utan en í góðu ásigkomulagi 
að innan.  Fjögur svefnherbergi, stór stofa og eldhús. 
Slakur Bílskúr. Laust 1.maí n.k.  V. 33,9 millj. Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Einbýlishús á einni hæð í Norðurbæ 
Hafnarfjarðar
Gott og töluvert endurnýjað 178,3 fm einbýlishús 
með 4-5 svefnherbergjum við Miðvang í Hafnarfirði.  
Skemmtilegt og þægilegt einbýlishús á einni hæð í 
Norðurbæ Hafnarfjarðar. Rúmgóður 41 fm bílskúr. Verð 
45,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Enbýli á tveimur hæðum við Jónsgeisla
204 fm næstum fullbúið, glæsilegt einbýlishús með 
4-svefnherbergjum á góðum stað í Grafarholti.   Vönduð 
gólfefni og innréttingar. Stór bílskúr.  Eign sem vert er að 
skoða.  Verð 54,8milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Þverás  - Parhús 
Fallegt og vel viðhaldið parhús á góðum stað í 
Árbænum. Húsið er skráð 171,4 fm, þar af bílskúr 
24,5 fm. Í risi hússins hefur verið innréttað ca 20 fm 
herbergi sem í dag er nýtt sem sjónvarps og leikjastofa. 
Möguleiki að yfirtaka mikið af hagstæðum lánum. Verð 
44,5m, uppl. Þórarinn 844-6353.

Fjallalind - Parhús
Fallegt og vel byggt ca. 190 fm parhús á 2 hæðum m. 
innb. bílskúr á eftirsóttum, barnvænum stað. 4 rúmgóð 
svefnherb. 2 baðherbergi. Glæsilegur garður. Frábær 
staðsetning. Skóli og öll þjónusta við hliðina. Skoða 
skipti á ódýrari eign. Verð 49,5 millj. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221

Vallarbarð - Hfj. Mjög góð íb. m. sérverönd. 
Falleg rúmgóð og velskipul. 74 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð 
í nýlegu fjölbýli á góðum stað. Rúmgóð stofa m. útgengt 
á góða afgirta sólarverönd í suðvestur. Stutt í sund, 
miðbæinn og skóla. Áhvílandi: Gott íbúðarlán m. 4,15% 
vxt. ca 15,1 m. Verð 16,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Laugarásvegur – Mjög góð íbúð m. Sérinn-
gangi. Nýtt í sölu. Falleg ca. 63 fm íb. á jarðh. m. 
Sérinngangi. Nýl. Eldhús, parket. Frábær rólegur staður.  
Áhv ca. 12 m. Verð 17,6 m. Bein sala eða skipti á 4ra í 
pnr.104,105. Uppl. Veitir Ingólfur 896-5222.

Hallkelshólar - 1 ha eignarland
Stórglæsilegt heilsárshús. Góð áhvílandi lán ca. 11.0 m 
millj.Húsið er 60,5 fm og byggt á steyptri plötu og með 
hita í gólfum. Tvö góð svefnherbergi, Óskað er tilboða 
í eignina. Nánari upplýsingar: Sigþór 899 9787 sb@
valholl.is

Funalind - góð 4ra herb í lyftublokk
Mjög góð 115 fm íbúð í mjög vel staðsettri lyftublokk, 
suðvestur svalir. Parket og flísar á gólfum. V. 27,5m. Áhv. 
ca. 24,7m við Íslandsbanka. Nánari uppl. Ellert 893.4477 

Lækjarkinn - Hfj. Risíbúð m.bílskúr við 
Lækinn. 
Rúmgóð 101 fm risíbúð ásamt tæpl. 20 fm bílskúr.  3 
svefnherb. í íbúð og 2 aukaherbergi í kjallara. Gott 
eldhús og bað. Gróinn garður. Frábær staðsetning 
við lækinn. V. 23.0 m. Laus 1.mars n.k.  Uppl. Sigþór 
899-9787

Endaraðhús við Freyjubrunn í Úlfarsfelli
Um er að ræða tæpleg 220 fm hús á tveimur hæðum, 
með innbyggðum bílskúr.  Tilbúið að utan en að innan 
er það tilbúið til innréttinga, búið að ganga frá rafmagni 
og mála tvær umferðir. Niðri eru stofur og eldhús, á 
efri hæð eru 4- svefnherb. og möguleiki á að breyta 
sjónvarpsholi í 5- svefnherb.  Verð 39,5 milj uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356

Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.
Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, 
með bílskúr. Íbúðin er töluvert endurnýjuð og ástand 
húsins er gott. Sameign til fyrirmyndar. Verð 26,9 milj, 
möguleg skipti á sérbýli í Rvk.. Allar uppl. veitir Heiðar 
í s:693-3356.

Holtsgata - Rúmgóð íbúð
103 fm íbúð á þriðju hæð með glæsilegu útsýni yfir 
Vesturbæinn.  Þrjú góð svefnherbergi. Stofa með 
útgengi á suður svalir. Stórt eldhús. Góð staðsetning 
V. 26,2 millj. Uppl. Sigþór S: 899 9787

Hlynsalir - lyftuhús m. bílskýli
Falleg 92,5 fm íbúð á 3 hæð m. stæði í bílskýli í lyftu-
húsi. Sérinng. af svölum. Stórar flísalagðar suðursvalir 
með svalalokun. Sérþvottahús. Áhvílandi kr. 14 milljónir 
hagstætt húsnæðislán. Verð 24,9 millj. Uppl. veitir 
Bárður í 896-5221.

Sumarhús á eignarlandi í Grímsnesi
Fallegt 16,3 fm. hús á 5000 fm eignarlandi í Grímsnesi. 
Stofa og eldhús í opnu rými, snyrting. Sólpallur, gróið 
land og mikið útsýni. Miklir möguleikar. Verð 4.9 millj. 
Upplýsingar Sigþór S:  899 9787. 

OPIÐ HÚS

 

 

 

 

 
á skrið!

 

Grímsnes - Hraunborgir, gott svæði með 
sundlaug.
Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi Hraun-
borga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðherbergi, 
svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður pallur 
kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu. 
Innbú fylgir.  Verð 12,9 m. Uppl Jón Rafn S: 695-5520.

Úthlíð - Glæsileg 3-4ra á frábærum stað. 
Nýkomin í einkasölu ca 100 fm íb. í kj. á frábærum stað, 
rétt hjá Kjarvalsstöðum og Kennaraháskólanum. Nýlegt 
eldhús, bað, parket, gler og fl. 2 stór svefnherb.,+1 
gluggalaust. Verð 24,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 
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Jónas Örn Jónasson 
hdl og löggiltur fasteignasali. Hilmar 

gsm 896-8300
hilmar@
tingholt.is

Gylfi
gsm. 8220700 

gylfi@tingholt.is

Stefán 
gsm 660-7761

stefan@
tingholt.is

Viðar 
gsm 898-4477  

vidar@tingholt.is

Bjarni 
gsm 867-5650 

bjarni@tingholt.is

Sigurður 
gsm 616-8880 

sos@tingholt.is

 Ísak 
gsm 822-5588  

isak@tingholt.is

Þorsteinn 
gsm 892-5110 

steini@tingholt.is

Guðbjörg
S. 512-3607

Jónas 
gsm 770-8200 

jonas@tingholt.is35 ára

Hjaltabakki  22
OPIÐ HÚS kl 17.30-18.00 Þriðjud. 7. febrúar
Hjaltabakki 22 Góð 4 herb íbúð á jarðhæð með sér 
garði á góðum stað í neðra Breiðholti Uppl veitir 
Hilmar 896 8300 eða hilmar@tingholt.is

Engihjalli 9 - Lækkað verð
Til sölu falleg, mikið endurnýjuð 97 FM 4ra her-
bergja íbúð á 8 hæð. Glæsilegt útsýni. Svalir bæði í 
suður og vestur aðrar yfirbyggðar. LÆKKAÐ VERÐ 
19,3 millj. Uppl Sigurður s 616 8880 

Hlégerði Kópavogi
Vorum að fá í einkasölu fallega 3ja herbergja 
hæð með alvöru bílskúr á þessum vinsæla stað. 
Eignin er 80 fm auk 31 fm bílskúrs. Húsið er 
steniklætt.  Uppl. Sigurður s 6168880

Flúðasel 14 OPIÐ HÚS 17.30-18 
Rúmgóð 4-5 herb. íbúð í litlu fjölbýli á barnvænum 
stað. Sérherbergi í kjallara með aðgang að salerni 
sem hentar vel til útleigu. Stæði í bílskýli. Opið 
hús mán. 6. feb. á milli 17:30 og 18:00. Verið 
velkomin, Gylfi gsm: 822-0700 tekur á móti ykkur.

Bragagata 101 Rvk Opið hus 17 - 17.30 
mánudag Vorum að fá í sölu fallega 126,8 fm 
íbúð á þessum  vinsæla stað. Fjögur góð svefnh., 
stórar stofur, tvennar svalir, fallegt útsýni. V 37.9 
millj. Uppl Sigurður sima 5123606/6168880

Birkiholt - Álftanes
Falleg 2ja herbergja íbúð með sérinngangi af 
svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottah. svefn-
herbergi, baðherbergi, stofu, eldhús og borðstofu. 
V 18,8m Áhv.11 m. Upp. gefur Ísak 822-5588

Ársalir 3ja á 12 hæð
Vorum að fá í sölu fallega íbúð á þessum vinsæla 
stað. Áhvílandi lán frá ÍLS. Glæsilegt útsýni og 
yfirbyggðar svalir “ 
Uppl Sigurður s 6168880

Lækjasmári - Garður
Fallega 2ja herbergja íbúðá jarðhæð. Vel skipulögð 
2ja herbergja 68,0 fm. íbúð á jarðhæð sem er með 
sér inngangi og sér garði. Laus strax. Stutt í alla 
þjónustu. Uppl. gefur Ísak 822-5588 

Miðbraut Sérhæð Seltjarnarnesi
Björt og rúmgóð efri sérhæð með bílskúr á 
þessum vinsæla stað, stórar svalir, góður garður, 
þrjú góð svefnherbergi, stór stofa. V 39.5 millj. 
uppl Sigurður s 5123606/6168880 

Spóahólar - Bílskúr
Vorum að fá í einkasölu 5 herbergja íbúð með 
bílskúr. Íbúðin er 100 fm og bílskúr 22 fm. Eigendur 
eru að leita eftir stærri eign í Breiðholti.
 V 20,9 m Uppl. gefur Ísak

Kleppsvegur 12
Kleppsvegur.  Góð þriggja herb íbúð á fyrstu hæð 
öll endurnýjuð árið 2009 Leigusamningur getur 
fylgt. Allar uppl veitir Hilmar 896 8300 eða 
hilmar@tingholt.is

Álfhólsvegur Kópavogi
Vorum að fá í sölu fallega 3ja herbergja sérhæð 
með bílskúr einstaklega velumgengin eign, stutt í 
skóla, leikskóla og alla þjónustu. 
Uppl Sigurður s 5123606/6168880 

Hörðukór - Jarðhæð
Opið hús 17 - 17.30 mánudag
Falleg 3ja – 4ra herbergja íbúð með verönd á 
jarðhæð í Kópavogi. Íbúðin er 127,3 fm og fylgja öll 
tæki í eldhúsi og lýsing. 
Verð 28,8 m Upp. gefur Ísak 822-5588

Hlynsalir - Bílageymsla
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með bílskýli á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. íbúðin er 119,1 fm með 
þremur svefnherbergjum. 
V 29,4 m Uppl. gefur Ísak 822-5588

Efstasund - Bílskúr
Í einkasölu glæsileg 2ja herb. íbúð á annari hæð  
ásamt bílskúr, samtals 94,6 fm við Efstasund. 
V 23.9 m Uppl. gefur Ísak s 8225588
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Svölás – 221 Hafn. – 3 herb.
Gullfalleg 89,4fm 3 herb.íbúð á 3 hæð með 
sérinngangi frá opnu stigahúsi. Stofa og eldhús 
mynda eitt rými. Mjög fallegt útsýni.
V- 23,9millj.

Sólheimar – 104 Rvk. – 3 herb.
Gullfalleg mjög mikið endurnýjuð 88,6fm 3herb.
íbúð á 11 (efstu) hæð í þessu vinsæla húsi. 
Vægast sagt frábært útsýni til suðurs og vesturs. 
V-24,9millj.

Bragagata – 101 Rvk – 2 herb.
Björt og rúmgóð 62,5fm 2herb.íbúð á 
jarðhæð/kj. með sérinngangi á rólegum stað í 
miðborginni. Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð. 
Fallegur garður. V-18,9millj.

Hraunbær – 110 Rvk – 2herb.
Vel skipulögð 59,2fm 2 herb.íbúð á 1 hæð 
með góðum suðursvölum. Eignin getur losnað 
fljótlega. Stutt í alla þjónustu. V-15,9millj.

Grandavegur – 107 Rvk. – 3-4herb.
Glæsileg og vel skipulögð ca : 97,5fm 3-4 herb. 
penthouse endaíbúð á góðum stað í vesturbæ-
num.  2 til 3 herbergi. Góðar suð-vestur svalir. 
V-28,9millj.

Vesturbrún – 104 
Rvk – Einbýli.
Mjög glæsilegt og mjög 
vel við haldið 248,0fm 
einbýlishús ásamt 
31,2fm bílskúr, samtals : 
279,2fm.  
3 herbergi, stórar stofur 
með arinn, fallegur afgir-
tur garður. 2 herb. auka 
íbúð með sérinngangi. 
V-79millj.

Hlíðarvegur – 200 
Kóp. – Einbýli.
Mjög vel staðsett 152,1fm 
einbýlishús á 2 hæðum 
+ 44,8fm bílskúr sem er 
innréttaður sem 3 herb.
íbúð. 
Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað. Glæsilegur 
garður og gott útsýni. 
V-49,7millj.

Asparholt 6 – 225 Álf-
tanes – 4-5 herb.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 
MILLI KL : 19-20.
Mjög falleg 116,8fm 4ra til 5  
herb. 116,8 fm. enda-íbúð á 2 
hæð við sjávarsíðuna.  Mjög 
góðar vestur-svalir. Íbúðin 
skiptist í forstofu, gang, 3 her-
bergi, geymslu sem nýtt er sem 
herbergi, bað, þv.hús, eldhús 
og stofu/borðstofu. V-26,9millj. 
Eva og Ágúst taka á móti 
gestum

Asparás – 210 Garðabær – 3 herb.
Gullfalleg 115,9fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð efstu í litlu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Stórar suður svalir. V-27,9millj.

