
veðrið í dag

STJÓRNMÁL Stofnfundur nýrrar breiðfylkingar um 
framboð til næstu alþingiskosninga var haldinn í 
gær. Að fylkingunni standa auk annarra þingmenn 
Hreyfingarinnar, Borgarahreyfingin, Frjálslyndi 
flokkurinn og ýmis grasrótarsamtök.

„Það er vilji til þess hjá þessum hópum að vinna að 
þessu, en það er opið fyrir að fleiri bætist í hópinn og 
ekki víst að allir skili sér í endahöfn,“ segir Margrét 
Tryggvadóttir, þingmaður Hreyfingarinnar.

Sameiginlegt framboð hefur gengið undir vinnu-
heitinu Breiðfylkingin, en óskað var eftir hugmynd-
um að heiti á fundinum í gær.

Margrét segir mikinn samhljóm hafa verið um 
flest atriði svokallaðrar kjarnastefnu fylkingarinnar, 
en nú taki við málefnavinna fyrir framhaldsaðalfund 
sem til standi að halda eftir mánuð. „Það var alger 
samstaða um mál eins og afnám verðtryggingar og 

leiðréttingu húsnæðislána,“ segir Margrét. Hún segir 
fundarmenn þó ekki hafa verið sammála um hvernig 
fara eigi með aðildarviðræðurnar við Evrópusam-
bandið. Fyrir fundinum lá tillaga um að ljúka við-
ræðum og leyfa þjóðinni að ákveða framhaldið í þjóð-
aratkvæðagreiðslu. Ekki náðist samstaða um það, 
þar sem sumir vildu hætta viðræðum, og aðrir vildu 
kjósa um hvort halda ætti viðræðum áfram. - bj

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011
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Það er vilji til þess hjá þessum 
hópum að vinna að þessu, en það er 

opið fyrir að fleiri bætist í hópinn og ekki víst 
að allir skili sér í endahöfn.

MARGRÉT TRYGGAVÓTTIR
ÞINGMAÐUR HREYFINGARINNAR

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 
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Sýningin Sjálfsagðir hlutir  stendur nú yfir í Hönnunarsafni 
Íslands. Þar er athygli vakin á hlutum sem oft eru taldir sjálfsagðir í 

daglegu lífi. Fjölskyldusmiðja verður í tengslum við sýninguna. Þar 

verða verkefni í tengslum við hráefni og hönnun.

Dögg Guðmundsdóttir, iðnhönnuður í Danmörku, hannaði körfu sem hægt er að tylla sér á
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Fasteignamarkaðurinn er 
með til sölu einbýlishús að 
Breiðuvík 81, Grafarvogi.

H úsið er 238,9 fermetra og 
á einni hæð með inn-
byggðum 37,8 fermetra bílskúr. Það stendur á góðum útsýnisstað við opið svæði.

Utanvert húsið er í góðu ásig-komulagi. Aukin lofthæð er í því öllu, allt að 3,5 fermetrar. Inn-réttingar og innihurðir eru allar úr hnotu. Gólf er flísa- og park-ettlagt. Stórar rennihurðir með sandblásnum glerjum eru úr for-stofu í hol og úr holi í stofur og í eldhús. Stórar verandir eru með skjólveggjum, bæði norðan og sunnan megin við húsið.
Forstofa er búin fataskápum. Hol/sjónvarpsstofa er með arni. Gestasalerni er við hol. Stofur eru samliggjandi og með útsýni til sjávar, að Esju og víðar. Úr þeim er hægt að ganga á verönd með skjólveggjum og heitum potti. Eldhús er með eyju með áf i

með innnréttingum með vaski. Geymsla er inn af því. Þaðan er útgengt á baklóð. Innangengt er í bílskúr. Hjónaherbergi er rúm-gott og búið fataskápum. Útengt er á verönd. Baðherbergi er rúm

Lóðin er teiknuð af Stanislah Bohic.
Seljendur vilja athuga með skipti á minni eign á höfuð-borgarsvæðinu. 
Til i

Vandað einbýli á einni hæð

Húsið er í góðu ásigkomulagi og glæsileg lóð fylgir.

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

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

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

heimili@heimili.is

Sími 530 6500

Bogi Molby
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg.fasteignasali

Andri  
Sigurðsson 
sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari

Tryggvi  
Kornelíusson
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Erum flutt að  
Suðurlands-
braut 22!

D-VÍTAMÍN
fyrir börn og fullorðna

Fæst í helstu apótekum og stórmörkuðum

9 dagar 
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Sjáðu 
búningana 

okkar á 

Facebook

Barnabúningar: 

1.490, 2.990  

og 4.990

KÖNNUN Um 28 prósent landsmanna 
vilja að ráðist verði í gerð Vaðla-
heiðarganga í ríkistryggðri einka-
framkvæmd en 47 prósent eru því 
andvíg, samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2.

Alls sagðist 15,1 prósent mjög 
fylgjandi því að göngin verði gerð 
í einkaframkvæmd og 13,1 prósent 
frekar fylgjandi. Um 17,7 prósent 
sögðust því frekar andvíg og 29,5 
prósent sögðust mjög andvíg hug-
myndinni. Nærri fjórðungur, 24,6 
prósent, sagðist hvorki fylgjandi né 
andvígur lagningu ganganna í ríkis-
tryggðri einkaframkvæmd.

Íbúar landsbyggðarinnar eru 
almennt hlynntari því að ráðist verði 
í gerð ganganna. Alls sagðist 42,1 

prósent þeirra sem búsettir voru 
utan höfuðborgarsvæðisins mjög 
eða frekar fylgjandi áformunum, en 
39,1 prósent sagðist mjög eða frekar 
andvígt þeim.

Talsvert lægra hlutfall íbúa höfuð-
borgarsvæðisins, 24,6 prósent, sagð-
ist hlynnt göngunum, en 51 prósent 
var á móti því að gera þau í ríkis-
tryggðri einkaframkvæmd.

Hringt var í 800 manns þann 8. og 
9. febrúar. Þátttakendur voru vald-
ir með slembiúrtaki úr þjóðskrá og 
skiptust jafnt eftir kyni, og hlut-
fallslega eftir búsetu og aldri. Spurt 
var: Ert þú fylgjandi því eða and-
víg(ur) að ráðist verði í gerð Vaðla-
heiðarganga í einkaframkvæmd með 
ríkis ábyrgð? Alls tóku 91,9 prósent 
afstöðu. - bj

Minnihluti fylgjandi 
Vaðlaheiðargöngum
Um 28 prósent vilja að Vaðlaheiðargöng verði gerð í einkaframkvæmd með 
ríkisábyrgð samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Ríflega 47 
prósent eru því andvíg. Landsbyggðarfólk er almennt hlynntara gerð ganganna.

Ert þú fylgjandi því eða andvíg(ur) að 
ráðist verði í gerð Vaðlaheiðarganga í 
einkaframkvæmd með ríkisábyrgð?

Fleiri á móti göngum í 
einkaframkvæmd

29,5%
15,1%

13,1%

24,6%17,7%

Mjög fylgjandi

Frekar 
fylgjandi

Hlutlaus
Frekar 
andvíg(ur)

Mjög 
andvíg(ur)

HEIMILD: SKOÐANAKÖNNUN 
FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2

ALÞINGI Rammaáætlun um vernd 
og nýtingu náttúrusvæða felur að 
mati umhverfisráðherra ekki í sér 
endanlega úthlutun náttúrusvæða.

„Ég hef velt upp þeirri spurn-
ingu í hvaða 
stöðu núlifandi 
kynslóð er að 
setja sig gagn-
vart framtíðinni 
með því að taka 
þessar ákvarð-
anir í eitt skipti 
fyrir öll,“ segir 
Svandís Svavars-
dóttir umhverfis-
ráðherra.

Umhverfisráðherra og iðnaðar-
ráðherra fjalla núna um málið, 
áður en það fer fyrir stjórnar-
flokkana og Alþingi. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er nú 
unnið að því að ná sátt um að til-
lagan breytist ekki í meðförum 
þingsins.  - kóp / óká / Sjá síðu 8

Rammaáætlun í vinnslu:

Úthlutun samt 
ekki endanleg

TÓNLIST „Við gerum þetta ekki 
fyrir peninginn heldur aðallega 
vegna þess að við elskum Ísland,“ 
segir Trond Opsahl, sem rekur 
norska viðburðafyrirtækið Sky 
Agency ásamt Christoffer Huse.