Barðastaðir – 112 Rvk. – Einbýli.
Gullfallegt og vel skipulagt 114,7fm 4 herb.
einbýlishús ásamt 38,3fm innbyggðum bílskúr, 
samtals : 153,0fm. Húsið er mjög vel skipulagt. 
Húsið er vel staðsett í lítilli botnalangagötu. Stór 
verönd með skjólveggjum. V-48,5millj.

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Hlíðarhjalli – 200 Kóp. – 4 herb.
Mjög rúmgóð 116,1fm 4ra herb. Endaíbúð á 1 
hæð ásamt 23,3fm bílskúr, samtals : 139,4fm. 
Stór stofa og  borðstofa, góðar svalir. 
Þv.hús innan íbúðar.Hús og garður lítur mjög vel 
út. V- 29,9millj.

ERTU MEÐ EIGNINA Í SÖLU OG EKKERT AÐ GERAST ?

Mjög mikil sala hefur verið að undanförnu.

MUNDU
að þú greiðir engann kostnað hjá okkur

nema að við seljum 
fyrir þig.

OPIÐ
 H

ÚS
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Eignir vikunnar

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. Í HÁDEGI OG SÍÐDEGIS
Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við Traðarland í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefn-
herbergi, stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður bílskúr o.fl. Góð lóð með skjólgóðum 
pöllum. Gott hús á frábærum stað. Verð 74,9 millj. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7.2 FRÁ KL 
12-12:30 OG 17-17:30. VERIÐ VELKOMIN!

Traðarland 8 - Fossvogi 

Kambasel 57 - raðhús

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17-18
Mikið endurnýjað, glæsilegt raðhús á rólegum stað. Á neðri hæð eru eldhús, stofur og þvotthús
og geymsla, frá stofu er gengið út á góðan pall og í garð . Á efri hæð eru 4 rúmgóð svefnher-rr
bergi, baðherbergi og hol og einnig er ris sem nota má sem svefnherbergi, tómstundarými o.fl.
Verð 37,5 millj. Verið velkomin í opið hús þriðjudag 7.2. frá kl 17-18.

Rauðalækur 39-opið hús

Álakvísl 118 m. sérinngangi 2ja herbergja

4ra herbergja

Hæðir

Dúfnahólar-YFIRTAKA + KOSTNAÐUR
Ca. 68 fm. vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Dúfnahó-
la. Suðaustursvalir. Verð 15,6 millj ÁHVÍLANDI
ÍBÚÐALÁNASJSLÁN UM 15 MILLJ. ÚTBORGUN 
AÐEINS KR.600.000.- GREIÐSLUBYRÐI LÁNA UM
KR.65.000!

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401
Laugavegi 170, 2. hæð Opið virka daga kl. 9:00-17:00 Sími 552 1400 Fax 552 1405 www.fold.is fold@fold.is

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

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo 

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400552 1400Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Óskum eftir:
Rúmgóðri (100-150 fm.) íbúð við Sóleyjarrima.

Einbýlis og raðhúsum í Kópavogi og Garðabæ Verðbil 35-70 millj.
Einbýlis og raðhúsum í Árbæjar og Breðholtshverfi verðbil 30-60 millj.

Sérhæðum í austur og vesturborginni, verðbil 30-50 milljónir.
Íbúðum og húsum á Seltjarnarnesi, verðbil 25-150 milljónir 2ja, 3ja og 
4ra herbergja íbúðum á höfuðborgarsvæðinu með áhvílandi lánum, 

verðbil 15-25 milljónir.
Sjá Hvað kostar eignin mín á fold.is

Góð 4ja í Hlíðunum
Björt og falleg 4ja herbergja íbúð með útsýni í 
Hlíðunum.Þrjú svefnherbergi og stofa með vesturs-
völum með frábæru útsýni. Stutt í alla þjónustu,
skóla, leikskóla ofl. Áhv. ca 17,4 millj m. 4,15%
vöxtum. Verð 22,9 millj.

Barmahlíð-íbúðarhæð
Ca. 102 fm smekklega endurnýjuð efri hæð í fallegu 
húsi í Hlíðunum sem hefur nýlega verið viðgert og
steinað að utan. Íbúðin er í dag 2 stofur og 2 svefn-
herbergi en getur nýst sem 3 svefnherbergi og stofa.
Nýlegt eldhús og baðherbergi, suðursvalir. Góð eign
á frábærum stað. Verð 31,9 millj.

Björt og falleg ca 130 fm hæð auk bílskúr 
á besta stað við Laugardalinn.
Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi,
stofu, eldhús og baðherbergi.
Möguleg skipti á minni eign í hverfinu.

Opið hús er á eigninni 
á morgun þriðjudag 
milli kl. 17 og 18. Verið 
velkomin!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið hús á morgun þriðjudag í hádegi og síðdegis
Álakvísl 118, 2.hæð Ca. 104 fm mikið endurnýjuð, falleg íbúð með sérinngangi á efri hæð og í risi. Stæði 

p g þ j g g g g

í bílageymslu fylgir. Eldhús, bað o.fl er endurnýjað. Góðar svalir. Verð 27,5 millj. Opið hús á morgun
þriðjudag frá kl 12-12:30 og síðdegis frá 17-17:30. ÍBÚÐIN ER LAUS! 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 
86-92 í Fossvogsdal. Húsin 
eru 4ra til 6 hæða. Fjölmargar 
stærðir í boði allt frá 100,1 fm. 
til 231,6 fm.  
Vandaðar íslenskar innréttingar. 
Hiti í gólfum. Bjartar og 
rúmgóðar íbúðir með stórum 
gluggum. Glæsileg hönnun að 
innan sem utan. Stæði í bíla-
geymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag 
Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar 
hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LUNDUR 86-92 – Fossvogsdalur 

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

ÁRSKÓGAR
Eldri borgarar, 9. hæð, Fallegt útsýni, 

Verð 26,9 millj.

ARAHÓLAR 
4ra herb., glæsilegt útsýni, bílskúr, 

Verð 23,9 millj. 

HAMRABORG
2ja herb., 60,5 fm., 8. hæð í góðu 
lyftuhúsi, Fallegt útsýni, Stæði í 

bílageymslu

HULDULAND
 Raðhús, Fossvogur, Skjólgóður 

garður, Verð 49,9 millj.

FJALLALIND
Raðhús, 4 svefnherbergi, Innbyggður 

bílskúr, Stórar þaksvalir

OFANLEITI
3ja herb., Stæði í bílageymslu, 
Nýlega tekið í gegn að utan.

17. JÚNÍTORG
2ja og 3ja herb., stæði í bílageymslu, 

50 ára og eldri.

KRISTNIBRAUT
Penthouseíbúð. Stórar svalir. Frábært 

útsýni. Bílskúr.

 VÆTTABORGIR
Einbýli, Stór bílskúr, Glæsilegt og 

vandað, Fallegt útsýni

ÓÐINSGATA
2ja herb. í 101, Steinhús, Sérinngan-

gur, Verð 13,9 millj, Áhvílandi ca. 
11,2 millj. 

LANGALÍNA
3ja herb. íbúð, 117,5 fm, Ný íbúð, 

Efsta hæð, Sérbílskúr, Verð 29,5 millj

STAKKAHLÍÐ
2ja herb., Stæði í bílageymslu, 

Sérlega glæsileg og vönduð íbúð. 



Efstasund 3  104 Reykjavík

S Elín

20,9 m

OPIÐ HÚS í dag kl. 17–17:30

OPIÐ HÚS 7. feb,  kl. 12–12:30

Efstasund 3  104 Reykjavík

S Elín

19,8 m

OPIÐ HÚS í dag kl. 17:30–18

Rauðagerði

Elín

53,7 m

ík

Lóa

36,9 m

OPIÐ HÚS 7. feb, kl. 17:30–18

Bólstaðarhlíð 68

Elín

28,7 m

Nú er rétta tækifærið
Mikil eftirspurn er núna eftir eignum 
og því er þetta rétti tíminn til að setja 
þína eign á sölu.

 Elín Viðarsdóttir Lóa Sveinsdóttir

www. fasteignasalan.is

Elín Lóa

ík

Elín

45,9 m

Næfur

Elín

22,7 m

OPIÐ HÚS 8. feb,  kl. 12–12:30

S

Lóa

17,3 m

OPIÐ HÚS 7. feb,  kl. 12:30–13

Vesturfold. Vandaða 
einbýlishús samtals 
213m2 og 46m2 tvöfaldur 
bílskúr. Góðar innrét-
tingar. Fimm svfenherb. 
Tvær stofur. Einstakt 
útsýni er úr húsinu yfir 
höfuðborgarsvæðið, 
Snæfellsnes og fjallsýn í 
átt að Esjunni. 

Selvogsgrunn. Mjög góð 151 m2. sér 
hæð í þríbýli og 29 m2 bílskúr, einnig 
er 29 m2 rými undir bílskúr. Góðar 
innréttinngar, flísar og parket á gólfum. 
Þrjú svefnherbergi, tvær stofur.

Austurgerði. Gott 214 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Góðar innréttingar, parket 
og flísar á gólfum. Stór og glæsilegur 
garður.

Kársnesbraut. Mikið endurnýjað 227 
m2 einbýlishús á tveimur hæðum, 
fimm svefnherbergi, góðar innréttin-
gar, sólpallur, heitur pottur , bílskúr.

Austurkór. Nýjar 79 fm. 3ja herbergja 
íbúð. Íbúðirnar verða afhentar fullfrá-
gengnar í apríl n.k.

Fífusel. Ágæt 104 fm. 4ra herb. íbúð 
á 2. hæð, þrjú svefnherbergi, stórar 
vestursvalir. 

Gullsmári. Íbúð fyrir eldri borgar. 
Góð 75 fm 2ja herbergja íbúð á 13. 
hæð, góð sameign, tvær lyftur, 30 fm. 
bílskúr með rafmagni og hita.

Rauðalækur. Ágæt 70 fm. íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi, laus 1. 
maí 2012. 

Hamraborg. Yfirtaka á láni. Ágæt 
95 fm. 4ra herb. íbúð á 3. hæð, þrjú 
svefnherbergi, vestursvalir. V. 24,5

Lerkiás 5 Garðabæ

Glæsilegt 141 fm raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Hellulögð innkeyrsla 
og afgirtur garður  með timburverönd. 
Húsið er allt sérlega rúmgott og vandað. Tvö 
svefnherbergi og rúmgóð stofa. Verð 46,9 millj. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á 
staðnum í dag. S: 895 3000.-

Opið hús i dag á milli 17 og 17.30

Opi
ð 

hú
s

Þórðarsveigur
16, 113 Rvk.
Sýnum í dag 
kl. 17:30-18:00, í
Íbúð á fyrstu hæð á barn-
vænum stað í Grafarholtinu 
Falleg 3ja herb. íbúð á 1. 
hæð með stæði í bílageymslu
Sér inngangur, sérlega 
fallegt baðherbergi, barnvænt 
umhverfi, stutt í skóla og 
leikskóla

Sigríður
Magnúsdóttir, 
sölufulltrúi 
s. 895-8488

Sölufulltrúar: 
Jóna Maríaíaíaaaaaíaíaíaíaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Danananannnnnnnnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn   
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



ÁTTU PARHÚS/RAÐHÚS Í LINDA-, SALA- 
EÐA SMÁRAHVERFI SEM ÞÚ VILT SELJA? 

ERUM MEÐ ÖRUGGA KAUPENDUR.
HAFÐU SAMBAND

HÚSAL IND FASTE IGNASALA

husalind.is / husalind@husalind.is

Halla Hallgrímsdóttir
Sölustjóri

Viðskiptafræðingur, MBA
Sími 856 1601

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Samningagerð

Viðskiptafræðingur
Löggildur fasteignasali og leigumiðlari
Sími 899 5949
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Klapparstígur 5 – 3ja herb. 
íbúð á 3ju hæð merkt 3-1 - 

Bílskýli
Opið hús í dag mánudag

á milli kl.17 og 19.

OPIÐ HÚS

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

Um er að ræða glæsilega 2ja til 3ja herbergja 95 fm 
íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Fall-
egar innréttingar. Gegnheilt parket. Yfirbyggðar svalir. 
Fallegt útsýni. Frábær staðsetning í miðborginni. Stutt 
í alla þjónustu. Íbúðin getur losnað fljótt. Húsvörður. 
Íbúðin er 2ja herbergjaí dag en auðvelt er að breyta 
henni í 3ja herbergja. Verð 33,8 millj. Gerið svo vel 
að líta við það verður tekið vel á móti ykkur. Íbúðin er 
merkt 3-1 á bjöllu

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Klettatún 6 á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð. Íbúðin er 
um 83 fm á  jarðhæð í fjórbýlishúsi. Verð búseturéttarins er um 
kr. 2.5 millj. og eru mánaðargjöldin um 92.000.-. Í mánaðargjöld-
unum er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Kríuland 6 í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja 
herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 30 
fm. Verð búseturéttarins er um kr. 7.3 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 95.000.-. Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Stekkjargata 3 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja 
herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og 
bílskúrinn um 25 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 4.7 millj. og 
eru mánaðargjöldin um 137.000.-. Í mánaðargjöldunum er allt 
innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Stekkjargata 11 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja 
herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og 
bílskúrinn um 25 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 4.6 millj. og 
eru mánaðargjöldin um 136.000.-. Í mánaðargjöldunum er allt 
innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar  n.k.

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari 
upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á 
heimasíðu Búmanna.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta tíma 
á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13. febrúar n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. febrúar  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

Kjóaland 13 í Sveitarfélaginu 
Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í par-
húsi. Um er að ræða 3ja herbergja íbúð um 
90 fm ásamt um 35 fm bílskúr. 
Ásett verð er 4.5 millj. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 143.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
samkvæmt mæli.

Ferjuvað 9 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð sem er um 92 fm að stærð ásamt 
yfirbyggðum svölum og stæði í bílakjallara. 
Íbúðin er á þriðju hæð í þriggja hæða fjöl-
býlishúsi með lyftu. Ásett verð er kr. 5 millj. 
og mánaðargjöldin eru um 145.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema 
rafmagn samkvæmt mæli.

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

HLÍÐARBYGGÐ 3 - GARÐABÆ
Fallegt 191 fm raðhús á góðum stað í Garðabæ. 
Þrjú svefnherbergi. Stórar og bjartar stofur. 
Garðstofa. Stór timburverönd með heitum potti. 
Góðar innréttingar. Innbyggður bílskúr. Eign sem 
gefur mikla möguleika. Laust strax. 
Verð 39,9 millj.

HRAUNBÆR - 3JA HERB.
Vorum að fá í sölu 3.herb. íbúð á 2. hæð í góðu 
fjölbýli.  Tvö svefnherbergi. Björt stofa með 
stórum suðursvölum. Góðar innréttingar. Sam-
eiginlegt þvottahús. Sérgeymsla. Verð 14,5 millj.  
Eignin er laus,  sölumenn sýna.

FÁLKAGATA - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu góða 112 fm 3ja herb. íbúð á 
góðum stað í Vesturbænum skammt frá Háskóla 
Íslands. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa 
með suðursvölum. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Góð eign á góðum stað. Laus 
til afhendingar, sölumenn sýna. Verð 27,4 millj. 

BREIÐAVÍK - 5.HERB.
Glæsileg 140 fm 5.herb. íbúð á 3. hæð í góðu 
fjölbýli. Eldhús með fallegum innréttingum. 
Fjögur svefnherbergi með skápum. Stór stofa 
með suðursvölum. Borðstofa. Flísalagt baðher-
bergi. Þvottahús. Verð 34 Millj.  

ÞÓRÐARSVEIGUR 3JA HERB. 
Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herb. íbúð á 
góðum stað í Grafarholti. Sérinngangur. Tvö 
rúmgóð svefnherbergi og björt stofa. Fallegar 
innréttingar. Suðursvalir Fallegt útsýni. Þvotta-
hús innan íbúðar. Snyrtileg sameign.    
Verð: 21 millj.

ÁLFKONUHVARF - 3JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 107 fm íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu á þessum eftirsótta stað í Kópavogi. 
Um er að ræða glæsilega 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt 
stofa með suðursvölum. Vandaðar innréttingar. 
Parket og flísar á gólfum.  Laus til afhendingar. 
Verð 25,0 millj.

BREIÐVANGUR - 4 HERB 
Vorum að fá í sölu 4.herb. íbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýli. Björt stofa með norðursvölum. 
Flísalagt baðherbergi. Eldhús með góðum inn-
réttingum. Þvottahús. Góð sameign. 
Verð 19 millj.Eignin er laus, sölumenn sýna.

HÓLABRAUT - HAFNARFIRÐI
Falleg 3ja - 4ra herb íbúð á 1. hæð í fjölbýli. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa. Flísalagt 
baðherbergi. Góðar innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Eignin getur losnað fljótlega. Áhv. 14,0 
millj. frá íbúðalánasjóði. Verð 15,9 millj

BÆJARLIND 14 -16 TIL SÖLU EÐA 
LEIGU
Glæsilegt 115 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
á góðum stað í Lindahverfinu í Kópavogi. Stór 
móttaka. Fjórar stórar og bjartar skrifstofur og 
góð kaffistofa með fallegum innréttingum. 
Falleg sameign. Eignin getur losnað fljótlega. 
Verð 19,7 millj.   

HRAUNTUNGA 42 - KÓPAVOGI
Gott 223 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr á fallegum stað í 
Kópavogi. Íbúðin er 186 fm og bílskúrinn 37 fm. Fimm svefnherbergi og 
stór og björt stofa og borðstofa. Arinn í stofu. Parket og flísar á gólfum. 
Falleg sólrík lóð. Eignin er laus. Ekkert áhvílandi.  

URRIÐAKVÍSL-  EINBÝLI
Glæsilegt 466 fm einbýlishús sem er kjallari og tvær hæðir.  Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og þrjár stórar og bjartar stofur. Fallegar innrétt-
ingar. Parket, teppi og flísar á gólfum. Í kjallara er mögulegt að hafa litla 
íbúð með sérinngagni. Tvöfaldur bílskúr. Glæsilegt útsýni. Eignin er laus 
nú þegar. Verð 87,0 millj.
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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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

AUDI TT QUATTRO Árg. 2004, ek.43 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.890Þ. 
„ALGJÖR DEKUR BÍLL” Rnr.154718.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

CHRYSLER Sebring Lxi Limited. 
Árg 2004, ek. 98 Þ.km. Leður, álf, 
sjálfskiptur ofl. 9-10 L / 100km. Tilboð 
1590þ. Ásett verð 1.990þ. Gsm eftir 
lokun 663-2430.

BMW 320d Touring Station Dísel. 
12.2000, ekinn 187 Þ.KM, 5 gírar. Verð 
1.250þ. Rnr.131300. 5-7 litrar 100/km ! 
Flottur bíll. Gsm eftir lokun 663-2430.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.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

Land Cruiser 120 LX ‘06. Ek. 153þ. 2 
eigendur og mikið af aukahl. Sk’13. Ás. 
v. 4.150. Tilboð 3,6 stgr. S. 692 7622

 0-250 þús.

partasalan.com.Varahlutir Nissan .VW. 
Kia Ford EXpl og fl bíla uppl í s:8441337

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Kerrur

2 vandaðar kerrur, önnur 2 öxla 
burðarmikið, hagstætt verð. uppl. í 
s. 778-0261

 Vinnuvélar

 Húsbílar

Bíll með öllu.
Til sölu Ford Hobbý Árg. 2007, EK. 24 
þús. Afturhjóladrifinn. Allar upplýsingar 
í síma 892 3527.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. S. 893 3573.

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Grásleppuveiðimenn
Nálfelld grásleppunet, flotteinar, 
blýteinar, felligarn, netaslöngur. 
Heimavík ehf. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Varahlutir

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

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S. 
896 8568.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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.

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

 Flug

Til sölu eða leigu falleg eyðslugrönn, og 
hraðfleyg 2 hreyfla flugvél í toppstandi. 
Frábær flugvél í alla staði. Áhugasamir 
hafi samband í 899 2532 eða info@
atf.is

 Viðgerðir

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.

 Bókhald

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

 Málarar

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

 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.

Tek að mér heimilis og flutningsþríf, 
íslensk kona. Er vön, vandvirk og 
áreiðanleg. Uppl. í síma 690 3959.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk - 
Flotun

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Dren og klóaklagnir!
Tökum að okkur endurnýjun á 
Dren og klóaklögnum á.a almennri 
jarðvinnu. Uppl. 869 1700, 
jardlausnir@gmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.  
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896-5778.

 Tölvur

 Nudd

Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740.

 Spádómar

SLOKUNARNUDD Í höndum tveggja 
eða fjögurra RKV 104 857 76 11

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 17.00.

Spái í spil, kristalkúlu og bolla. Les árur. 
Sími 863 2261 Jóna Jóns.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ískápar, þvottavélar, þurkarar, 
uppþvottavélar. S. 896 8568.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar, 
þurkkara og ísskápa. Einnig ódýra 
varahluti í flestar gerðir þvottvéla. 
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

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

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

Óskum eftir hillurekkum (brettarekka) 
fyrir vörulager/hús. Hæð ca. 10 m. 
Uppl. í s:893-0800

 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

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. 
Hlíf og Magnús 8228244 - 8228245 
www.flp1.is

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

STJÖRNUNUDD
Vöðvanudd, slökunarnudd, partanudd. 
Opið 11-18 Uppl. í síma 846 0202.

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

NUDD - HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR 
og SNYRTING. Viðráðanleg verð og 
þú kemst fljótt að. Opið frá 12-18 
alla daga nema sun. S. 823 8280. 
www.nuddogheilsa.is

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir 
alla daga í síma 841-7010. 
Netfang: hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af gömlum 
húsgögnum, hurðum o.fl. S. 897 
5484/3327.

 Heimilistæki

 Dýrahald

Dverg Schnauzer hvolpar
2 rakkar hreinræktaðir, undan 
verðlauna foreldrum,1 p&s og 1 svartur. 
Tilbúnir til afhendingar, HRFI ættbók. 
Uppl. í s:821 6222/ 564 6272.

ENGLISH SPRINGER SPANIEL Hvolpar til 
sölu. S. 896 9478 Gunnar.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. 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 glæsilegt herbergi í miðborg 
Rvk. Aðgengi að eldhúsi, baðherbergi 
og þvottahúsi. Uppl. í síma 699 
7720/552 1225.

R109-3ja herb. íbúð til leigu reykleysi 
og reglusemi áskilin. s. 6951790

Vantar þig íbúð á leigu í Reykjavík? 
Kíktu á skyggnisbraut.is eða hringdu í 
síma 660-1794.

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.

Snyrtileg ca 60 ferm íbúð laus í Mosf.
bæ. Skilyrði - reykleysi og reglusemi. 3 
mán. fyrirfram, leiga 90 þús, per mán. 
uppl. anitap@vis.is eða 6998832

Til leigu 3. herb. ca. 100fm íbúð á 
Háaleitisbraut. Verð 150 þús. á mánuði. 
Stór og björt stofa, 2 herb. Fyrirspurnir 
sendist til leigarvk108@gmail.com

Stúdíó-stúdíóherbergi með aðgengi að 
öllu. Hverfi 105. Allt innifalið. Uppl. í s. 
776 5441.

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn 
fylgja verð 50þ. Uppl. í s. 895 0482.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu. Helst í 
kóp, gbæ, hfj. álftan. Ég er reglusöm og 
er í fullri vinnu. Góð meðmæli ef óskað 
er. Skilv. mángr. heitið. Get hugsað mér 
að veita húshjálp. Uppl. í s: 869-3678

Par með barn á leiðinni og yndislegan 
hund sem enginn verður var við 
óska eftir 3 herb. íbúð. Reglusemi og 
skilvísum greiðslum heitir. Uppl. í síma 
618 5286

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Verkamaður/
Lyftaramaður

Óskast í verksmiðjuvinnu.
Upplýsingar sendist á jonv@

jrj.is og við munum hafa 
samband. Íslenska og góð 
enskukunnátta æskileg.

Morgunvinna við þrif, 

tímabundið fram á 
sumar

 

Viljum ráða röska, vandvirka og 
sjálfstæða manneskju sem vill 
taka að sér þrif og uppvask á 
sveigjanlegum tíma að hluta. 

Nánari upplýsingar veitir 
Hulda Nanna í síma 899 5678. 

Íslenskukunnátta skilyrði.

Vertu þinn eigin herra í lífinu. LR health 
& beauty System Stærsta MLM fyrirtæki 
evrópu. S. 568 8977 eða 773 6099

Vantar þig vinnu? s. 841 1448.

Leita eftir samstarfsaðilum við að 
kynna nýjar heilsuvöur sem eru að slá 
í gegn. Þetta eru 100% náttúrulegar, 
hágæða vörur frá Þýskalandi og gefa 
gríðarlega mikinn árangur. Hafðu 
samband: martaberryen@gmail.com

 Atvinna óskast

Er vanur lagerstörfum (9 ár), 
iðnaðarstörfum og fl. Laus fljótlega. 
S: 823-3399

Bifvélavirki með mikla og góða reynslu 
óskar eftir vinnu getur byrjað fljóttlega 
uppl.í s 6125060 eftir kl 16

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Næsti félagsfundur F4x4 
verður í kvöld 6. febrúar, 
kl. 20:00. Fundarstaður 

er 

Hótel Natura (Loftleiðir).
Dagskrá 

- Innanfélagsmál 

- Stórferðin 2012 - kynning 

- Borghildur Sverrisdóttir verður 
með kynningu á „Ferðaaski” 

- Jöklaverkefnið - lok 
verkefnisins, Snævarr 

Guðmundsson 

- GPS kynning og hvernig 
notum við jöklakortin í 

tækjunum okkar, Ríkarður 
Sigmundsson 

- Fastur og félagar segja frá 
Þorrablótinu 

- Kaffihlé verður um 21:00
Stjórnin

Opið hús fyrir slagþola 
og aðstandendur þeirra 

fram á vor:
REYKJAVÍK: Alla þriðjudaga frá 

kl.13-15 í Síðumúla 6. 

AKUREYRI: Annan þriðjudag 
hvers mánaðar frá kl.18-19 í 

Greifanum. 

Kaffi á könnunni!
Erum á Grensásdeild og veitum 

upplýsingar um félagið alla 
fimmtudaga frá kl.14-16.
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Dagur leikskólans er haldinn hátíð-
legur í dag. „Þetta er merkilegur 
dagur í íslenskri leikskólasögu en 
ástæða þess að dagur leikskólans er 
haldinn hátíðlegur 6. febrúar er sú að 
þennan dag árið 1950 stofnuðu leik-
skólakennarar fyrstu samtök sín. Í 
dag höldum við svo daginn hátíðleg-
an í fimmta sinn,“ segir Haraldur F. 
Gíslason formaður Félags leikskóla-
kennara. „Við viljum með deginum 
vekja athygli á fyrsta skólastiginu 
og meðal annars ná athygli fjölmiðla 
á því frjóa og góða starfi sem unnið 
er innan leikskólans. Ég leyfi mér 
að fullyrða að flestum börnum líður 
mjög vel á leikskólum, þar er unnið 
mikið skapandi starf og andrúms-
loftið er yfirleitt gott og jákvætt. Það 
má kannski minna á það að slagorð 
dagsins er: Við bjóðum góðan dag alla 
daga.“ 

Í tilefni dagsins hefur meðal ann-
ars verið útbúið veggspjald en auglýst 
var eftir gullkornum frá leikskólum 
landsins og þau bestu valin á vegg-
spjaldið. Einnig var útbúið mynd-
band með viðtölum við börn um leik-
skólalífið. „Við ætlum að afhenda 
ráðamönnum í sveitarfélögum vegg-
spjaldið,“ segir Haraldur sem ætlar 
einnig að afhenda formanni Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga, Hall-
dóri Halldórssyni, ávísun að upphæð 
363.000 krónur í dag en sá peningur 
safnaðist á styrktartónleikum fyrir 
sveitarfélögin í kjarabaráttu leik-
skólakennara síðastliðið haust.

Haraldur segir næst á dagskrá 
Félags leikskólakennara að stefna að 
því með menntamálaráðuneytinu og 
fleiri hagsmunaaðilum að efla leik-
skólastigið, meðal annars með fjölg-
un fagmenntaðra kennara. „Leik-
skólastigið hefur þróast mjög hratt 
og verið í sókn sem skólastig. Ég 
get til dæmis bent á að 92,5 prósent 
starfsmanna leikskólanna á Akureyri 
eru menntaðir leikskólakennarar. 
Menntun starfsmanna hefur aukist 
í sumum sveitarfélögum, þó reynd-
ar ekki í Reykjavík,“ segir Harald-
ur sem kann ekki skýringar á því að 
hlutfall menntaðs starfsfólks sé lægra 
í höfuðborginni en víðast hvar á land-
inu. „Það er mikil þörf fyrir langtíma 
áætlun um fjölgun leikskólakennara 

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

timamot@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, mágkona, amma og langamma

Hanna I. Pétursdóttir
frá Sauðárkróki,

síðast til heimilis að Droplaugarstöðum, kvaddi lífið í 
friðsæld 31. janúar s.l. Útförin verður frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 10. febrúar klukkan 13.