Fyrirtækið stendur fyrir komu 
plötusnúðsins Tiesto hingað til 
lands í næsta mánuði. Ef vel 
gengur með tónleikana vonast 
þeir félagar til að fleiri flytjendur 
komi hingað á þeirra vegum og 
líklega verða margir þeirra tölu-
vert frægari. „Við höfum talað við 
marga umboðsmenn og listamenn 
og það virðast allir vilja koma til 
Íslands.“  - fb / sjá síðu 30

Auðga tónleikaflóru landsins:

Lokka tónlistar-
menn til Íslands

MEÐ GUETTA Frá vinstri: Tónlistar-
maðurinn David Guetta, Trond Opsahl 
og Christoffer Huse.

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

Fyrirsætur í bisness
Helga Björnsdóttir og
Sigríður Hrönn Guðmunds-
dóttur kynntust við fyrir-
sætustörf en hafa nú 
stofnað fyrirtæki.
fólk 30

Ólafur Elíasson stofnar 
fyrirtækið Little Sun
Selur ódýrar sólarknúnar vörur til 
landa þar sem rafmagn er talið 
munaðarvara. allt 2

g

VÍÐA NOKKUÐ HVASST   Í dag 
má búast við SV-átt, 10-15 m/s, 
síst inn til landsins S- og A-til. 
Nokkuð bjart suðaustanlands 
en þungbúnara en úrkomulítið í 
öðrum landshlutum. Hiti víða á 
bilinu 2-8°C. VEÐUR 4

6

4
3

3

3

Ný breiðfylking grasrótarsamtaka undirbýr framboð í næstu alþingiskosningum:

Sammála um annað en ESB

Haukar í bikarúrslitin
Aron Rafn Eðvarðsson var 
aðalmaðurinn í sigri Hauka 
á erkifjendunum í FH.
sport 24

ÖRYGGIÐ AUKIÐ Undirbúningur fyrir flutning réttargeðdeildar Sogns á Kleppspítala stendur nú yfir, 
og á meðal annars að setja öryggisgirðingu umhverfis spítalann og bæta aðstöðu innandyra. Í kjölfarið verður 
réttargeðdeildinni í Ölfusi lokað. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Umræðan
Þeir sáu Contraband, hressa 
smyglaramynd. Strákarnir. 
Og hvað með það? 
í dag 12



13. febrúar 2012  MÁNUDAGUR2
SPURNING DAGSINS

12-36 mánaða binditími
Engin útborgun
Ábyrgðar- og kaskótrygging
Bifreiðagjöld
20.000 km á ári
Sumar- og vetrardekk
Þjónustuskoðanir og smáviðhald

Leigð´ann

Eigð´ann
Nýlegir bílar
Allir í toppástandi
Fara í gegnum gæðaskoðun AVIS
Þriggja daga reynsluakstur

www.avisbilar.is
S. 591 4000  

... og krækja sér í bíl á frábæru verði!

til þess að fara inn á avisbilar.is
11 ástæður

FÓLK Söng- og leikkonan Whitney 
Houston er látin, 48 ára að aldri. 
Hún lést á 
hótelherbergi 
í Beverly Hills 
aðfaranótt 
laugardags. 
Hún er talin 
hafa drukknað 
í baðkari. 

Whitney 
Houston var 
ein merk-
asta söngkona 
heims, þekktust fyrir lög á borð 
við I Will Always Love You og 
Saving All My Love For You. 
Eiturlyfjaneysla og stormasamt 
hjónaband Houston og söngv-
arans Bobby Brown varpaði 
skugga á glæsilegan feril henn-
ar í seinni tíð. 

Houston lést skömmu áður 
en hún ætlaði að mæta í veislu 
á vegum plötumógúlsins Clive 
Davis í tengslum við afhendingu 
Grammy-verðlaunanna í Los 
Angeles. - afb 

Whitney Houston látin:

Fannst á hótel-
herbergi sínu

WHITNEY HOUSTON

ALÞINGI Skotíþróttamenn hafa 
óskað eftir fundi með innan-
ríkisráðherra vegna athuga-
semda sem þeir gera við drög að 
nýjum vopnalögum, sem opin-
beruð voru fyrir nokkru.

„Við erum búnir að óska eftir 
fundi en höfum ekki fengið 
svar,“ segir Halldór Axelsson, 
formaður Skotíþróttasambands 
Íslands. Sambandið sendi inn 
breytingartillögur og vonast 
til þess að tekið verði tillit til 
þeirra.

Verði frumvarpsdrögin að 
lögum óbreytt þýðir það endalok 
þriggja skotfimiíþróttagreina að 
mati sambandsins.  - bj

Skotíþróttamenn ósáttir:

Bíða eftir fundi 
með ráðherra

UMHVERFISMÁL Þrír bændur telja að Ísafjarðar-
bær beri ábyrgð á því tjóni sem þeir urðu fyrir af 
völdum díoxín-mengunar frá sorpbrennslustöðinni 
Funa í Engidal. Lögmaður bændanna hefur skrifað 
Ísafjarðarbæ, sem átti og rak Funa, og óskað eftir 
afstöðu sveitarfélagsins til bótaskyldu.

Í bréfinu segir einnig að bændurnir hafi orðið 
fyrir miklu tjóni vegna mengunarinnar. Næstu 
vikur og mánuðir fari í að meta tjónið og ekki sé 
ósennilegt að leita þurfi til dómkvaddra mats-
manna, náist ekki samkomulag við sveitarfélagið. 

Eftir að málið kom upp þurfti að slátra öllu búfé 
á bænum Efri-Engidal og Kirkjubóli í Skutulsfirði. 
Auk þess þótti nauðsynlegt að slátra sjö kálfum frá 
Neðri-Hjarðardal í Dýrafirði þar sem þeir komu 
allir frá Efri-Engidal. Fengu bændurnir ekkert 
greitt fyrir afurðirnar enda var þeim fargað. 

Hinn 11. janúar síðastliðinn var aflétt banni á nýt-
ingu fóðurs frá svæðinu. „Niðurstöðurnar breyta 
hins vegar engu um þann búfénað sem var eða er 
mengaður, né heldur breyta niðurstöðurnar banni á 
nýtingu eldra fóðurs frá Engidal. Áfram er því bann 
við nýtingu afurða þeirra dýra sem alin voru á fóðri 

frá svæðinu þegar mengunin var meiri en nú er,“ 
segir í bréfi lögmannsins til sveitarfélagsins. 

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir 
umsögn Andra Árnasonar, bæjarlögmanns 
Ísafjarðarbæjar, um málið.   - shá

Bændur telja Ísafjarðarbæ ábyrgan fyrir tjóni vegna díoxín-mengunar frá Funa:

Vilja skýr svör um bótaskyldu

SORPBRENNSLAN FUNI Díoxín fannst í kjöti, mjólk og fóðri 
með þeim afleiðingum að bændur misstu lífsviðurværi sitt.
 FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

VÍSINDI Eldflaug af tegundinni 
Vega verður skotið á loft í fyrsta 
sinn, rétt fyrir hádegi í dag. 
Geimferðastofnun Evrópu hefur 
unnið að þróun flaugarinnar síð-
ustu níu ár.

Flaugin mun flytja níu gervi-
hnetti á braut um jörðu, en helsta 
markmiðið með Vega-flaugunum 
er að sjá til þess að evrópskir 
aðilar hafi eigin skotaðstöðu og 
flaugar og verði því síður háðir 
öðrum ríkjum, til dæmis Rússum, 
við að skipuleggja geimskot.

Flauginni, sem er um 30 metr-
ar á lengd, verður skotið upp frá 
Frönsku-Gvæana, í Suður-Amer-
íku.  - þj

Ný geimflaug í jómfrúarferð:

Vega-flaug á 
loft í fyrsta sinn

ALLT TIL REIÐU Fyrstu flauginni af 
gerðinni Vega verður skotið upp í dag, ef 
fram fer sem horfir.  MYND/ESA 

TÚRKMENISTAN, AP Ekki er mikilla 
tíðinda að vænta úr forsetakosn-
ingunum sem fóru fram í Túrk-
menistan í gær.

Sitjandi forseti, Gúrbangúllí 
Berdímúkhamedov, á sigur vísan 
þar sem enginn af sjö mótfram-
bjóðendum hans hefur háð kosn-
ingabaráttu að ráði. Hann var 
fyrst kjörinn fyrir fimm árum og 
hefur fetað sömu braut leiðtoga-
dýrkunarinnar og forveri hans, 
Túrkmenbashi.