 
Auður Ragnarsdóttir

Ágúst Svavarsson
Sigurður Svavarsson   Guðrún Svansdóttir
Sigrún S. Svavarsdóttir   Arngrímur Arngrímsson
Hannes Pétursson   Ingibjörg Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Hollenski landkönnuðurinn Abel 
Janszoon Tasman kom auga á Fiji-
eyjar þennan dag árið 1643, að því 
er talið er en hann er þekktastur 
fyrir leiðangra sína austurleiðina til 
Kyrrahafsins er hann var í þjónustu 
hollenska Austur-Indíafélagsins. 
Breski sæfarinn James Cook 
kannaði Skjaldbökueyju, syðst 
í Fijieyjaklasanum árið 1774 og 
bandarískur leiðangur gerði fyrstu 

heildarlandmælingar á eyjunum 
1840.

Frá fyrstu árum 19. aldar fram 
að stofnun breskrar krúnunýlendu 
1874 settist fjöldi erlendra kaup-
manna, landræktenda og trúboða 
að á Fijieyjum og í kjölfarið ríkti þar 
hálfgerð borgarastyrjöld. Árið 1874 
leitaði konungur Fijieyja, Cakobau, 
til Breta til að koma á friði og þeir 
féllust á að miðla málum. 

ÞETTA GERÐIST:   6. FEBRÚAR 1643

Abel Tasman uppgötvar Fijieyjar

SIGNÝ SÆMUNDSDÓTTIR söngkona á afmæli í dag.

„Ég hef gaman af mat, bæði að láta mig dreyma um fína rétti og 
takast á við að útbúa þá í raunveruleikanum.“

Lagadeild Háskóla Íslands 
(HÍ) og Lagadeild Kaup-
mannahafnarháskóla undir-
rituðu síðastliðinn föstudag 
samning um sameiginlega 
doktorsgráðu í lögfræði.

Í samningnum felst að 
deildirnar standa saman að 
þriggja ára doktorsnámi. 
Nemarnir koma til með að 
sinna rannsóknum í tvö ár 
við annan háskólann en eitt 
ár við hinn.

Í tilkynningu frá HÍ segir 
að um sé að ræða „tímamót 
í lagakennslu á Íslandi“ 
og viðurkenningu á starfi 
Lagadeildar HÍ á undan-
förnum árum og áratugum. 
samstarfið skapi tækifæri 

til náins samstarfs laga-
deildanna á næstu misser-
um.

Gert er ráð fyrir að 
fyrstu nemendurnir verði 
teknir inn næsta haust.

Róbert Spanó, prófessor 
og forseti lagadeildar, segir 
í tilkynningunni að samn-
ingurinn sé liður í að efla 
tengsl deildarinnar og sam-
starf á alþjóðavettvangi.

„Við gerum ráð fyrir 
því að samstarf deildanna 
verði mikið á næstu árum 
og ekki er útilokað að frek-
ari ákvarðanir verði tekn-
ar um samstarf deildanna 
á öðrum sviðum,“ segir 
Róbert.  - þj

Samstarf Háskóla Íslands og Kaupmannahafnarháskóla um laganám:

„Tímamót í lagakennslu á Íslandi“

SAMKOMULAG Róbert Spanó, forseti lagadeildar HÍ, og Henrik Dam 
frá Kaupmannahafnarháskóla handsala samninginn. Með á myndinni 
eru Ólafur Þ. Harðarson, forseti Félagsvísindasviðs, og Kristín Ingólfs-
dóttir rektor. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég er sérstaklega ánægður með veggspjald sem 
við bjuggum til í tilefni dagsins,“ segir Haraldur. „Á 
því eru gullkorn leikskólabarna. Eitt er í sérstöku 
uppáhaldi hjá mér, ég hef svo einfaldan húmor,“ 
segir hann og les upphátt. „Kennari er að kenna 
tveim börnum að opna útidyrahurðina sjálf. 
Kennarinn: „Setjið hurðarhúninn niður og sko 
setjið rassinn í hurðina og ýtið svo.“ Þá segir 
annað barnið: „Ég er ekki með svona stóran 
rass.“

Veggspjaldið á að minna á þann fjársjóð 
sem er að finna innan veggja leikskólanna en 
ráðamenn í sveitarfélögum fá veggspjaldið 
afhent í dag.

Gullkorn leikskólabarna

Merkisatburðir
1658 Sænski herinn, undir stjórn Karls X ræðst inn í Danmörku 

með því að fara yfir Eyrarsund á ís.
1826 Bruni verður á Möðruvöllum í Hörgárdal. Auk þriggja húsa 

brennur þar mikið af skjölum.
1936 Vetrarólympíuleikarnir 1936 hefjast í Garmisch-Parten-

kirchen í Þýskalandi.
1968 Vetrarólympíuleikarnir 1968 hefjast í Grenoble í Frakk-

landi.
1999 Vinstrihreyfingin - grænt framboð er stofnuð.

HARALDUR F. GÍSLASON:  FAGNAR DEGI LEIKSKÓLANS

Mikil gróska í starfi leikskóla

HARALDUR F. GÍSLASON Formaður Félags leikskólakennara segir Dag leikskólans ánægjulegt 
tækifæri til þess að minna á hversu frjótt starf sé unnið á fyrsta skólastiginu.

af báðum kynjum. En ég vil leggja 
áherslu á að það er mikil gróska alls 
staðar í leikskólum. Leikskólakennar-
ar eru opnir fyrir nýjungum og nýjum 
rannsóknum. Þó að þeir hafi ekki haft 
eins góð tækifæri til endurmenntunar 
og aðrir kennarar þá eru þeir gríðar-
lega duglegir að afla sér menntunar 
og þróa sig í starfi.“ 

Haldið er upp á daginn í leikskól-
um landsins með margvíslegum 
hætti en þess má geta að Dagur leik-
skólans er haldin í samvinnu Félags 
leikskólakennara, Félags stjórn-
enda leikskóla, Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins, Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Heimilis 
og skóla. sigridur@frettabladid.is
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Síðara bindið af verki Harð-
ar Ágústssonar um Laufás-
stað, Laufás við Eyjafjörð – 
Kirkjur og búnaður þeirra, 
kom út síðastliðinn föstudag 
þegar 90 ár voru liðin frá 
fæðingu höfundarins sem 
fæddur var árið 1922 en lést 
árið 2005. 

Fyrra bindið, Laufás við 
Eyjafjörð – Staðurinn, kom 
út haustið 2004, og var þar 
einkum fjallað um bæjar-
húsin gömlu í Laufási. Í síð-
ara bindinu er fjallað um 
kirkjurnar í Laufási, skrúða 
þeirra og áhöld. 

Bókin er byggð á viða-
mikilli rannsóknarvinnu 
Harðar í áratugi. Í lýs-
ingu Laufáskirkna felst eitt 
mikilvægasta framlag höf-
undar til byggingarsögunn-
ar að því er fram kemur 
í fréttatilkynningu Hins 
íslenska bókmenntafélags 
sem gefur bækurnar út. 

„Og í heild veitir umfjöll-
unin um Laufásstað frá 
hámiðöldum fram á 20. öld 
sérstæða sýn um lifnaðar-
hætti, hugmyndaheim og 
listfengi Íslendinga fyrr á 
tímum,“ segir þar. 

Hörður var einn af 

fremstu listamönnum sinnar 
kynslóðar, listmálari, hönn-
uður og áhrifamikill mynd-
listarkennari. Hann hlaut 
margs konar viðurkenningu 
fyrir störf sín að íslenskri 
byggingarsögu, meðal ann-
ars heiðursdoktorsnafnbót 
Háskóla Íslands og Íslensku 
bókmenntaverðlaunin 1988 
og 1990.

Ritstjóri bókarinnar er 
Mörður Árnason íslensku-
fræðingur og aðstoðarmaður 
Harðar við gerð fyrri bóka. 

Kirkjur og bún-
aður í Laufási

LAUFÁS VIÐ EYJAFJÖRÐ Síðara 
bindi af verki Harðar Ágústssonar 
um Laufásstað kom út fyrir helgi. 

HÖRÐUR ÁGÚSTSSON Hörður með fyrri bók sína um Laufás í Eyjafirði 
sem kom út árið 2004, ári áður en hann lést.
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FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu
legugreininguna, og fáðu faglega
ráðgjöf um val á heilsudýnum,
án skuldbindinga!

ERTU AÐ VAKNA ÞREYTT/UR
EÐA MEÐ VERKI Í LÍKAMANUM?

Komdu í legugreiningu og
fáðu sérsmíðað rúm fyrir þig!

J A N ÚA RÚ T S A L A

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

ÞAR SEM HVER VIÐSKIPTAVINUR 
ER SÉRSTAKUR!

Einstaklingsmiðuð þjónusta
Rúmgott er eini aðilinn á Íslandi sem notar legugreiningu

til að meta þarfir viðskiptavina sinna.

Tvíbreið fjölstillanleg rafmagnsrúm: Verð frá kr. 309.897.-
Tvíbreið heilsurúm: Verð frá kr. 139.000.-

25-50% afsláttur af öllum heilsurúmum!

Vertu örugg/ur.

Komdu í greiningu
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Við höfum eignast Barnabókasetur – 
rannsóknasetur um barnabókmenntir 

og lestur barna. Vafalítið á margt gott eftir 
að koma út úr því sem þar spáð verður og 
spekúlerað. Það er líka vel hægt að gera 
barnabókum hærra undir höfði í sam-
félaginu en þegar er gert. Mikið væri 
til dæmis gaman ef gerður yrði um þær 
íslenskur sjónvarpsþáttur. Börn vilja vita 
hvernig sögur eru samdar, myndirnar 
teiknaðar og sum vilja líka vita hvernig 
bókin er loks prentuð. Ekki síst vilja þau 
semja sjálf sögur og þátturinn myndi ýta 

undir þann áhuga. Hann ætti að geta 
vakið athygli bæði barna og fullorð-
inna, enda finnst þeim síðastnefndu 
endalaust gaman að rifja upp hvað 
þeir lásu í bernsku og bera það saman 
við bækurnar sem nú er í boði.

SVO maður dempi nú aðeins vænt-
ingarnar þá mættu bæklingar um 

nýjustu barnabækurnar detta jafnoft 
hér inn á dyramottuna og bækling-

arnir frá Tiger og Tossarassi – eða 
hvað svo sem sú ágæta dótabúð 
heitir nú aftur. Ekki má gleyma 
því að börn sem hafa á annað borð 
ánægju af bókum lesa oft reið-
innar býsn og gæta þarf þess að 
áhuginn dali ekki eftir því sem 
þau eldast. Skólabókasöfnin verða 
því að geta séð þeim fyrir nýjustu 
bókunum. Með öðrum orðum þá 

verða íslensk börn að hafa aðgang að bók-
unum sem þau langar mest til að lesa óháð 
fjárhag foreldra þeirra.

OG talandi um bókaáhuga, ég veit um 7 
ára barn sem er með Kaftein Ofurbrók 
og árás kokhraustu klósettanna efir Dav 
Pilkey sem valbók í skólanum og hlustar á 
kennarann sinn lesa Emil og Skunda eftir 
Guðmund Ólafsson í nestistímanum. Fyrir 
skólann les barnið síðan sjálft Orminn í 
Lagarfljóti eftir Iðunni Steinsdóttur sem 
og Á spani eftir Kristínu systur hennar. 
Þegar barnið er komið upp í á kvöldin les 
það Andrésarandarsyrpu en þegar mamma 
hans gefur sér tíma þýðir hún fyrir hann 
teiknimyndasögur eftir Jacques Tardi um 
Birnu sem glímir við ófreskjur í París. 
Þegar pabbinn sest á rúmstokkinn verður 
nýjasta Andrésarblaðið oftast fyrir valinu.

ÞEGAR ég var stelpa þótti reyndar ómerki-
legt að liggja í teiknimyndasögum. Þetta 
var á sama tíma og fullorðnir reyktu 
hikstalaust ofan í börn og leyfðu þeim að 
standa upp á endann á milli framsætanna 
þegar ferðast var í bíl. Tinni notaði svo 
sem heldur ekki bílbelti og vissulega hefði 
hann átt að draga eilítið úr meðvirkninni 
gagnvart drykkju Kolbeins. Honum tókst 
nú samt að vekja áhuga manns á framandi 
slóðum og skemmta manni líka svo dæma-
laust vel að enn sér ekki fyrir endann á 
því. 

Til hamingju, Ísland!

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. óskiptu, 6. fíngerð líkamshár, 8. 
svörður, 9. suss, 11. í röð, 12. trosna, 
14. hagnýta, 16. í röð, 17. efni, 18. 
drulla, 20. tónlistarmaður, 21. þjapp-
aði.

LÓÐRÉTT
1. hlýja, 3. í röð, 4. klapp, 5. sarg, 
7. rangur, 10. atvikast, 13. gagn, 15. 
stækka, 16. gilding, 19. holskrúfa.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. öllu, 6. ló, 8. mór, 9. uss, 
11. fg, 12. rakna, 14. neyta, 16. mn, 
17. tau, 18. aur, 20. kk, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. ylur, 3. lm, 4. lófatak, 5. 
urg, 7. ósannur, 10. ske, 13. nyt, 15. 
auka, 16. mat, 19. ró. 

Ohh já...

Vinnan hefur 
ótrúlega 
truflandi 

áhrif í mínu 
daglega lífi!

Já, 
segðu!

Áttu nokkuð 
nýjustu 

kassettuna 
með Kalla og 
kynfærunum?

Hérna, 
mamma.

Hvað varstu 
að gera með 
bíllyklana?

Æfa mig. Æfðirðu 
þig án 
mín???

NEI!

Ég æfði mig í að labba 
svalur um með bíllykla.

Var ég búinn aÐ segja 
ykkur söguna af því 

þegar ég gretti mig og 
vindáttin breyttist?

Gærkvöldið var 
frekar skrýtið.

Það var eins og einhverjir jólatöfrar 
létu okkur dreyma sama drauminn.

Já!

Í nótt ætla ég að 
láta mig dreyma 
um prinsessur 
og ballerínur.

Agghh!!! 
Nei!!

Einmitt það 
sem ég var að 

hugsa.

Hefst sunnudaginn 12. febrúar

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

Alla virka daga kl. 18.00

Mythbusters eru frábærir 
þættir þar sem snillingarnir 
Jamie Hyneman og Adam 
Savage framkvæma ótrúlegar 
tilraunir. 

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ



www.ms.is

D-vítamín hjálpar þér að vinna kalkið úr
mjólkinni. Kalk er nauðsynlegt fyrir upp-
byggingu og viðhald beina. 

Nú þegar sólin er lágt á lofti fáum við ekki 
nægilegt D-vítamín í gegnum húðina og því 
verðum að bæta okkur það upp til dæmis 
með því að drekka D-vítamínbætta Fjörmjólk. 
Fjörmjólk inniheldur D-vítamín, A-vítamín,  
B2-vítamín, fosfór og kalk.

Fjörmjólk – beinlínis full af fjöri!

Fáðu D-vítamín 
úr Fjörmjólk
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menning@frettabladid.is

Í tilefni Vetrarhátíðar 
mun Reykjavík Bók-
menntaborg UNESCO 
glæða vetrarmyrkrið 
lífi með því að varpa 
ljóðum og skáldskap 
í bland við myndir af 
skáldum á vel valda 
glugga í miðbænum. 
Staðirnir eru Mokka-
kaffi á Skólavörðu-
stíg, Laugavegur 11, 
Trúnó/Barbara við 
Laugaveg, Hress-
ingarskálinn í Aust-
urstræti og Hlemm-
ur, en allir tengjast 
þessir staðir skáldum 
og skáldskap órofa 
böndum.

Textarnir eiga það 
sameiginlegt að tak-

ast á við myrkrið og 
kallast þannig á við 
þema hátíðarinnar í 
ár, „Magnað myrk-
ur“. Þeir eru allir eftir 
þekkt borgarskáld 
svo sem Stein Stein-
arr, Dag Sigurðarson, 
Ástu Sigurðardóttur 
og Lindu Vilhjálms-
dóttur svo einhver séu 
nefnd.

Skáldagluggar eru 
samstarfsverkefni 
Bókmenntaborgarinn-
ar og Gunnars Gunn-
arssonar og verða 
kvikir alla Vetrarhá-
tíðina frá fimmtudags-
kvöldinu 9. febrúar til 
mánudagsmorguns 
þess 13.

Skáldagluggar á 
frægum kaffihúsum

DAGUR SIGURÐARSON Er 
meðal skálda sem guða 
munu á glugga kaffihúsa.

Hefst fimmtudaginn 9. febrúar

Frá höfundum Lost

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Mikil gleði ríkti í stærstu 
deild Listaháskóla Íslands 
síðdegis á föstudag er hún 
flutti úr Skipholti 1 í Þver-
holt 11. Þar með jókst rými 
hennar úr 3.000 fermetrum 
í 4.000 og lofthæð, birta og 
útsýni til muna. 

„Við eigum eftir að móta þetta hús-
næði algerlega eftir okkar þörfum, 
sem er rosalega spennandi,“ segir 
Jón Cleon Sigurðsson, formaður 
nemendafélags Listaháskólans, 
um hið nýja húsnæði arkitekta- og 
hönnunardeildar skólans í Þver-
holti 11, hús sem eitt sinn var 
merkt DV í bak og fyrir. Hera 
Guðmundsdóttir, nemandi á 3. ári í 
fatahönnun, tekur undir með Jóni. 
„Við erum komin með miklu meira 
pláss en áður og stór hluti af því 
er ætlaður fyrir opna fyrirlestra 
og hvers kyns móttökur. Það gerir 
okkur líka mögulegt að opna sýn-
ingarnar okkar fyrir fleiri en bara 
samnemendur.“ 

Húsið í Skipholti 1 sem Lista-
háskólinn er að flytja úr hefur til-
heyrt honum frá því skólinn var 
stofnaður 1998 og hefur verið 
musteri listsköpunar mun lengur 
því þar var Myndlista- og handíða-

skólinn til húsa í áratugi. Það hús-
næði var orðið þröngt og óvistlegt 
enda segir Jón Cleon nemendur 
stundum hafa nefnt það „Skitholt“ 
sín á milli. Viðbrigðin verða mikil 
að komast í Þverholtið því þar er 
hátt til lofts og vítt til veggja fyrir 
þennan 240 manna vinnustað og 
útsýnið er vítt.  

Meðal þess sem tekur miklum 
breytingum við flutningana er 
aðstaða kennara sem áður þurftu 
að undirbúa kennsluna meira og 

minna heima hjá sér. Nú fá þeir 
gott rými á 4. hæð, þeirri sömu 
og aðalskrifstofur skólans eru á. 
Nemendaverkstæðin eru á neðri 
hæðunum, einnig veitingaaðstaða 
sem verður opin almenningi. „Við 
ætlum að opna skólann meira út í 
samfélagið,“ segir Hera. Já, segir 
Jón Cleon „Það má líka segja að 
hann sé stoðdeild innan íslensks 
samfélags því við hönnum í raun-
inni framtíð Íslands.“ 

 gun@frettabladid.is

Gerbyltir aðstöðu bæði 
nemenda og starfsfólks 

NÓG PLÁSS Fatahönnunarnemendurnir byrjaðir að koma sér fyrir í nýju rými.

FLUTNINGAR Nemendur og starfsfólk hjálpuðust að við að flytja húsgögnin yfir götuna.  MYNDIR/STEFÁN

Hjálmar H. Ragnarsson rektor lét ekki sitt eftir liggja 
í flutningum Listaháskólans milli húsa í Holtunum. 
Hann gaf sér þó tíma til að sýna ljósmyndara blaðsins 
bókasafn skólans sem búið er að koma fyrir á 6. hæð. 
Þar dró hann líka upp úr rassvasanum lítinn hlut og 
sagði sögu hans: „Þegar við stofnuðum skólann 1998 þá 
kom stjórnarmaðurinn Kristinn E. Hrafnsson myndlistar-
maður á fund með þennan grip. Þetta er núllpunktur og 
markaði upphaf skólans. Núllpunkturinn gefur fólki pláss 
til að búa eitthvað til úr engu eins og listamenn gera 
þegar þeir búa til tónverk eða hvað sem er.  

Þessi gripur hefur verið tákn skólans og alltaf átt stað 
á fundarborði hans. Þar sem hann er, þar er skólinn.“

Hjálmar er afar ánægður með nýja húsnæðið en segir 
það þó ekki mega gleymast að Listaháskóli Íslands sé 
eftir sem áður á þremur stöðum í borginni. „Draumurinn 
er að allur skólinn komist í eitt hús og verði þungamiðja 
listsköpunar á Íslandi.“

NÚLLPUNKTURINN TÁKN SKÓLANS

REKTORINN „Þetta er núllpunkturinn sem Kristinn E. Hrafns-
son myndlistarmaður gaf skólanum.“  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

BUXNARULLUARÍUR eftir Mozart og Gounod eru meðal þess sem verður á dagskrá Sigríðar Óskar 
Kristjánsdóttur á fyrstu hádegistónleikum ársins í Hafnarborg sem haldnir verða á morgun. Buxnarulluaríur eru lög 
þar sem söngkona klæðist buxum og syngur hlutverk ungra stráka. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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Bíó ★ ★★★★

Qaqqat Alanngui
Leikstjórn: Malik Kleist

Leikarar: Ujarneq Fleischer, Eqaluk Høegh, Jeff 
Joensen, Aviaja Hegelund Johansen, Ane Sofie 
Kruse, Angunnguaq Larsen, Ulla Larsen Lennert, 
Angayo Lennert-Sandgreen, Mike Thomsen

Grænland stöðvar tímann
Þvottavélin mín er tvær klukkustundir og tíu mínútur 
að þvo suðuþvott. Það er jafn langur tími og tekur að 
horfa á grænlensku kvikmyndina Qaqqat Alanngui 
(Skuggarnir í fjöllunum) sem hefur slegið aðsóknarmet 
í heimalandinu, en þegar þetta er skrifað hafa 18.000 
manns séð myndina. Það spilar þó inn í að aðeins hafa 
Grænlendingar gert eina mynd áður upp á eigin spýtur 
og áhuginn því afar mikill. Söguþráðurinn er sagður 
byggja á grænlenskri þjóðsögu og ekki ætla ég að rengja 
það, en fyrirferðarmeiri eru þó afdankaðar klisjur úr 
bandarískum slægingarmyndum.

Í stuttu máli segir myndin frá nokkrum unglingum á 
fylleríi í fjallakofa sem lenda í klónum á blóðþyrstum 
og yfirnáttúrulegum morðingja í selskinnskápu. Mestur 
tími fer í að leita að einhverjum einum sem er týndur, 
dauður eða hvort tveggja, og um leið og viðkomandi 
finnst aftur þá týnist sá næsti. Auðvitað hafa margar 
hrollvekjur reitt sig á þessa formúlu, og sumar jafnvel 
komist upp með það, en eftir tvær klukkustundir af 

engu öðru hættir maður að taka viljann fyrir verkið. Mér 
þykir þetta miður því ég held með Grænlandi, ég held 
með sjálfstæðum kvikmyndagerðarmönnum sem þora 
að taka sjensa og ég held með Bíó Paradís.

Leikstjórinn er greinilega óreyndur og gerir ótal mis-
tök sem nemendur á fyrsta ári í kvikmyndaskóla myndu 
ekki einu sinni gera. Hversu löng þarf sena eiginlega 
að vera þar sem fólk er sýnt drekka áfengi? Malik Kleist 
tekst allavega að búa til heilt tónlistarmyndband úr 
henni. Eða atriði þar sem drengur horfir á bát? Ég hefði 
komist langt með að rita æviminningar mínar meðan á 
því stóð. Því miður Grænland, en Qaqqat Alanngui er 
langdregnari og minna spennandi en suðuþvotturinn 
minn. Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Klúður frá A til Ö. Það góða er þó það að 
Grænlendingar munu ekki eiga í neinum vandræðum 
með að toppa þetta.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: A DANGEROUS METHOD 17:45, 20:00, 
22:15  SKUGGARNIR Í FJÖLLUNUM 20:00  SUBMARINE 
20:00, 22:00  THIS MUST BE THE PLACE 17:50, 22:15  
SUPERCLASICO 18:00  ELDFJALL 18:00  MIDNIGHT IN 
PARIS 20:00, 22:15 
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES. FJÓRAR

ÓSKARS-
TILNEFNINGAR

NEMAR ATHUGIÐ: 25% afsláttur af miðaverði gegn 
framvísun skólaskírteins!

 KNIGHTLEY / MORTENSEN /FASSBENDER

 A DANGEROUS METHOD
FRÁ MEISTARA DAVID CRONENBERG

FJÓRTÁN
EDDU-
TILNEFNINGAR

CHRONICLE 6, 8, 10
THE GREY 8, 10.25
CONTRABAND 5.50, 10.15
THE IRON LADY 5.50, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - Kvikmyndir.is Þ.Þ. - FréttatíminnH.V.A. - Fréttablaðið

M.M. - Bíófi lman.is B.G. - MBL

YFIR 20.000 MANNS

H.S.K. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SMÁRABÍÓ

HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
CHRONICLE  KL. 4 - 6 - 8 - 10  12
CHRONICLE LÚXUS  KL. 4 - 6 - 8 - 10  12
THE GREY  KL. 8 - 10.30  16
CONTRABAND  KL. 5.30 - 8 - 10.25  16
THE DESCENDANTS  KL. 5.30 - 8  L
UNDERWORLD / AWAKENING  KL. 10.30  16
THE SITTER  KL. 6  14
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L
STÍGVÉLAÐIKÖTTURINN 3D  KL. 3.40  L

FRÉTTATÍMINN

FBL.

FRÉTTABLAÐIÐ

LEIKSTÝRÐ AF LUC BESSON
SANNSÖGULEG MYND UM ÆVI 

FRIÐARVERÐLAUNAHAFANS AUNG SAN SUU KYI

HEIMSFRUMSÝNING Á MYNDINNI 
SEM ÞIÐ VILJIÐ ALLS EKKI MISSA AF

CHRONICLE  KL. 8 - 10 16
THE GREY  KL. 10.10  L
THE DESCENDANTS  KL. 6  L
CONTRABAND  KL. 6 - 8 16

LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L
HADEWIJCH  KL. 10  L
BARNSFAÐIRINN  KL. 8 L
ATHVARFIÐ  KL. 8  L
ÖLD MYRKURINS  KL. 6  L
STRÍÐSYFIRLÝSING  KL. 6  L
THE LADY  KL. 5.30 - 8 - 10.30 16
THE DESCENDANTS  KL. 10  L

FT/SVARTHÖFÐI.IS

N.R.P., BÍÓFILMAN.IS A.E.T, MORGUNBLAÐIÐ

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

YFIR 20.000 MANNS!

ÁLFABAKKA
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EGILSHÖLL
12

12
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12

12

L

t.v. kvikmyndir.is
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FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÍSLENSKUR TEXTI

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

HEIMSFRUMSÝNING

NÝJASTA MEISTARAVERK 

STEVEN SPIELBERG.

- K.S. New York Post

����

-R.V. Time
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L

12

12

12

12

KRINGLUNNI

L

16

KEFLAVÍK
12

12

12

ONE FOR THE MONEY kl. 8 2D
CHRONICLE kl. 10:20 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:10 2D
50/50 kl. 8 2D

12

12

12

AKUREYRI

ONE FOR THE MONEY kl. 8 2D
MAN ON A LEDGE kl. 10:10 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 - 10:10 2D

MÖ

H

STÓRSKEMMTILEG MYND MEÐ 
KATHERINE HEIGL Í AÐALHLUTVERKI

ONE FOR THE MONEY kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ensk tali kl. 5:40 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 8 - 10:10 2D
J. EDGAR kl. 6 2D
WAR HORSE kl. 9 2D

BYGGÐ Á 
METSÖLU
BÓKUNUM 
UM STEPHANIE 
PLUM

ONE FOR THE MONEY kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
ONE FOR THE MONEY Luxus VIP kl. 8 - 10:20 2D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
CONTRABAND kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
CONTRABAND Luxus VIP kl. 5:40 2D
50/50 kl. 10:40 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 - 10:40 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 8 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D

ONE FOR THE MONEY kl. 10 2D
WAR HORSE kl. 5 - 8 - 10:50 2D
J. EDGAR kl. 8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:45 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5 2D
THE HELP kl. 5 - 7:10 2D

TAKMARKAÐAR SÝNINGAR

Tískuskólinn Fashion 
Academy Reykjavík, 
sem Elite á Íslandi 
stendur á bak við, var 
formlega opnaður fyrir 
skömmu. Fjöldi góðra 
gesta mætti á opnunina 
þar sem haldin var 
tískusýning og boðið upp 
á gómsætan mat. Skólinn 
verður miðstöð náms í 
greinum tengdum tísku, 
heilsu og fegurð. Skólinn 
mun bjóða upp á góða 
aðstöðu og fyrsta flokks 
nám undir leiðsögn fær-
ustu sérfræðinga í sínu 
fagi. Rík áhersla verður 
lögð á samvinnu á milli 
deilda og að nemendur 
vinni að raunverulegum 
og lifandi verkefnum.