Túrkmenistan, sem áður var 
hluti af Sovétríkjunum, er ríkt af 
auðlindum, en nokkuð þykir vanta 
upp á frelsi almennings.  - þj

Túrkmenar kjósa forseta:

Litlar líkur á 
ósigri forsetans

GRIKKLAND Gríska þingið fjallaði í 
gær um aðgerðaáætlun sem felur í 
sér stórfelldan niðurskurð ríkisút-
gjalda. Afgreiða þarf áætlunina til 
þess að Grikkland geti fengið 130 
milljarða evra neyðarlán frá ESB 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum.

Á sama tíma mótmæltu tugþús-
undir á götum Aþenu. Lögregla 
beitti táragasi á fólkið, sem fellir 
sig ekki við aukinn niðurskurð.

Evangelos Venizelos fjármála-
ráðherra Grikkja sagði á þinginu 
að landið færi lóðbeint á hausinn 
yrði áætlunin ekki samþykkt.

Grikkir mótmæla enn:

Gjaldþrot án 
nýrra aðgerða

Þorsteinn, eru menn þá að 
skegg-appa sig upp?

„Það er að minnsta kosti ljóst að 
menn skeggræða þetta á kaffistof-
um landsins.“

Þorsteinn Þorsteinsson, vörustjóri Nokia 
hjá Hátækni, segir nýja uppfærslu, eins 
konar skegg-app, standa til boða þeim 
sem upplifa það að andlitshár þeirra 
truflar tal í síma með snertiskjá.

LEIKHÚS „Ég er að átta mig á því 
núna hversu heppinn ég hef verið 
að ekki fór verr,“ segir Halldór 
Gylfason, sem leikur huglausa 
ljónið í uppfærslu Borgarleik-
hússins á Galdrakarlinum í Oz. 

Á 48. sýningu leikritsins á 
laugar daginn varð óhappið sem 
Halldór vísar til. „Ég er að koma 
inn á sviðið og er í miðri setningu 
þegar ég hverf ofan um hlera á 
gólfinu. Það eru um fjórir metr-
ar frá hleranum og niður á gólfið 
undir sviðinu, en ég dett fyrst um 
einn metra og lendi á lyftu og fer 
þaðan niður á gólf,“ lýsir Halldór.

Halldór var klæddur í þykkan 
ljónsbúning, sem hann telur að 
hafi tekið af honum fallið. „Svo 
átti ég auðvitað ekki von á þessu 
og var alveg slakur, svona eins og 
þegar fullur karl dettur af hest-
baki. Það hefur örugglega hjálp-
að.“ 

Fyrir tilviljun var leikarinn og 
leikstjóri verksins, Bergur Þór 
Ingólfsson, á meðal áhorfenda og 
varð því vitni að slysinu, líkt og 
aðrir með augun á sviðinu. Hann 
hljóp strax baksviðs til að athuga 
með Halldór, sem hvatti Berg til 
að taka við kyndlinum sem hug-
lausa ljónið. 

Þar sem ljóst var að Halldór 
var ekki alvarlega slasaður sam-
þykkti Bergur það. Hann klædd-
ist búningi ljónsins, steig á svið 
og útskýrði fyrir áhorfendum 
hvað hefði komið fyrir. Svo klár-
aði hann sýninguna í hlutverki 
ljónsins og stóð sig með prýði. 

Á meðan á þessu stóð var Hall-
dór fluttur með sjúkrabíl upp á 
spítala, þar sem staðfest var að 
hann væri óbrotinn. Hann var 

hins vegar nokkuð lemstraður, 
tognaður í baki og með verki í 
hálsi og höfði.  

Í gær var 49. sýning á Galdra-
karlinum í Oz og í þetta sinn 
leysti leikstjórinn Halldór af alla 

sýninguna. Halldór vonast hins 
vegar til þess að komast fljótlega 
aftur á svið. 

„Ég er mun betri í dag en í gær. 
Þetta er vonandi bara tognun og 
mar, ég er bjartsýnn á að jafna 
mig á þessu á nokkrum dögum,“ 
segir hann.

Mannleg mistök réðu því að 
hlerinn var opinn á vitlausum 
tíma. Vinnueftirlitið er búið að 
taka út aðstæður og tekin hefur 
verið ákvörðun um að framveg-
is geti aðeins einn maður opnað 
hlerann á meðan á sýningu stend-
ur, til að koma í veg fyrir að svip-
að óhapp geti átt sér stað aftur.  

 holmfridur@frettabladid.is

Hrapaði fjóra metra 
í miðri leiksýningu
Vinnuferlum verður breytt í Borgarleikhúsinu eftir að Halldór Gylfason leikari 
féll niður um hlera í miðri leiksýningu á laugardaginn. Fallið kom Halldóri svo 
á óvart að hann var „slakur eins og fullur karl á hestbaki“ og slapp óbrotinn. 

HALLDÓR SEM HUGLAUSA LJÓNIÐ Áhorfendum á 48. sýningu á Galdrakarlinum í 
Oz á laugardaginn brá í brún þegar Huglausa ljónið hvarf niður um hlera á gólfinu í 
miðri sýningu. Fallið var um 4 metrar. MYND/BORGARLEIKHÚSIÐ

Ég er mun betri í 
dag en í gær. Þetta 

er vonandi bara tognun og 
mar, ég er bjartsýnn á að 
jafna mig á þessu á nokkrum 
dögum.

HALLDÓR GYLFASON 
LEIKARI

LÖGREGLUMÁL Karlmaðurinn sem 
varð fyrir hrottalegri árás á 
heimili sínu á Þórshöfn aðfara-
nótt sunnudags er ekki í lífs-
hættu, samkvæmt upplýsingum 
frá Sjúkrahúsinu á Akureyri.

Maðurinn, sem er á áttræðis-
aldri, var illa haldinn þegar hann 
kom á sjúkrahúsið. Hann var 
mikið skorinn og lemstraður eftir 
árásina, meðal annars með höfuð-
áverka. 

Árásin átti sér stað rétt eftir 
miðnætti. Árásarmaðurinn, sem er 
karlmaður á þrítugsaldri, braust 

inn á heimili þolandans og réðist 
á hann meðal annars með hníf að 
vopni. Lögregla kom skömmu síðar 
á staðinn og var árásarmaðurinn 
þá enn á vettvangi og var handtek-
inn í framhaldinu. 

Hann var drukkinn þegar árásin 
átti sér stað, en lögregla telur að 
árásarmaðurinn hafi talið sig eiga 
einhver óuppgerð mál við húsráð-
anda.

Þar sem málið telst upplýst er 
ekki talin þörf á því að fara fram 
á gæsluvarðhald yfir árásarmann-
inum. - þj

Ráðist á mann á áttræðisaldri á heimili hans á Þórshöfn:

Taldi sig eiga óuppgerð mál

FRÁ ÞÓRSHÖFN Árásarmaðurinn réðist 
inn á heimili mannsins á Þórshöfn. Lög-
regla handtók hann þar, en sleppti svo 
lausum eftir að málsatvik urðu ljós.
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4 nætur 27. apríl - 1. maí 

Madrid
í vor með VITA

Madrid er borg menningar og lista, fótbolta, matar og mannlífs, og það fram á rauða nótt. 
Borg sem kemur skemmtilega á óvart með breiðstræti sín, öngstræti, göngugötur, fögru 
hallir og kirkjur, heimsfrægu myndlistarsöfn, gróðursælu almenningsgarða, hjalandi  
gosbrunna og síðast en ekki síst iðandi mannlíf.

Verð frá 99.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
M.v. 2 í tvíbýli á Melia Hotel Galgos með morgunverði 27. apríl í fjórar nætur.
Innifalið: flug, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 109.900 kr. 

Kristinn R. Ólafsson er þekktastur fyrir 
útvarpspistla sína frá Spáni í 30 ár en 
hann hefur búið í Madrid síðan 1977 
og er án efa einna fróðastur Íslendinga 
um Spán nútímans og sögu landsins og 
menningu. 

27. apríl, 4 nætur Fararstjóri: Kristinn R. ÓlafssonMadrid á Spáni

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is
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FJÖLMIÐLAR Óskar Ófeigur Jóns-
son, blaðamaður á Fréttablaðinu 

og Vísi.is hlaut 
um helgina 
fjölmiðlaviður-
kenningu 
Knattspyrnu-
sambands 
Íslands (KSÍ) 
fyrir árið 2011.