STUÐ VIÐ OPNUN TÍSKUSKÓLA

Á BAK VIÐ ELITE Jóhanna Pálsdóttir, Arnar Gauti Sverrisson og Jón Ólafsson, eigandi 
skólans. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞRJÁR GÓÐAR Þórunn Högna, Inga Reynis og Eva Dögg litu við.

GAMAN Adda, Ragnheiður Ragnarsdóttir, Atli Bjarnason og Jón 
Sigurðsson skemmtu sér vel á opnuninni.

KRISTINN OG LENA Kristinn Magnússon og Lena Viderö mættu.

Í STUÐI Tónlistarmaðurinn Herbert Guðmundsson í góðu stuði 
ásamt Jóni Ólafssyni.
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KEFLAVÍK OG TINDASTÓLL  tryggðu sér í gær sæti í bikarúrslitaleik karla í körfubolta eftir sigra á heimavelli í 
undanúrslitum Powerade-bikarsins. Karlalið Keflavíkur er að komast í Höllina í tíunda sinn (fyrsta sinn frá 2006) en Stól-

arnir eru að komast alla leið í úrslitaleikinn í fyrsta sinn í sögu félagsins. KR-ingar höfðu unnið átta bikarleiki í röð fyrir 
tapið á Króknum í gærkvöldi en Tindastóll náði þarna að hefna fyrir tap á móti KR í undanúrslitunum í fyrra.

Aðalfundur 2011
Aðalfundur Íþróttafélagsins Fylkis og allra 
deilda þess verður haldinn í Fylkishöll 
mánudaginn 20. febrúar 2011 kl. 20.30. 

Dagskrá;
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál

Stjórn Íþróttafélagsins Fylkis.

Poweradebikar karla und.
Tindastóll-KR 89-86 (45-42)
wIgor Tratnik 19 (5 varin), Curtis 
Allen 18, Þröstur Leó Jóhannsson 11, Svavar Atli 
Birgisson 9, Maurice Miller 9 (8 stoðs.), Friðrik 
Hreinsson 8, Hreinn Gunnar Birgisson 6, Helgi 
Freyr Margeirsson 5, Helgi Rafn Viggósson 4. 
Stig KR: Joshua Brown 32, Robert Ferguson 
30 (14 frák.), Hreggviður Magnússon 11, Dejan 
Sencanski 7, Martin Hermannsson 2, Finnur Atli 
Magnusson 2, Emil Þór Jóhannsson 2. 
Keflavík-KFÍ 90-77 (49-35)
Stig Keflavíkur: Magnús Þór Gunnarsson 25, 
Charles Michael Parker 20, Jarryd Cole 14 (17 
frák.), Valur Orri Valsson 13 (8 stoðs.), Halldór 
Örn Halldórsson 10, Kristoffer Douse 3, Gunnar 
H. Stefánsson 3, Almar Stefán Guðbrandsson 2. 
Stig KFÍ: Christopher Miller-Williams 24 (11 frák.),
Ari Gylfason 13, Edin Suljic 12, Kristján Andrésson
10, Craig Schoen 9, Jón H. Baldvinsson 7, Hlynur
Hreinsson 2. 

N1 deild kvenna í handbolta
ÍBV-Valur  32-39 (18-21)
Mörk ÍBV: Georgeta Grigore 10, Ester Óskars- 
dóttir 9, Ivana Mladenovic 8, Aníta Elíasdóttir 2, 
Marijana Trbojevic 2, Þórsteina Sigurbjörnsd.1.
Mörk Vals: Þorgerður Anna Atladóttir 10, Anna 
Úrsúla Guðmundsdóttir 7, Dagný Skúladóttir 
5, Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 5, 
Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5, Karólína Bæhrenz 
Gunnarsdóttir 4, Kristín Guðmundsdóttir 2, 
Aðalheiður Hreinsdóttir 1.
Grótta-Haukar  24-19 (12-8)
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 10, Unnur 
Ómarsdóttir 6, Laufey Ásta Guðmundsdóttir 6, 
Björg Fenger 1, Rebekka Guðmundsdóttir 1.
Mörk Hauka: Marija Gedroit 6, Silja Ísberg 
4, Ásta Björk Agnarsdóttir 3, Karen Helga 
Sigurjónsdóttir2, Viktoría Valdimarsdóttir 1, Díana
Sigmarsdóttir 1, Elsa Björg Árnadóttir 1, Ásthildur 
Friðgeirsdóttir 1.
KA/Þór-HK  23-22 (11-8)
Mörk KA/Þór: Kolbrún Gígja Einarsdóttir  7, 
Martha Hermannsdóttir 5, Ásdís Sigurðardóttir 5,
Katrín Vilhjálmsdóttir 4, Kolbrá Ingólfsdóttir 2.
Mörk HK: Brynja Magnúsdóttir 5, Heiðrún Björk 
Helgadóttir 4, Elva Björg Arnarsdóttir 3, 
Arna Björk Almarsdóttir 3, Elísa Ósk Viðarsdóttir 
2, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 2, Sigríður 
Hauksdóttir 1, Elín Anna Baldursdóttir 1, 
Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 1.
STAÐAN Í DEILDINNI:
Fram  10 9  0 1 304-216  18
Valur  10 9  0 1 312-220  18
HK  10 6  0 4 283-254  12
ÍBV  10 6  0 4 279-246  12
Stjarnan  9 5  0 4 249-237  10
Haukar  10 3  0 7 249-306  6
Grótta  10 2  1 7 231-287  5
KA/Þór  9 2  0 7 208-256  4
FH  10 1  1 8 201-294  3

ÚRSLIT HÉR HEIMA

Enska úrvalsdeildin
Arsenal - Blackburn  7-1
1-0 Robin van Persie (2.), 1-1 Morten Gamst (32.) 
2-1 Van Persie (38.), 3-1 Alex Oxlade-Chamberlain 
(40.), 4-1 Mikel Arteta (51.), 5-1 Chamberlain (54.), 
6-1Van Persie (61.), 7-1 Thierry Henry (90.+3).
Norwich - Bolton 2-0
1-0 Andrew Surman (69.), 2-0 Anthony 
Pilkington (84.). Grétar Rafn var meiddur.
Queens Park Rangers - Wolves 1-2
1-0 Bobby Zamora (16.), 1-1 Matthew Jarvis 
(46.), 1-2 Kevin Doyle (71.). Heiðar Helguson er 
meiddur og Eggert Gunnþór Jónsson ekki í hóp.
Stoke - Sunderland 0-1
0-1 James McLean (60.).
West Brom - Swansea  1-2
1-0 Marc-Antoine Fortuné (54.), 1-1 Gylfi Þór 
Sigurðsson (55.), 1-2 Danny Graham (59.).
Wigan - Everton  1-1
1-0 Sjálfsmark (76.), 1-1 Victor Anichebe (83.).
Manchester City - Fulham  3-0
1-0 Sergio Agüero, víti (10.), 2-0 Sjálfsmark (30.),
3-0 Edin Dzeko (72.).
Newcastle - Aston Villa 2-1
1-0 Demba Ba (30.), 1-1 Robbie Keane (45.+5), 
2-1 Papiss Cissé (72.).
Chelsea - Manchester United  3-3
1-0 Sjálfsm.(36.), 2-0 Juan Manuel Mata (46.), 
3-0 David Luiz (51.), 3-1 Wayne Rooney, víti (58.), 
3-2 Rooney, víti (69.), 3-3 Javier Hernández (84.)
STAÐA EFSTU LIÐA Í DEILDINNI: 
Man. City 24 18 3 3 63-19 57
Man.  United 24 17 4 3 59-24 55
Tottenham 23 15 4 4 44-25 49
Chelsea 24 12 7 5 44-29 43
Newcastle 24 12 6 6 36-31 42
Arsenal 24 12 4 8 46-34 40
Liverpool 23 10 8 5 28-21 38

Liverpool og Tottenham mætast í kvöld 
klukkan 20.00 í beinni á Stöð2 Sport 2.

ÚRSLITIN I ENSKA

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Ármenningur-
inn Helga Margrét Þorsteinsdóttir 
byrjaði árið frábærlega með því 
að bæta Íslandsmet sitt um 93 
stig í fyrstu fimmtarþraut sinni á 
innanhússkeppnistímabilinu þegar 
hún endaði í 2. sæti á móti í Tallinn 
í Eistlandi um helgina.

Helga Margrét fékk 4.298 stig 
en gamla metið var 4.205 stig. 
Helga Margrét tryggði sér metið 
með því að hlaupa 800 metrana 
á 2.12,97 mínútum sem er mun 
hraðari tími en þegar hún setti 
gamla metið.

„Þetta var virkilega gaman. 
Það voru komin tvö ár síðan að 
ég setti þetta Íslandsmet þannig 
að þetta var kærkomið,“ sagði 
Helga Margrét sem gat lítið keppt 
á síðasta tímabili vegna meiðsla.

„Þetta er að smella hægt og 
rólega hjá mér. Ég þarf bara að 
vera þolinmóð. Þessi meiðsli sem 
ég hef verið að glíma við setja sitt 
mark á þessa þraut. Ég hef ekki 
mikið getað hlaupið grindarhlaup 
eða stokkið langstökk á æfingum. 
Þetta eru þær greinar þar sem 
ég á mest inni í þessari þraut. Ég 
er samt farin að geta gert þetta 
allt saman verkjalaust og það er 
það besta við þetta,“ segir Helga 
Margrét en það vakti athygli að 
hún kom mjög sterk til baka eftir 
að hafa byrjað illa í 60 metra 
grindarhlaupinu.

„Mesta bætingin hjá mér fyrir 
þessa þraut var í sjöttu greininni. 
Ég ákvað fyrir þrautina að sjötta 
greinin yrði hugarfarið hjá mér. 

Ég vissi að ég ætti mesti inni þar 
og það skilaði sér klárlega. Ég fékk 
áskorun á að finna alltaf eitthvað 
jákvætt eftir hvert stökk, hvert 
kast eða hvert hlaup hversu slæmt 
sem það var. Það var það sem mér 
fannst hjálpa mér mest,“ segir 
Helga og bætir við:

„Ég náði mjög slæmum tíma í 
fyrstu grein og ég hefði vanalega 
farið í eitthvað dramakast og 
fundist heimurinn vera að farast. 
Núna hugsaði ég ekki um það og 
brosti bara. Maður finnur það 
núna hversu mikill léttir það er að 
maður gert ekki gert annað en að 
taka úrslitunum eins og þau eru,“ 
segir Helga en það eru spennandi 
hlutir fram undan hjá henni. 

„Eftir tvær vikur fer ég til 

Hollands eða Austurríkis og keppi 
þar í fimmtarþraut. Við reiknum 
þá með að innanhússtímabilinu 
sé lokið því við ætlum að hætta 
snemma í ár. Svo byrja ég 
utanhússtímabilið snemma því við 
förum til Ástralíu og ég keppni á 
opna ástralska mótinu í sjöþraut 
sem fer fram um miðjan apríl. Ég 
ætla að reyna að ná lágmarki á 
Ólympíuleikana sem fyrst,“ segir 
Helga sem er mjög spennt.

„Ég fer fyrst í æfingabúðir í 
þrjár vikur og enda síðan á því að 
keppa í sjöþrautinni. Mér líst mjög 
vel á það plan. Þetta Íslandsmet er 
gott upphaf að leiðinni að því að ná 
lágmarkinu til London og það mun 
gefa mér aukakraft,“ segir Helga 
Margrét. - óój

Helga Margrét Þorsteinsdóttir setti nýtt Íslandsmet í fimmtarþraut um helgina:

Hefði vanalega tekið dramakast

ÍSLANDSMET Í HÖFN Helga Margrét með þjálfaranum Agne Bergvall. MYND/HANS UURIKE 

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson opn-
aði markareikning sinn í ensku 
úrvalsdeildinni um helgina og var 
maðurinn á bak við sjaldgæfan 
útisigur hjá Swansea City. Swan-
sea lenti undir í leiknum en Gylfi 
skoraði jöfnunarmarkið og lagði 
síðan upp sigurmarkið fjórum 
mínútum síðar. 

Gylfi átti enn einn stórleikinn 
og hefur heldur betur slegið í gegn 
með velska liðinu. Hann hefur 
komið við sögu í fjórum leikjum 
og hefur lagt upp mark í þremur 
þeirra. 

„Ég held að þetta sé einn eftir-
minnilegasti leikurinn á ferlinum 
ekki síst þar sem ég náði að skora 
mitt fyrsta úrvalsdeildarmark. 
Maður á aldrei eftir að gleyma 
því. Það fylgir því mjög góð til-
finning og ég held að ég sé núna 
búinn að skora í öllum deildum 
á Englandi,“ segir Gylfi en hann 
fékk strax það hlutverk að taka 
allar horn- og aukaspyrnur liðsins 
og var nálægt því að skora beint 
úr aukaspyrnu.  

„Hún var aðeins of utarlega og 
ég náði ekki að snúa honum nægi-
lega mikið. Ég verð bara að setja 
hann í næsta leik. Maður verður 
að koma með eitt mark úr auka-
spyrnu áður en tímabilið klárast,“ 
segir Gylfi.

„Swansea spilar mjög góðan fót-
bolta og það hefur gengið vel hjá 
mér. Þetta er spilandi lið og það er 
frekar auðvelt að detta inn í þetta 
enda með góða leikmenn í kring-
um mig,“ segir Gylfi og bætir við. 
„Ég þekkti þjálfarann og vissi 
hvernig hann vill spila og svo var 
ég líka búinn að horfa á nokkra 
leiki með þeim,“ segir Gylfi.