Í frétt á vef 
KSÍ segir að 
Óskar hafi 
notað tölfræði 
mikið í sínu 

starfi og með góðum árangri.
„Hann hefur um árabil fjallað 

um knattspyrnu og hefur jafnan 
haldið umfjöllun um kvenna-
knattspyrnu mjög á lofti“, segir 
aukinheldur á vef KSÍ.

Geir Magnússon, formaður 
KSÍ, afhenti Óskari viðurkenn-
inguna á ársþingi sambandsins á 
laugardag.  - þj

Blaðamaður Fréttablaðsins:

Hlaut fjölmiðla-
verðlaun KSÍ

ÓSKAR ÓFEIGUR 
JÓNSSON

EFNAHAGSMÁL Aukið líf heldur 
áfram að færast í íbúðamarkað 
á höfuðborgarsvæðinu. Alls var 
þinglýst 372 kaupsamningum um 
íbúðarhúsnæði á svæðinu í janúar 
sem er 70 prósenta aukning frá 
sama mánuði í fyrra.

Velta samninganna nam rétt 
tæplega 11 milljörðum króna. 
Meðalupphæð á kaupsamning er 
því 29,4 milljónir króna.

Á árinu 2011 voru kaupsamning-
ar á höfuðborgarsvæðinu samtals 
4.613 og fjölgaði um 54 prósent 
milli ára. 

Þá hækkaði íbúðaverð um tíu 
prósent að nafnvirði og fimm að 
raunvirði. - mþl

70% fleiri samningar:

Aukinn kraftur 
í íbúðamarkað

SLYSAVARNIR Gísli Örn Gíslason 
er skyndihjálparmaður ársins 
2011 að mati Rauða kross Íslands. 
Hann bjargaði lífi dóttur sinnar, 
Sigurbjargar Jóhönnu, 29. janúar 
árið 2011. 

Feðginin ætluðu bæði að vera 
að heiman þetta kvöld, en röð til-
viljana réði því að þau voru bæði 
stödd í herbergi Sigurbjargar 
þegar hún fór í hjartastopp. Gísli 
hóf strax hjartahnoð og kallaði 
á eiginkonu sína, sem hringdi í 
sjúkrabíl. Sjúkraflutningamenn 
og lögreglumenn komu á staðinn 
7 til 8 mínútum síðar.

Gísli tók við viðurkenningu 
Rauða krossins í Smáralind á 
laugardag, á 112 daginn. - hhs

Verðlaun fyrir skyndihjálp:

Bjargaði lífi 
dóttur sinnar

SKYNDIHJÁLPARMAÐUR ÁRSINS 2011
Gísli Örn Gíslason sýndi hárrétt handtök 
þegar dóttir hans hans fór í hjartastopp 
á heimili þeirra.  MYND/RAUÐI KROSS ÍSLANDS

LÖGREGLA Dregið hefur úr ofbeldi 
tengdu skemmtanahaldi í mið-
borg Reykjavíkur. Lögreglan 
þakkar fækkunina auknu eftirliti 
og góðu samstarfi við starfsfólk 
og dyraverði veitingastaða. 

Þá er það tilfinning lögreglu-
manna að aukið eftirlit hafi fælt 
sölumenn fíkniefna í einhverjum 
mæli frá þessum stöðum, að því 
er fram kemur í tilkynningu frá 
varðstjóra í vesturbæ Reykja-
víkur. Um nýliðna helgi könnuðu 
ómerktir lögreglumenn aðstæður 
á skemmtistöðum. - hhs

Aukið eftirlit skilar árangri:

Minna ofbeldi 
í miðborginni

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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Strekkingur V-til, 
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MILT Í VEÐRI  
Nokkuð hlýtt er á 
landinu í dag og 
næstu daga en 
búast má við hægt 
kólnandi veðri 
frá miðvikudegi. Í 
dag blæs nokkuð 
hressilega í fl estum 
landshlutum, á 
morgun eru horfur 
á nokkuð hægum 
vindi en á mið-
vikudaginn hvessir 
á nýjan leik við V-
ströndina.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

Ofstopi hræddi börn
Útigangsmenn með ofstopa og ógn-
andi tilburði við fólk á Klambra túni 
grættu börn sem skelfdust þá um 
miðjan dag í gær. Þeir voru á bak og 
burt þegar lögregla kom á vettvang.

Bíl var ekið yfir fót
Klukkan hálf fimm aðfaranótt 
sunnudags var lögreglu tilkynnt að 
bíl hefði verið ekið yfir rist manns í 
Austurstræti og af vettvangi. Bíllinn 
fannst heima hjá skráðum eiganda 
hálftíma síðar en ekki var ljóst hver 
hafði ekið. Eigandinn og gestur hans 
voru báðir handteknir.

LÖGREGLUMÁL

LÖGREGLUMÁL Karl á áttræðis-
aldri hefur játað að hafa komið 
fyrir sprengjunni sem sprakk á 
Hverfisgötu, skammt frá Stjórn-
arráðinu, snemma að morgni 31. 
janúar síðastliðinn. Hann mun 
hafa verið einn að verki og hefur 
verið sleppt úr haldi.

Í tilkynningu frá lögreglu 
segir að tilgangur mannsins 
með sprengjunni hafi ekki verið 
að valda skaða, heldur að koma 
ákveðnum skilaboðum á fram-
færi til stjórnvalda. 

Ekkert hefur enn komið fram 

um hvaða skilaboð það voru.
Þá er sprengjan ekki talin hafa 

verið til þess fallin að valda eyði-
leggingu eða hættu, enda hafi 
maðurinn staðið við hlið sprengj-
unnar er hún sprakk.

Maðurinn var handtekinn á 
heimili sínu í Reykjanesbæ á föstu-
dag, og við húsleit fannst ýmislegt 
sem tengdist málinu. Þá var bíll 
mannsins af sömu gerð og lýst var 
eftir í fjölmiðlum. 

Lögreglan var með mikinn 
viðbúnað eftir að upp komst um 
sprenginguna þar sem Hverfisgötu 

var lokað á meðan sprengjusveitir 
Landhelgisgæslu og lögreglu rann-
sökuðu sprengjuleifarnar.  - þj

Sprengjumálið upplýst eftir játningu Suðurnesjamanns á áttræðisaldri:

Tilgangurinn var ekki að valda skaða

NÁÐIST Á MYND Sprengjumaðurinn 
náðist á mynd skömmu eftir atvikið.

GENGIÐ 10.02.2012

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Steingrímsson hlynurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson 
orn.geirsson@365.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Brynja Gunnarsdóttir brynjag@365.is, Snorri Snorrason snorris@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Benedikt Jónsson benediktj@365.is, Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Ívar Hansen ivarorn@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-
5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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KÖNNUN Ríflega helmingur lands-
manna vill að Ólafur Ragnar 
Grímsson gefi kost á sér fyrir 
fimmta kjörtímabilið sem forseti 
Íslands, samkvæmt niðurstöðum 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins 
og Stöðvar 2.

Alls sögðu 53,8 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku að þeim fyndist 
Ólafur Ragnar eiga að gefa kost á 

sér í kosning-
unum í sumar, 
en 46,2 prósent 
voru á öndverð-
um meiði. Könn-
unin var unnin 
dagana 8. og 9. 
febrúar.

Stuðning-
ur við að Ólaf-
ur Ragnar gefi 
kost á sér í for-

setakosningum sem fram eiga að 
fara í júní næstkomandi hefur auk-
ist frá því í september á síðasta ári. 
Í sambærilegri könnun Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2 sögðust þá 47,6 pró-
sent vilja að Ólafur gæfi kost á sér 
í embættið, og hefur stuðningurinn 
því aukist um 6,3 prósentustig á 
fimm mánuðum.

Stuðningur við að Ólafur Ragn-
ar gefi kost á sér er mestur meðal 
stuðningsmanna Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks, en er einn-
ig mikill meðal þeirra sem styðja 
nýju framboðin Samstöðu og Bjarta 
framtíð.

Alls vilja 63 prósent stuðnings-
manna Framsóknarflokksins Ólaf 
í framboð í sumar, og 57 prósent 
þeirra sem kjósa myndu Sjálf-
stæðisflokkinn. Í kringum 60 pró-
sent þeirra sem styðja Samstöðu og 
Bjarta framtíð voru sömu skoðunar.

Áhugi á því að Ólafur gefi kost á 
sér áfram er minnstur meðal þeirra 
sem kjósa myndu Samfylkinguna, 
um 32 prósent. Helmingur stuðn-
ingsmanna hins stjórnarflokksins, 
Vinstri græns, vill að Ólafur sækist 
eftir endurkjöri.

Stuðningur við að Ólafur gefi 
kost á sér í sumar er meiri meðal 
karla en kvenna, og mun meiri 
meðal fólks undir fimmtugu en 
þeirra sem eldri eru. Þá styðja 
íbúar landsbyggðarinnar Ólaf frek-
ar en þeir sem eldri eru.

Hringt var í 800 manns dagana 
8. og 9. febrúar. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni, og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri.  

Spurt var: Finnst þér að Ólafur 
Ragnar Grímsson ætti að gefa kost 
á sér fyrir fimmta kjörtímabil-
ið sem forseti Íslands þegar kosið 
verður í sumar? Alls tóku 89,9 pró-
sent afstöðu.  brjann@frettabladid.is

Aukinn stuðningur 
við framboð Ólafs
Tæplega 54 prósent landsmanna vilja að Ólafur Ragnar gefi kost á sér í for-
setakosningum í vor samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. 
Stuðningur við að Ólafur gefi kost á sér hefur aukist nokkuð síðustu mánuði. 

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

Undanfarnar vikur hefur hópur stuðningsmanna Ólafs Ragnars safnað undir-
skriftum fólks sem skorar á hann að gefa kost á sér áfram. Í gær voru rétt 
rúmlega 29 þúsund undirskriftir skráðar á vefsíðu söfnunarinnar, askoruntil-
forseta.is. 

Sú tala gæti reyndar átt eftir að lækka eitthvað, þar sem kennitölur þeirra 
sem skráðir eru hafa ekki verið keyrðar saman við þjóðskrá. Þeir sem standa 
fyrir undirskriftasöfnuninni hafa verið gagnrýndir fyrir að undirskriftirnar séu 
ekki birtar á síðunni.

29 þúsund undirskriftir safnast

Já
53,8%

Nei
46,2%

Meirihluti vill að Ólafur gefi kost á sér
Finnst þér að Ólafur Ragnar Grímsson ætti að gefa kost á sér fyrir fimmta kjörtímabilið sem 
forseti Íslands þegar kosið verður í sumar?

Heimild: Skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2





13. febrúar 2012  MÁNUDAGUR6

UMHVERFISMÁL Norræna húsið, 
Reykjavíkurborg og Háskóli Íslands 
hafa tekið saman höndum um 
endur bætur á friðlandinu í Vatns-
mýrinni. Endurbæturnar fela meðal 
annars í sér að tryggja Tjarnar-
fuglum öruggt varpland, uppræta 
ágengar plöntur í friðlandinu og 
endurnýja og viðhalda líffræðileg-
um fjölbreytileika á svæðinu. „Það 
er löngu tímabært að taka til á 
svæðinu, hjálpa fuglunum sem lífga 
svo skemmtilega upp á miðborgina 
og gera svæðið að raunverulegum 
griðastað fugla, gróðurs og vatna-
lífvera,“ segir Þuríður Helga Krist-
jánsdóttir, verkefnastjóri hjá Nor-
ræna húsinu, en hugmyndin fæddist 
hjá starfsfólki Norræna hússins 
fyrir allnokkru. Hópur sérfræð-
inga, eftir milligöngu Norræna 
hússins, hefur komið með tillögur 
að úrbótum sem þegar eru hafnar.

Þuríður segir að ætlunin sé að 
gera svæðið að fyrirmynd fyrir 
endurheimt votlendis. Í fyrsta 
áfanga verði klárað að girða frið-
landið af með síki og lækka landið, 
til að mynda votlendi, og uppræta 
óæskilegan gróður. Einnig verður 
vatni beint betur um síkin svo koma 
megi í veg fyrir að þau þorni upp 
og vatn í þeim staðni. „En það er 
ljóst að þessar framkvæmdir verða 
ekki einar og sér til þess að bæta 
ástandið við Tjörnina. Fleira þarf 
að koma til.“

Alþekkt er að fuglum fer fækk-
andi sem verpa í friðlandinu og 
vistkerfinu þar fer hnignandi. Þur-
íður vísar þar til vöktunar þeirra 
Ólafs Karls Nielsen og Jóhanns 
Óla Hilmarssonar undanfarin ár. 
Þeir hafa bent á að nauðsynlegt sé 
að taka upp fyrri sið og ráða eftir-
litsmann við Tjörnina, eða „anda-
pabba“ eins og hann var kallaður. 

Þuríður tekur undir með Ólafi 
og Jóhanni Óla og telur það geta 
skipt sköpum að eftirlitsmaður sé 

við Tjörnina til að fóðra ungfugla, 
hirða um varp og bægja frá ung-
drápurum.

Hugmyndir um endurbætur fela 
jafnframt í sér að auka rannsóknir, 
enda verður litlu áorkað án þeirra. 

Sérstaklega áhugaverð er sú 
áhersla sem lögð verður á miðlun 
fróðleiks um svæðið. Eitt af því 
sem áætlað er að gera er að setja 
upp sjálfsala með fæðu sem er snið-
in að þörfum fuglanna, enda nauð-
synlegt að minnka brauðgjöf sem 
mengar Tjörnina og laðar máfa að 
svæðinu.

„Við sem stöndum að verkefninu 
viljum líka gefa almenningi og 
nemendum kost á að fylgjast með 
endurbótunum. Norræna húsið mun 
af því tilefni setja upp tvær sýning-
ar á þessu ári,“ segir Þuríður.

 svavar@frettabladid.is

Hljómskálagarður

Norræna húsið

Askja náttúrufræðihús

Umhverfislistaverk 
Hola á himinbotni

Hringbraut

Þorfinns 
tjörn

Votlendi

Tjarnir og síki

Malbikaður stígur

Malarstígur

Nýr stígur

Upplýsingaskilti

Lagnir

Lóðarmörk

Sandfjara við austurenda tjarnar

Fuglaskoðunarhús og bryggja

Núverandi hús

Afmörkun á því svæði sem deiliskipulags-
breytingin tekur til

1. Útrýming óæskilegra tegunda
2. Nýtt síki svipað og þau sem áður hafa verið 

gerð
3. Stígur milli Hringbrautar og Norræna hússins
4. Fuglaskoðunarhús og bryggja
5. Endurheimt votlendis – skapa skilyrði fyrir 

votlendi, land lækkað
6. Stjórnun rennslis við megininnstreymi
7. Lagfæra aðgengi að brú
8. Breytingar á bakka við Norræna húsið

Vatnsmýrin endurbætt 
fyrir Tjarnarfugla og fólk
Metnaðarfullt verkefni um endurbætur friðlandsins í Vatnsmýri er að hefjast. Varpland verður bætt, vot-
lendi endurheimt og gerð gangskör í rannsóknum. Sérstaklega gætt að þekkingarmiðlun til almennings.  

Háskóli Íslands

FRIÐLAND Í VATNSMÝRI. SKÝRINGARUPPDRÁTTUR. FRAMKVÆMDA- 
OG EIGNASVIÐS REYKJAVÍKURBORGAR. LANDMÓTUN SF. TEIKNISTOFA

■ Tryggja Tjarnarfuglum 
öruggt varpland

■ Gefa vísbendingu um þann 
gróður sem einkenndi 
svæðið fyrr á tímum

■ Endurnýja og viðhalda 
líffræðilegum fjölbreytileika 
á svæðinu

■ Gera svæðið að fyrirmynd fyrir endurheimt votlendis 
■ Rannsóknir á svæðinu verði styrktar og þekkingu miðlað til almennings
■ Auka áhuga og þekkingu almennings á náttúrusvæðum innan og utan 

borgarinnar

Markmið framkvæmdanna í Vatnsmýri

Ókeypis
heyrnarmæling
Pantaðu tíma í ókeypis heyrnarmælingu
og leyfðu okkur að leiðbeina þér við 
val á heyrnartækjum með allt að
fjögurra ára ábyrgð.

Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 
Læknastö›in • Kringlunni
Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

REYKJAVÍKURBORG Ákveðið hefur 
verið að freista þess að hindra 
hljóðmengun frá Tjarnarbíói með 
framkvæmd sem áætlað er að 
kosti 18 til 20 milljónir króna.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu á miðvikudaginn seg-
ist fólk sem býr í húsi sem áfast 
er við Tjarnarbíó vart haldast 
við á heimili sínu þegar háværir 
tónleikar eru í bíóinu. Mælingar 
sýndu að hljóðmagnið var langt 
yfir heilbrigðismörkum. Af þeim 
sökum var starfseminni sett-
ar skorður. Með þeim er talið að 
rekstrargrundvellinum væri kippt 

undan húsinu. Það eru sjálfstæðir 
leikhópar sem leigja Tjarnarbíó af 
Reykjavíkurborg.

Í áætlun sem borgarráð sam-
þykkti á fimmtudag er gert ráð 
fyrir að skera veggi milli húsanna 
og steypa nýjan vegg með hljóð-
einangrun. 

Annar möguleiki var að breyta 
hinu áfasta íbúðarhúsi í atvinnu-
húsnæði með skrifstofum sem ekki 
væru viðkvæmar fyrir hávaða að 
kvöldlagi. 

Talið er að endurbæturnar muni 
taka um fjórar vikur þegar í þær 
verður ráðist.  - gar

Borgarráð ákvað að lagfæra Tjarnarbíó til að treysta grundvöll rekstrar í húsinu:

Tuttugu milljónir í hljóðeinangrun

FRÉTTABLAÐIÐ Sagt var frá því í blaðinu 
á miðvikudag að íbúar á Suðurgötu 
15 væru langþreyttir á mikilli hávaða-
mengun frá Tjarnarbíói. 

g, shá

Tvisvar höfum við 
flúið á gistiheimili til S
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UMHVERFISMÁL „Þetta er alveg hrikalegt þegar maður er með lítið barn og getur ekki verið með það heima,“ segir Sergiy Okhremchuk, íbúðareigandi í Suðurgötu 15, sem fast er við Tjarnarbíó þaðan sem berst svo mikill hávaði að heil-brigðisreglugerðir bresta.
Sergiy segir að eftir að breyt-ingar voru gerðar á Tjarnarbíói og það tekið aftur í notkun haust-ið 2010 hafi hávaðinn þaðan keyrt um þverbak. Virðist sem sú ein-angrun sem fyrir var hafi horfið í framkvæmdunum. Fjórar íbúðir 

eru í Suðurgötu 
15, tvær eru í 
einkaeigu og 
tvær á Hjálp-
ræðisherinn.

„ Þ et t a  er 
farið að taka 
á taugarnar,“ 
segir Sergiy 
sem á þriggja 
ára son með 
ko i i

Sergiy hefur ekki trú á þeim aðgerðum sem lagðar eru til. Miðað við nú di

Í TJARNARBÍÓI Hljóðeinangrunin er svo léleg að íbúar í Suðurgötu 15 haldast varla við þegar rokktónleikar eru í Tjarnarbíói. Þungarokkshljómsveitin Skálmöld kom fram í húsinu í fyrra.  
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRIÐRIK 
FRIÐRIKSSON

Hávaði úr Tjarnarbíói 
hrakti fólk að heiman
Hljóðleki er svo mikill frá Tjarnarbíói að það stenst ekki heilbrigðiskröfur. Íbúi í næsta húsi segir ástandið hrikalegt. Hátalarar voru settir á púða en allt kom fyrir ekki. Grundvöllur rekstrarins er horfinn með skorðum við starfseminni.

EFNAHAGSMÁL Alls urðu 1.578 
fyrirtæki gjaldþrota á árinu 2011 
og hafa aldrei verið fleiri á einu 
ári. Til samanburðar urðu 982 
fyrirtæki gjaldþrota á árinu 2010. 
Þetta kemur fram í tölum Hag-
stofunnar um nýskráningar og 
gjaldþrot sem birtar voru nýlega.

Í umfjöllun Greiningar Íslands-
banka segir að ástæða þessa 
mikla fjölda sé umfangsmikil 
endurskipulagning atvinnulífsins 
sem hafi náð hámarki á síðasta 
ári. Gjaldþrotatölurnar bendi til 
þess að atvinnulífið sé enn nokkuð 
laskað en einnig að nauðsynleg 
endurskipulagning hafi loks kom-
ist á almennilegt skrið.  - mþl

Gjaldþrotum fjölgaði:

Metfjöldi fór í 
þrot árið 2011

LÖGREGLA Ölvaður og æstur 
maður var handtekinn við krá í 
Hafnarfirði aðfaranótt laugar-
dags. Maðurinn hafði þá í bræðis-
kasti brotið afturrúðu í lögreglu-
bíl. Áður hafði hann óboðinn sest 
upp í bílinn, en verið vísað úr 
honum. Lögregla segir manninn 
skipverja á erlendu skipi.

Í skýrslu lögreglu af atburð-
um næturinnar kemur jafnframt 
fram að maður hafi verið hand-
tekinn við krá á Laugavegi, en á 
heimili hans hafi fundist nokkurt 
magn af kannabisefnum.  - óká

Settist óboðinn í lögreglubíl:

Ölvaður og æst-
ur braut rúðu

FRAMKVÆMDIR Árið 2011 urðu flest 
gjaldþrot í byggingastarfsemi og mann-
virkjagerð, alls 329. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gætir þú hugsað þér að nota 
svokallaða skyndibíla eins og 
hugmyndir hafa komið fram 
um nýlega?
JÁ 35,8%
NEI 64,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Getur þú hugsað þér að kjósa 
eitthvað af þeim nýju fram-
boðum sem eru að koma fram?

Segðu þína skoðun á visir.is

FERÐAIÐNAÐUR Þrjátíu verkefni 
fá styrki úr Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða í ár, en þetta er 
í fyrsta sinn sem úthlutað er úr 
sjóðnum.

Alls verður 69 milljónum króna 
úthlutað til að stuðla að uppbygg-
ingu, viðhaldi og verndun ferða-
mannastaða í opinberri eigu eða 
umsjón. Hæstu styrkirnir, fimm 
milljónir króna hver, eru veittir 
vegna framkvæmda við Gullfoss, 
Fjallabakssvæði, Skógafoss og 
Hveravelli. 

Alls bárust 124 umsóknir og 
nam umbeðin upphæð tæpum 455 
milljónum króna.  - þj

Framkvæmdir í ferðamálum:

69 milljónir til 
uppbyggingar

KJÖRKASSINN
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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.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ TOYOTA TOUCH & GO
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Gæðum tilveruna
góðu ljósi

Lightsack
Rýmingarverð: 8.900 kr.

Maggie
Rýmingarverð: 6.900 kr.

TILBOÐS- &
RÝMINGARVERÐ

MANNRÉTTINDI Ísland þarf alhliða 
lög gegn mismunun og óháða 
jafnréttisnefnd til þess að hrinda 
ákvæðum laganna í framkvæmd. 
Þetta sagði mannréttindafulltrúi 
Evrópuráðsins, Thomas Hammar-
berg, að lokinni tveggja daga 
heimsókn til Íslands. 

Hann kynnti sér meðal annars 
mismunun og umbætur á jafn-
réttislöggjöf þar sem horft er til 
jafnréttis kynjanna, þjóðernisupp-
runa, kynþátta, einstaklinga með 
fötlun, aldraðra, réttinda samkyn-
hneigðra og transfólks.

Hammarberg 
segir gildandi 
lög veita þess-
um hópum mis-
góða vernd, 
ofbeldi gegn 
konum sé við-
varandi vanda-
mál og herða 
þurfi baráttu 
gegn mansali.

Mannréttinda-
fulltrúinn segir yfirvöld þurfa að 
grípa til sérstakra aðgerða til þess 
að koma í veg fyrir fátækt sem 

kunni að vera að aukast meðal ein-
staklinga með fötlun, einstæðra 
foreldra, aldraðra og innflytjenda. 

Fulltrúinn nefnir að á Íslandi 
megi merkja ótta við útlendinga 
og múslíma í umræðum á netinu 
og í öðrum miðlum.

Það er skoðun mannréttinda-
fulltrúans að sjálfstæði dóms-
kerfisins hafi aukist og nefnir 
hann sérstaklega umbætur á skip-
an dómara. Fjárframlög til ákæru-
valdsins eru ekki í samræmi við 
málafjölda, að því er Hammarberg 
segir. -ibs

Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins segir umbóta þörf á Íslandi:

Vill alhliða lög gegn mismunun

THOMAS 
HAMMARBERG

ALÞINGI Svandís Svavarsdóttir umhverfisráð-
herra segir ekki rétt að halda því fram að í 
rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúru-

svæða felist endanleg úthlut-
un þeirra náttúrusvæða sem 
þar eru undir. Vinna við áætl-
unina er á lokaspretti og hún 
segir hana vera forgangs-
verkefni hjá sér og Oddnýju 
G. Harðardóttur, starfandi 
iðnaðarráðherra.