„Það er mjög gaman að fá að 
spila fótbolta á nýjan leik. Ég 
var búinn að vera mjög lengi á 
bekknum í Þýskalandi og hafði 
ekki fengið mikið að spila þar. Það 
fylgir því mjög góð tilfinning að 
vera farinn að spila í hverri viku.“

 Gylfi lagði líka upp sigurmark 
á móti Arsenal og næstum því sig-
urmark gegn Chelsea en Chelsea 
náði að jafna metin undir lokin.

Gylfi fékk að heyra það frá 
gamla þjálfaranum í þýsku blöð-
unum um helgina sem sagði að 
Gylfi hefði ekki haft áhuga á því 
að spila fyrir Hoffenheim. 

„Þetta voru frekar skrýtinn 
ummæli því það er hann sem 
velur liðið og það var hann sem 
var ekki að leyfa mér að spila. 
Ég var alltaf til í að spila,“ segir 
Gylfi.

„Ég fór af því að ég vildi bara 
fá að spila fótbolta því það er það 
sem mér finnst skemmtilegast 
að gera. Það var orðið mjög leið-
inlegt að sitja á bekknum alla 
laugardaga. Það skiptir mig líka 
litlu máli hvað hann er að segja í 
þýsku blöðunum,“ segir Gylfi sem 
vill ekkert ræða hvað tekur við í 
sumar. 

„Eins og er þá ætla ég bara að 
einbeita mér að því að spila vel 
fyrir Swansea og hjálpa liðinu að 
halda sér uppi í deildinni,“ segir 
Gylfi að lokum. ooj@frettabladid.is

Gleymi þessu marki aldrei
Gylfi skoraði og lagði upp sigurmark Swansea. „Það var orðið mjög leiðinlegt að 
sitja á bekknum alla laugardaga,“ segir Gylfi sem hefur slegið í gegn í Wales.

FYRSTA MARKIÐ Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI Gylfi Þór Sigurðsson fagnar marki sínu á 
móti West Brom.  NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI AG frá Kaupmannahöfn 
varð danskur bikarmeistari í gær 
eftir öruggan sex marka sigur 
á Álaborg, 32-26, í úrslita-
leiknum sem fór fram í Ála-
borg. AG vann bikarinn líka í 
fyrra og hefur nú unnið fjóra 
titla í röð í dönskum hand-
bolta.

Arnór Atlason, fyrir-
liði AG-liðsins, tók 
við bikarnum í leiks-
lok en hann varð nú 
danskur bikarmeist-
ari þriðja árið í röð, 
vann hann með AG í 
fyrra og FCK árið á 
undan. Arnór skoraði 

þrjú af sextán íslenskum mörkum 
AG í leiknum en íslensku lands-

liðsmennirnir skoruðu helm-
ing marka bikarmeistaranna 
í gær. 

Danski Evrópumeistarinn 
Mikkel Hansen fór á kostum 
með AG og skoraði níu mörk 

þar af sex þeirra í seinni 
hálfleik. Guðjón Valur 
Sigurðsson var næst-
markahæstur með 
átta mörk og Ólafur 
Stefánsson skoraði 
fimm mörk þar af 
fjögur þeirra á upp-
hafskafla leiksins.
  - óój

Sextán íslensk mörk þegar AG varð bikarmeistari:

Þrír í röð hjá Arnóri

ENDURKOMA Í LAGI Javier Hernandez 
fagnar hér jöfnunarmarki sínu í gær en 
Man. United náði í stig eftir að hafa lent 
0-3 undir á Brúnni.  NORDICPHOTOS/GETTY



AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!

Nýja
Orku-appið

App í hendi

Með nýja Orku-appinu hefurðu innan handar:
- Alla afgreiðslustaði Orkunnar, Shell og Stöðvarinnar

- Nýjustu tilboðin á Orkunni, Shell og Stöðinni og hjá samstarfsaðilum

- Upplýsingar um lægsta eldsneytisverðið samkvæmt bensinverd.is

- Yfirlit yfir öll þín viðskipti hjá Orkunni, Shell og Stöðinni 

Og svo getur þú að sjálfsögðu greitt fyrir eldsneyti með Orku-appinu.

Þú getur sótt Orku-appið ókeypis í snjallsíma með Android stýrikerfi og iPhone.

Hægt er að tengja Orkulykilinn 
og Staðgreiðslukort Skeljungs 
við Orku-appið.
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.45 Fawlty Towers  08.50 The Inspector Lynley 
Mysteries  10.25 Come Dine With Me  11.15 
EastEnders  11.45 QI Children in Need Special  
12.15 QI  12.45 Fawlty Towers  14.55 My Family  
15.25 QI  16.25 Top Gear  17.20 QI Children in 
Need Special  17.50 QI  18.20 Come Dine With 
Me  19.10 QI  20.10 Top Gear  21.00 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  21.45 Peep Show  
22.15 Live at the Apollo  23.00 The Graham 
Norton Show  23.45 Fawlty Towers  01.50 The 
Inspector Lynley Mysteries  03.25 Top Gear  

11.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 21 
Søndag  11.50 Clement Søndag  12.30 DR1 
Dokumentaren  13.30 Sporløs  14.00 DR Update 
- nyheder og vejr  14.10 Livet i Fagervik  15.00 
Benjamin Bjørn  15.20 Timmy-tid  15.30 Willas 
vilde dyr  16.00 Lægerne  16.50 DR Update - 
nyheder og vejr  17.00 Søren Ryge præsenterer  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Livets planet  19.50 Bagom Livets planet  
20.00 TV Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  
21.00 Kriminalkommissær Foyle  22.40 Rockford

12.05 Førkveld  12.45 Verdensarven  13.00 NRK 
nyheter  13.05 Norsk attraksjon  13.35 Norge 
rundt  14.00 NRK nyheter  14.10 Jessica Fletcher  
15.00 NRK nyheter  15.10 Popstokk  16.00 NRK 
nyheter  16.10 Solgt!  16.40 Oddasat - nyheter 
på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.45 
Puls  19.15 Salt &amp; Pepper  19.45 Feiring av 
Samefolkets dag  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.30 Brille  21.00 Broen  22.00 
Kveldsnytt  22.15 Taggart  23.25 Nytt på nytt

11.55 Melodifestivalen 2012  13.25 En karl i 
köket  15.00 Rapport  15.05 Gomorron Sverige  
15.55 Bakom 30 grader i februari  16.00 
Familjehemligheter  16.55 Sportnytt  17.00 Rapport  
17.10 Regionala nyheter  17.15 Fråga doktorn  
18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala nyheter  
18.30 Rapport  19.00 Drömmen om laxen  20.00 
30 grader i februari  20.55 Onsdagkväll i Halden  
21.00 Tema  21.30 Jakten på det demokratiska 
klassrummet  22.00 Familjehemligheter  22.55 
Sherlock 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistranna

18.00 Að norðan

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 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 Fréttir 
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól 
14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Laufdalaheimilið 
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 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur 
Passíusálma hefst 22.25 Girni, grúsk og glor-
íur 23.20 Listræninginn 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

06.30 Sicko
08.30 Love and Other Disasters
10.00 Full of It
12.00 Búi og Símon
14.00 Love and Other Disasters
16.00 Full of It
18.00 Búi og Símon
20.00 Sicko
22.00 Bug
00.00 Festival Express
02.00 Severance
04.00 Bug
06.00 Rachel Getting Married

06.00 ESPN America 08.00 Waste 
Management Open 2012 (4:4) 12.30 Golf-
ing World 13.20 Qatar Masters (2:2) 17.00 
PGA Tour - Highlights (4:45) 18.00 Golf-
ing World 18.50 Waste Management Open 
2012 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Champions Tour Year-in-Review 2011 (1:1) 
23.45 ESPN America

14.45 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar (14:26)
17.45 Leonardo (2:13) (Leonardo) Bresk 
þáttaröð um Leonardo da Vinci á yngri árum.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hvað veistu? - Goðsagnir um 
karla og konur (Viden om: Myter om 
mænd og kvinder) Danskur fræðsluþáttur.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Mannslíkaminn (2:4) (Inside the 
Human Body) Fræðslumyndaflokkur frá BBC.
21.10 Hefnd (9:22) (Revenge) 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum 
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta.
23.00 Óvættir í mannslíki (6:8) (Being 
Human II) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóðsugu 
og draug sem búa saman í mannheimum. At-
riði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.00 Trúður (6:10) (Klovn V) (e) Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.25 Tónspor (2:6) (Hildigunnur Rúnars-
dóttir og Steinunn Ketilsdóttir) (e)
00.55 Kastljós (e)
01.35 Fréttir
01.45 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (36:175)
10.15 Hawthorne (1:10)
11.00 Gilmore Girls (1:22)
11.45 Falcon Crest (6:30)
12.35 Nágrannar
13.00 America‘s Got Talent (27:32) 
14.20 America‘s Got Talent (28:32) 
15.15 ET Weekend
16.05 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (5:22)
18.23 Veður Í
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In The Middle (19:22)
19.40 Til Death (2:18) Frábærir gaman-
þættir um óþolandi nágranna sem gekk end-
anlega af göflunum þegar ungt og nýgift par 
flutti í næsta hús. En svo tókst með þeim 
hjónum ágætis vinskapur þar sem oft og iðu-
lega verður deginum ljósara hversu ólíkum 
augum miðaldra hjón og ung hjón sjá hjóna-
bandið og lífsins tilgang.
20.05 The Block (6:9) 
20.50 The Glades (6:13) 
21.35 V (2:10) Dularfullir gestir taka sér stöðu 
yfir stærstu borgum heims. Um sig grípur mikið 
geimveruæði sem jaðrar við dýrkun. Einhverjir 
eru þó ekki eins sannfærðir.
22.20 Supernatural (2:22) 
23.05 Twin Peaks (7:22) 
23.55 Better Of Ted (6:13)
00.20 Modern Family (9:24)
00.45 Mike & Molly (21:24) 
01.05 Chuck (20:24) 
01.50 Burn Notice (4:20) 
02.35 Community (17:25) 
03.00 Bones (1:23) 
03.45 Delta Farce
05.10 Malcolm In The Middle (19:22) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
14.30 Minute To Win It (e)
15.15 Once Upon A Time (5:22) (e)
16.05 Game Tíví (2:12) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil
18.05 Top Gear (5:6) (e)
18.55 America‘s Funniest Home 
Videos (28:48)
19.20 Everybody Loves Raymond
19.45 Will & Grace (25:25) (e)
20.10 90210 (4:22) Dixon finnur sig knú-
inn til að framleiða tónlistarsmell þegar hann 
fær afnot af hljóðveri Navids. Silver gerir mis-
heppnaða tilraun til að gera auglýsingu fyrir 
barinn hans Liams og Ivy á í innri baráttu.
20.55 Hawaii Five-0 (1:22) Ævintýrin 
halda áfram hjá töffaranum Steve McGarrett 
og sérsveit hans á Hawaii. Steve og félagi 
hans Danny Williams eru mjög ólíkir, en tekst 
samt að klára málin sín í sameiningu.  
21.45 CSI (5:22) Lífi Morgans Brody er 
ógnað þegar slasaður maður, grunaður um 
tvö morð, rænir sjúkraþyrlu og heimtar að 
henni sé flogið til Mexíkó.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (19:24) (e)
00.05 Outsourced (21:22) (e)
00.30 Hawaii Five-0 (1:22) (e)
01.20 Eureka (5:20) (e)
02.10 Everybody Loves Raymond (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

18.35 The Doctors (42:175) 
19.20 Wonder Years (16:23) 
19.45 Wonder Years (17:23) 
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Mentalist (7:24)
22.35 The Kennedys (5:8) 
23.20 Mad Men (13:13) 
00.05 Malcolm In The Middle (19:22) 
00.30 Til Death (2:18) 
00.55 60 mínútur
01.40 Wonder Years (16:23) 
02.05 Wonder Years (17:23) 
02.30 The Doctors (42:175)
03.10 Íslenski listinn
03.35 Sjáðu
04.00 Fréttir Stöðvar 2 
04.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.25 Boston - New York Útsending frá 
leik í NBA-deildinni.
19.15 Spænski boltinn: Getafe - Real 
Madrid
21.00 Spænsku mörkin
21.35 Meistaradeild Evrópu: Bayern - 
Villarreal
23.25 Golfskóli Birgis Leifs (4:12) Golf-
þáttur þar sem besti kylfingur Íslands, Birgir 
Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem tengist 
golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum 
leiksins.

07.00 Chelsea - Man. Utd. 
13.50 Man. City - Fulham
15.40 Norwich - Bolton
17.30 Sunnudagsmessan
18.50 Premier League Review 2011/12
19.50 Liverpool - Tottenham BEINT.
Þetta er fyrsti leikurinn sem Luis Suárez má 
leika með Liverpool eftir 8 leikja leikbann.
22.00 Premier League Review 2011/12
23.00 Football League Show
23.30 Liverpool - Tottenham

> Stöð 2 Sport 2 kl. 19.50
Liverpool - Tottenham

Bein útsending frá leik Liverpool og 
Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. 
Það má búast við miklu fjöri 
á Anfield í kvöld en þetta er 
fyrsti leikurinn sem fram-
herjinn knái, Luis Suárez, 
má leika með Liverpool 
eftir 8 leikja bann.

Ég horfði á tvö ansi mögnuð 
sjónvarpsviðtöl í vikunni sem leið. 
Hið fyrra var viðtal Jóns Ársæls við 
Pétur Kristján Guðmundsson sem 
lamaðist fyrir neðan mitti þegar 
hann féll fram af hárri hengju 
við Innsbruck í Austurríki um ára-
mótin. Seinna viðtalið var frásögn 
Eiríks Inga Jóhannssonar af þeirri 
atburðarás er átti sér stað þegar 
Hallgrímur Si-77 sökk undan ströndum Noregs.

Ég varð strax heilluð af dugnaði og óbilandi 
jákvæðni Péturs Kristjáns sem heldur enn á fjöll 
þrátt fyrir að vera bundinn við hjólastól og kannski 

þess vegna brá mér þegar Jón Ársæll spurði piltinn 
út í kynlíf hans, þvaglát og hægðir. Ég skil ekki 

hvað það komi neinum við – Pétur 
er okkur öllum frábær fyrirmynd og 
það er það sem skiptir raunverulegu 
máli.