„Ég hef velt upp þeirri 
spurningu í hvaða stöðu núlif-
andi kynslóð er að setja sig 
gagnvart framtíðinni með því 

að taka þessar ákvarðanir í eitt skipti fyrir öll, 
en fyrst og fremst er þetta mjög mikilvægt ferli 
sem ég er alveg handviss um að er náttúruvernd 
til framdráttar.“

Hugmyndin að baki rammaáætluninni var að 
skrá þau náttúrusvæði sem mætti nýta, svo sem 
til virkjana, og þau sem ætti að vernda. Einhver 
lenda svo í biðflokki og ákvörðun varðandi þau 
bíður þá betri tíma.

Svandís segir þessa afstöðu sína ekki ganga 
gegn grunnhugsun áætlunarinnar. „Nei, en ég 
tel rétt að halda þeirri spurningu vakandi hvaða 
vald við erum að taka okkur.“

Samkvæmt þingmálaskrá á að leggja ramma-
áætlun fram í byrjun febrúar. Ljóst er að málið 
gæti orðið ríkisstjórninni erfitt, enda umdeilt 
hvar á að virkja og hvar vernda.

Málið er nú á borði umhverfis ráðherra og iðn-
aðarráðherra. Þegar þeir hafa náð saman um það 
verður það kynnt í ríkisstjórn og þaðan fer það 
fyrir stjórnarflokkana áður en það er lagt fyrir 
Alþingi.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er nú 
unnið að því að ná sátt um að tillagan breytist 
ekki í meðförum þingsins; komi þaðan út eins 
og hún fór þangað inn. Telja menn að ef opnað 

verði fyrir umræðu um einstaka kosti þýði það 
umræðu um hvert og eitt einasta landsvæði. Því 
þurfi að ná sátt um umdeild svæði eins og neðri 
hluta Þjórsár áður en málið kemur á Alþingi.

Líkt og sést á meðfylgjandi töflu er kostnað-
ur við 2. áfanga áætlunarinnar um hálfur millj-
arður. Við það bætist undirbúningskostnaður á 
árunum 2005 til 2006 og einhver kostnaður við 
1. áfanga áætlunarinnar. kolbeinn@frettabladid.is

Rammaáætlun felur ekki 
í sér endanlega úthlutun
Umhverfisráðherra segir rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða ekki fela í sér endanlega út-
hlutun náttúrusvæða. Varasamt sé að binda hendur komandi kynslóða. Kostnaður er hálfur milljarður.

URRIÐAFOSS Mikill styr stendur um fyrirhugaðar virkjanir í neðri hluta Þjórsár, en rammaáætlun gerir ráð fyrir 
þremur virkjunum þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

SAMGÖNGUMÁL Lægsta tilboð í 
Vaðlaheiðargöng rennur út á morg-
un, 14. febrúar. Formleg ósk um að 
það verði framlengt um fjóra mán-
uði var lögð fram fyrir helgi.

Fjórir mánuðir eru liðnir frá því 
að tilboð voru opnuð í gerð Vaðla-
heiðarganga en lægsta boð kom frá 
ÍAV og Marti og var upp á tæpa 
níu milljarða króna, um hálfum 
milljarði króna undir kostnaðar-
áætlun. Stjórn Vaðlaheiðarganga 
hefur nú farið þess á leit við verk-
takana að þeir framlengi tilboð sitt 
um fjóra mánuði.

Með framlengingu tilboðsins 
vonast menn til að skapa Alþingi 
nægilegt svigrúm til að móta 
endan lega afstöðu til verkefnisins.

Óvissa um Vaðlaheiðargöng:

Farið fram á að 
tilboð í göngin 
verði framlengt

EFNAHAGSMÁL Hækka þarf iðgjöld 
til Lífeyrissjóðs starfsmanna rík-
isins (LSR) til að bregðast við nei-
kvæðri stöðu A-deildar sjóðsins. 

Skýrt kemur fram í lögum um 
sjóðinn að haga þurfi iðgjöldum 
í samræmi við skuldbindingar. 
Það að heildarstaða hans sé nei-
kvæð um 47,4 milljarða króna 
bendir því til þess að hækka þurfi 
iðgjöldin í framtíðinni til að mæta 
auknum skuldbindingum, að því 
er fram kemur í fréttatilkynningu 
fjármálaráðuneytisins og Fjár-
sýslu ríkisins. - mþl

Viðbrögð frá ráðuneyti:

Iðgjöld í LSR 
þurfa að hækka

KÖNNUN Þjóðin er klofin í tvær 
jafnar fylkingar í afstöðu sinni til 
þess hvort Alþingi eigi að draga 
til baka ákæru á hendur Geir H. 
Haarde fyrir Landsdómi, sam-
kvæmt niðurstöðum skoðanakönn-
unar Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Alls sögðust 43,5 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku til spurningar-
innar mjög eða frekar fylgjandi 
því að draga ákæruna til baka, en 
44,4 prósent sögðust því mjög eða 
frekar andvíg. Um 12,1 prósent 
sagðist hlutlaust í málinu.

Meirihluti stuðningsmanna 
stjórnarflokkanna er andvígur því 
að ákæran verði dregin til baka. 
Um 67,5 prósent stuðningsmanna 
Samfylkingarinnar vilja halda 
ákærunni til streitu, líkt og 74,1 

prósent stuðningsmanna Vinstri 
græns.

Um 75,6 prósent stuðnings-
manna Sjálfstæðisflokksins sögð-
ust vilja draga ákæruna til baka, 
en 19,3 prósent voru því andvíg. 
Um 60,5 prósent stuðningsmanna 
Framsóknarflokksins vildu falla 
frá ákærunni.

Hringt var í 800 manns dagana 
8. og 9. febrúar. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt 
eftir kyni, og hlutfallslega eftir 
búsetu og aldri.  

Spurt var: Ert þú fylgjandi því 
eða andvíg(ur) að Alþingi dragi 
til baka ákæruna á hendur Geir 
H. Haarde fyrir Landsdómi? Alls 
tóku 94,3 prósent afstöðu.  - bj

Þjóðin klofin í afstöðu til ákæru fyrir Landsdómi:

Tæplega 44 prósent 
vilja falla frá ákæru

Skoðanakönnun um landsdómsmálið
Ert þú fylgjandi því eða andvíg(ur) að 
Alþingi dragi til baka ákæruna á hendur 
Geir H. Haarde fyrir Landsdómi?

Mjög fylgjandi
28,4%

Frekar fylgjandi
15,1%

Hlutlaus
12,1% Frekar andvíg(ur)

16,0%

Mjög andvíg(ur)
28,4%

Heimild: Skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2

Braut og bramlaði
Gestgjafi í unglingasamkvæmi brást 
reiður við þegar lögregla stöðvaði 
samkvæmið aðfaranótt laugardags. 
Hóf gestgjafinn að „brjóta og bramla“ 
eins og lögregla lýsir því. Ungmennin 
voru færð á lögreglustöð þar sem 
forráðamenn sóttu þau.

Stunginn og fangelsaður
Maður sem hlaut hnífsstungu í 
stympingum í miðbæ Reykjavíkur 
aðfaranótt föstudags var fangelsaður 
með fjórum öðrum eftir að gert hafði 
verið að sárum hans.

LÖGREGLUMÁL

Kostnaður við 2. áfanga*
2005-2009 394.452**
2010 34.599
2011 25.361
Alls 454.812
 * Á verðlagi hvers árs
 ** Allar tölur eru í þúsundum króna

VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða stofnun greip í taumana 
vegna útflutnings á gullmunum til 
bræðslu? 

2. Hvað kostar að taka stúdents-
próf í fjarnámi?

3. Hvar er eldgamalt stöðuvatn 
sem rússneskir vísindamenn hafa 
borað sig ofan í?

SVÖRIN

1. Safnaráð. 2. Sjö hundruð og fjörutíu 
þúsund krónur.  3. Undir suðurskauts-
ísnum.



VerðlækkunNúna kr. 3.090.000 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000   |   mazda.is 

Fyrirmyndarþjónusta Mazda á Íslandi
Brimborg er vottaður þjónustuaðili Mazda á Íslandi. 
Sérfræðingar Mazda hjá Brimborg tryggja öryggi 
þitt með reglubundnu eftirliti og viðhaldi á skilvirkan 
og hagstæðan hátt. Kynntu þér fyrirmyndarþjónustu 
Mazda hjá Brimborg í dag.  Vertu Mazda.