Eiríkur komst einn lífs af þegar 
Hallgrímur Si-77 sökk en þrír félagar 
hans létu lífið. Eiríkur sat einn 
í salnum ásamt Sigmari Guð-
mundssyni og sagði frá því sem 
átti sér stað 25. janúar. Frásögnin 

var grípandi og einstaklega sorgleg en sýnir okkur 
aftur hversu nauðsynlegt það getur verið að halda 
dauðataki í jákvæðnina og bjartsýnina þegar við 
erum stödd í erfiðleikum. Þessir tveir menn eru 
sannarlega hvunndagshetjur sem við megum öll 
draga lærdóm af. 

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HRÍFST AF HETJULEGUM FRÁSÖGNUM

Grípandi sögur hvunndagshetja

Í KVÖLD
Á SKJÁEINUM! 
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4Hringdu núna og tryggðu þér  
áskrift í síma 595 6000, eða 

smelltu þér á  skjareinn.is
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KRÓKHÁLSI 5 - 110 REYKJAVÍK - SÍMI 517 8050

MÁN. TIL FÖS.- 10 TIL 18  /// LAU. - 10 TIL 16

AÐEINS ÖRFÁIR DAGAR EFTIR. 
FRÁBÆRT VERÐ.  ALLT Á AÐ SELJAST.

HAGLABYSSUR, RIFFLAR, VEIÐISTANGIR, HJÓL, 
BYSSUSKÁPAR, GERVIGÆSIR, SPÚNAR, FLOTHOLT, 

VÖÐLUR, JAKKAR, UNDIRFÖT, VEIÐIVESTI,  
FLUGULÍNUR, OG MARGT FLEIRA Á VERÐI SEM ALDREI  

Á EFTIR AÐ SJÁST AFTUR.  VIÐ FÖRUM AÐ LOKA.   
MISSTU EKKI AF ÞESSU

OPIÐ TIL 18 FÖSTUDAG 
10 TIL 16 Á LAUGARDAG 

AUÐVELDAÐU OKKUR FLUTNINGINN OG 
HJÁLPAÐU OKKUR VIÐ AÐ TÆMA BÚÐINA

Sportbúðin flytur í febrúar 
frá Krókhálsi 5 og opnar í 
mars að Krókhálsi 4.
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„Eddie Vedder hefur alltaf verið 
í miklu uppáhaldi hjá mér,“ segir 
Benedikt Jón Sigmundsson, 33 
ára rafvirki uppalinn á Akranesi. 
Hann ætlar að sjá Vedder og 
félaga í bandarísku rokksveitinni 
Pearl Jam á þrennum tónleikum á 
aðeins fjórum dögum í júní næst-
komandi. Ekki nóg með það því 
hann hefur látið húðflúra andlit 
Vedders á handlegg sinn.

Fyrstu tónleikarnir með Pearl 
Jam verða í Amsterdam 26. júní 
og daginn eftir fer Benedikt Jón  
einnig á aukatónleika rokkaranna 
þar í borg. Að þeim loknum fer 
hann til Belgíu á tónlistarhátíð-
ina Rock Werchter í fjórða sinn 
á ævinni, þar sem Pearl Jam 
verður eitt af stóru atriðunum. 
„Ég er að vona að á þessum 
tvennu tónleikum í Amster-
dam fái maður sitthvora tón-
leikana enda eru þeir dugleg-
ir að breyta lagalistanum,“ 
segir Benedikt, sem hefur einu 
sinni áður séð Pearl Jam spila. 
Það var á Werchter-hátíðinni 
fyrir tveimur árum en honum 
til ama spiluðu þeir ekki slag-
ara á borð við Black, State of 
Love and Trust og Betterman. 
Vonast hann til að fá loksins 
að heyra þau lög „live“ í júní.
Auk þess að vera með húðflúr af 
Vedder á handlegg sínum ætlar 
Benedikt að bæta fleiri grunge-
rokkurum í safnið á sama hand-
legginn með aðstoð Gunnars 
Valdimarssonar hjá Íslenzku húð-
flúrstofunni. Mynd af söngvara 
Mother Love Bone sem Pearl Jam 
var stofnuð upp úr, hinum sáluga 
Andrew Wood, var fyrir skömmu 
húðflúruð við hliðina á Vedder. 
Síðar meir bætast við þeir Chris 
Cornell úr Soundgarden, rokk-
sveit sem Benedikt sér einmitt 

á tónleikum í Þýskalandi í byrj-
un júní og hinn sálugi Layne Sta-
ley úr Alice in Chains, sem hann 
hefur tvívegis séð á tónleikum. 
Kurt Cobain úr Nirvana átti einn-
ig að vera með í hópnum en hann 
komst því miður ekki fyrir.

Með húðflúrunum vill Benedikt 

Jón innsigla grugg-áhugann sinn 
enda hefur tónlistarstefnan lengi 
átt fastan sess í tilveru hans. 
„Maður ólst upp á grunge-inu. 
Þetta hefur alltaf verið uppá-
haldstónlistin mín og hún er 
mikið í spilaranum hjá mér.“

 freyr@frettabladid.is

BENEDIKT JÓN SIGMUNDSSON:  VEDDER ALLTAF VERIÐ Í UPPÁHALDI

Sér Pearl Jam þrisvar í júní 
og safnar grugghúðflúrum

„Það er búið að vera virkilega 
gaman að vera hérna,“ segir 
fyrirsætan Anna Þóra Alfreðsdótt-
ir sem var að ljúka við að taka upp 
stóra auglýsingaherferð í Toronto 
í Kanada. 

Anna Þóra var sérstaklega feng-
in í verkefnið af framleiðendunum 
sem tókst ekki að finna fyrirsætu 
við hæfi í Toronto og leituðu því til 
Íslands. Um er að ræða stóra aug-
lýsingaherferð húðvörulínunnar 
Mederma Skin Care bæði fyrir 
sjónvarp og prentmiðla í Banda-
ríkjunum. Tökur stóðu yfir í fimm 
daga og var Anna Þóra í skýjunum 
með dvölina. „Þetta er mikið ævin-
týri og fagmannlega að öllu staðið 

hérna fyrir okkur, en við erum 
hérna þrjár stúlkur sem leikum 
aðalhlutverkin,“ segir Anna Þóra 
en annar Íslendingur var í töku-
liðinu, Karl Óskarson tökumaður. 
„Það var æði að hafa annan Íslend-
ing þarna með mér og þeim fannst 
mjög skondið að heyra okkur tala 
íslensku. Við skemmtum hinum 
í tökuliðinu og ég söng meira að 
segja Sprengisand fyrir alla.“

Leikstjórar eru þau Brendan 
Heath og Sara Marandi en þau 
hafa meðal annars leikstýrt leik-
konunum Nicole Kidman og Evu 
Longoriu í auglýsingaherferðum 
fyrir L´oreal og Panthene. Þau 
höfðu reynslu af Íslandi þar sem 

þau voru hér á landi síðasta sumar 
að taka upp auglýsingu fyrir Vera 
Wang Perfume. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Anna Þóra flýgur erlendis í verk-
efni en hún hefur tvisvar farið 
og leikið í Hurts-myndböndum 
eftir að hún lék í sínu fyrsta hér 
á Íslandi. Hún viðurkennir að það 
sé svo sannarlega kærkomið að fá 
að grípa í svona verkefni en hún 
er í tannlæknanámi við Háskóla 
Íslands. „Ég tók mér bara frí í 
skólanum á meðan enda gat ég 
ekki sleppt þessu tækifæri. Þetta 
er algjör draumur og í raun mikil 
forréttindi að fá að ferðast svona 
mikið í vinnunni.“  - áp

Söng Sprengisand fyrir tökuliðið

„Við erum alltaf klárir þegar allir eru lausir,“ 
segir Pálmi Sigurhjartarson úr Vinum Sjonna. 

Síðan hljómsveitin steig á svið í Düsseldorf í 
Þýskalandi í maí í fyrra og söng lagið Coming 
Home hefur hún fengið fjölda fyrirspurna frá 
útlöndum til þeirra sem reka ferðaskrifstofur á 
Íslandi og halda hér ráðstefnur. 

„Það hafa verið að koma hingað hópar frá 
Evrópu sem hafa spurt hvort þessi hópur sé ennþá 
starfandi og spilahæfur og hvort hægt sé að fá 
hann til að skemmta,“ segir Pálmi. „Við erum allt-
af boðnir og búnir þegar við getum en við erum 
allir í einhverjum öðrum verkefnum líka að spila 
og syngja úti um allar trissur. Það er skemmtilegt 
að þetta atriði okkar hafi vakið athygli í Eurovisi-
on og að fólk sé að pæla aðeins í þessu.“

Margar ráðstefnur fyrir erlenda aðila eru fyrir-
hugaðar hérlendis í vor, þar á meðal í Hörpunni og 
þar munu Vinir Sjonna einmitt stíga á svið í apríl. 
„Þessi félagsskapur mun lifa áfram en við erum 
ekkert að rembast í þessu. Þessi hópur varð til 
eins og hann varð til og við reynum að gera hlut-
ina vel og skemmtilega. Við erum ekki að fara að 
sigra heiminn en heimurinn má koma til okkar.“ 

Næsta verkefni Vina Sjonna verður reyndar á 

erlendri grundu, eða á þorrablóti í Óðinsvéum í 
Danmörku 11. febrúar, eins Fréttablaðið hefur 
greint frá.  - fb

Útlendingar vilja Vini Sjonna

SPILA FYRIR ÚTLENDINGA Vinir Sjonna eru eftirsóttir á meðal 
útlendinga sem koma hingað til lands. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FENGIN Í STÓRA AUGLÝSINGAHERFERÐ
Anna Þóra Alfreðsdóttir, fyrirsæta og 
tannlæknanemi, var valin til að leika 
aðalhlutverk í stórri auglýsingaherferð 
húðvörulínunnar Mederma Skin Care.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Best finnst mér að fá mér 
heimagerðan chia-graut. Ég 
bý hann til úr chia-fræjum og 
berjum og helli svo heimagerðri 
möndlumjólk yfir. Á eftir fæ ég 
yfirleitt heimagerðan latte-bolla 
úr smiðju eiginmanns míns.“

Marta María Jónasdóttir, fréttastjóri 
dægurmála á mbl.is.
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Ashton Kutcher mætir til leiks

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

ROKK OG RÓL
Benedikt Jón Sigmundsson sér Eddie 
Vedder og félaga í Pearl Jam þrisvar 
sinnum á fjórum dögum í sumar. 
Hann er með tvö húðflúr af Vedder 
og Andrew Wood á handleggnum.



Burt úr 
bænum
Hristu hópinn saman! 

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á FLUGFELAG.IS EÐA Í SÍMA 570 3075.

Burt úr bænum er fyrir hópa af öllum stærðum og gerðum. 

Komdu liðinu skemmtilega á óvart. 

Taktu flugið burt úr bænum. Tilvalið fyrir starfsmanna-

ferðir,  árshátíðir, óvissuferðir eða menningarferð með 

fjölskyldunni.

Frábær ferðatilboð til allra áfangastaða okkar innanlands 

og nú bjóðum við einnig ferðir til Færeyja.

REYKJAVÍK 
EGILSSTAÐIR
ÍSAFJÖRÐUR
AKUREYRI
 ÞÓRSHÖFN Í FÆREYJUM
 

Skemmtum okkur innanlands er fyrir þá sem vilja taka flugið og gista 

á frábærum hótelum á áfangastöðum Flugfélags Íslands. Upplifðu 

stemninguna út á landi eða í Reykjavík og skemmtu þér innanlands.

Skemmtum okkur
innanlands
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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ALLURE
Queen size (153x203 cm)

Fullt verð 163.600 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
98.160 kr.

ÞÚ SPARAR 65.440 Kr.

QUANTUM
Queen size (153x203 cm)Fullt verð 313.300 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
203.645 kr.

ÞÚ SPARAR 109.655 Kr.

HÁGÆÐA
DÚNSÆNGUR

Fullt verð 28.540 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
19.978 kr.

ÞÚ SPARAR 8.562 Kr.

FJÖLSTILLANLEG
HEILSURÚM

30%
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFÖT

30%
AFSLÁTTUR!

HEILSUKODDAR

30%
AFSLÁTTUR!

35%
AFSLÁTTUR!

40%
AFSLÁTTUR!

DÚN- OG
FIÐURSÆNGUR
Fullt verð 13.900 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
9.730 kr.

ÞÚ SPARAR 4.170 Kr.

Slógu í gegn á 
danssýningu
Ólína Þorvarðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, Signý Pálsdóttir, 
skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg, 
og Þórólfur Árnason, fyrrverandi 
borgarstjóri, voru á meðal gesta á 
frumsýningu Íslenska dansflokksins 
á verkinu Minus 16 í Borgarleik-
húsinu á laugardagskvöld. Verkið, 
sem er eftir hinn ísraelska Ohad 
Naharin, gefur sig út fyrir að brjóta 
niður múra milli flytjenda og 
áhorfenda. Sú varð einmitt raunin 
á frumsýningunni þegar Signý, 
Þórólfur og Ólína voru drifin upp 
á svið til að dansa með 
atvinnudönsurunum. 
Góður rómur var 
gerður að danshæfi-
leikum þeirra þriggja, 
sérstaklega Ólínu og 
mátti varla á milli sjá 
hvort hún væri 
hluti af Íslenska 
dansflokknum 
eða ekki. 

Leoncie svarar Tobbu 
Marinós
Leoncie hefur sent Tobbu Marinós-
dóttir tóninn fyrir pistil sem 
hún skrifaði á bloggsíðu sína 
um tónleika söngkonunnar á 
Gauki á Stöng í lok janúar. Tobba 
skemmti sér vel á tónleikunum en 
kvartaði undan því hversu seint 
Leoncie steig á sviðið, eða tveimur 
tímum seinna en áætlað var. Í 
orðsendingu sinni blæs söngkonan 
á ummæli Tobbu og segist hafa 
komið á sviðið nákvæmlega á þeim 

tíma sem henni var ráðlagt 
af eiganda húss-
ins. Leoncie fussar 
einnig og sveiar yfir 
vinnubrögðum Tobbu, 
sem vildi víst taka 

viðtal við hana 
úti í Bretlandi 
fyrir nokkrum 
árum en 
ekkert varð af 

því.  - fb

1 Kvikmyndagerðarmenn létust 
í þyrluslysi í Ástralíu

2 Plus500 býður fjárfestum að 
veðja á verðbreytingar

3 Segir Davíð vera pólitískan 
hryðjuverkamann

4 Ákvörðun Rússlands og Kína 
„svívirðileg“

5 Samgöngur farnar úr …
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