Þetta hér segir þér að Mazda er örugg kaup:  

  

Kauptu bara öruggar vörur

Fáðu þér Mazda3

Nýttu þér gott verð á Mazda3 Advance í dag

Stjórntæki
Loftkæling
Frjókornasía í miðstöð

Dagljós
Hæðarstillanleg aðalljós

 Hraðastillir – Cruise control

 

Öryggi

ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun

Diskabremsur á öllum hjólum 

Innrétting
Glasahaldarar frammí

Geymsluhólf milli framsæta

Sæti
Tauáklæði
Hæðarstilling á ökumannssæti
Hiti í framsætum

Utan

Samlit hurðarhandföng

Vindskeið að aftan samlit (5 dyra)

Hljómtæki

 

Skoðaðu búnaðinn í Mazda3 Advance

Berðu saman verð og gæði Mazda og Toyota

Mazda3 Advance 5 dyra

Fáanlegur dísil.

2
Verð áður kr. 3.190.000
Verð kr. 3.090.000 
Mánaðargreiðsla kr. 35.121*

3.090.000 kr.
Lækkað verð í dag

Persónuleg fyrirmyndarþjónusta Mazda á Íslandi

Losnaðu við þann gamla í dag

 
Komdu á Bíldshöfða 8. 

Losnaðu við þann gamla í dag
 

Bild
shöfð

i 8

Bild
shöfð

i 6

8
Breiðhöfði

Bíldshöfði 8

Bíldshöfði 6

Bíldshöfða 8
Opið 9 til 17 í dag

Mazda
Komdu hingað
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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

Hinn 11. mars árið 2011 varð öflugur jarðskjálfti út 
af norðausturströnd Japans. Hann mældist níu stig, 
reyndist sá fimmti öflugasti sem vitað er um að hafi 
orðið í heiminum frá því sögur hófust. 

Flóðbylgjan í kjölfarið olli þó enn meira tjóni en 
sjálfur skjálftinn. Alls kostuðu hamfarirnar hátt í 
tuttugu þúsund manns lífið.

Ári síðar í Japan
Um miðjan næsta mánuð verður ár liðið frá hamförunum í Japan, þar sem 
mikil flóðbylgja kom í kjölfar níu stiga jarðskjálfta. Eyðileggingin varð gífurleg 
og vinnan við að hreinsa brak og rústir hefur verið tímafrek.

AUÐNIN EIN ER EFTIR Flóðbylgjan skildi eftir sig brak eitt á þessu svæði 
í bænum Rikuzentakata í Iwate-héraði, þar sem áður var blómleg 
byggð. NORDICPHOTOS/AFP

BÍLLINN ENN UPPI Á ÞAKI Í bænum Minamisanriku í Miyagi-héraði hafa hreinsunarstörf gengið vel, en þó er þessi bifreið enn á 
sama stað og flóðið skolaði henni fyrir tæpu ári. NORDICPHOTOS/AFP

SONURINN FUNDINN Yuko Sugimoto með sjö ára syni sínum 
á sama stað í bænum Ishinomaki og hún stóð á þann 13. 
mars á síðasta ári, umvafin teppi í leit að syninum.
 NORDICPHOTOS/AFP

TÍMAFREKRI HREINSUN LOKIÐ Hreinsun braks og eðju hefur kostað mikinn tíma og 
mannafla, eins og sjá má á þessum tveimur myndum frá bænum Otsuchi í Iwata-
héraði þar sem heilt skip var komið upp á húsþak eftir hamfarirnar. NORDICPHOTOS/AFP

FYRIR OG EFTIR Þessar tvær myndir eru, eins og aðrar myndir hér á síðunni, 
teknar á sama stað. Sú efri þann 11. mars árið 2011 þegar flóðbylgjan skall 
á borginni Miyako í Iwate-héraði, en sú neðri um miðjan janúar síðastliðinn 
þegar hlutirnir eru að færast í samt horf aftur.  NORDICPHOTOS/AFP

MYNDASYRPA: Ár liðið frá hamförunum í Japan



Smelltu þér á rafræna ársskýrslu Marel á netinu
og kynntu þér glæsilega afkomu félagsins með 

nýjum og ferskum hætti.

www.marel.com/annualreport2011

�
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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 

F
yrir helgi var maður dæmdur í Héraðsdómi Vesturlands 
fyrir kynferðisbrot gegn fjórtán ára gömlum dreng. Dóm-
urinn hefur vakið athygli vegna þess hversu mildur hann 
er en maðurinn hlaut tólf mánaða skilorðsbundinn fangels-
isdóm. Ástæðan er væntanlega sú að maðurinn er ákærður 

fyrir kynferðismök við drenginn „án þess að gæta nægjanlegrar 
varúðar um aldur piltsins“. Í ákærunni er þannig gengið út frá 

því að ásetningur mannsins hafi 
verið að hafa mök við karlmann 
en ekki fjórtán ára barn. Velta 
má fyrir sér hvernig manninum 
á að hafa getað verið óljós aldur 
barnsins, ekki síst í samhengi við 
þá staðreynd að hann vann við að 
kenna unglingum. Þá má benda á 
að þrátt fyrir að ekki sé að öðru 

óbreyttu refsivert að hafa mök við barn sem er orðið fimmtán ára 
þá var maðurinn að kaupa vændi sem skilgreint er sem barnavændi 
ef sá eða sú sem vændið stundar er undir átján ára aldri.

Í mati læknis kemur fram að maðurinn hafi lifað í felum með 
samkynhneigð sína og „freistast til að leita eftir samskiptum við 
aðra karlmenn í netheimum“. Eftir að upp komst um brot hans 
hafi hann farið í áfengismeðferð og stundað, auk AA-funda, fundi 
kynlífs- og ástarfíkla.  Auk þess hafi hann misst vinnu sína þegar 
upp komst um málið og fjölskyldumál hans öll komist í uppnám. 
Það gefur augaleið að það leiðir bæði til uppnáms í fjölskyldu og 
atvinnumissis þegar upp kemst að maður hafi níðst á barni, ekki 
síst þegar kennari á í hlut. Vissulega er lofsvert að menn sem brotið 
hafa af sér sýni vilja til að snúa til betri vegar. Hitt má ekki gleym-
ast, þrátt fyrir að mat læknis sé að ekki leiki grunur á að „um 
einhvers konar pedofiliu sé að ræða hjá ákærða eða einhverjar 
langanir til afbrigðilegs kynlífs með öðru  hvoru kyninu,“ að brot 
hans var einmitt framið gegn fjórtán ára gömlu barni og að það 
var mjög alvarlegt. 

Fyrir þinginu liggur nú tillaga tveggja ráðherra, Ögmundar inn-
anríkis- og Össurar utanríkis-, um að Ísland fullgildi Evrópuráðs-
samning frá 2007 sem kenndur er við eyjuna Lanzarote og fjallar 
um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun, ásamt frumvarpi 
að lagabreytingum sem tryggja eiga framkvæmd samningsins. 

Markmið þessa samnings er að koma í veg fyrir og berjast gegn 
kynferðislegri misneytingu og misnotkun á börnum og vernda rétt-
indi barna sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í samningnum 
eru meðal annars lagðar til leiðir til að berjast gegn barnavændi 
og grundvöllur skapaður til að sporna við því að fullorðnir falist 
eftir börnum í kynferðislegum tilgangi, til dæmis á spjallrásum. 

Fullgilding Íslands á Lanzarote-samningnum, ásamt lagabreyt-
ingum sem tryggja framkvæmd hans, skila því vonandi meðal 
annars að ákæruvaldi og dómstólum sé ekki mögulegt að taka 
á kynferðislegri misnotkun á barni með þeim hætti og birtist í 
Héraðsdómi Vesturlands í síðustu viku.

Loks er rétt að minna á, fyrst ráðherrar eru komnir á lögfest-
ingarbuxurnar, að enn er ólögfestur á Íslandi Barnasáttmáli Sam-
einuðu þjóðanna sem fullgiltur var fyrir tveimur áratugum. 

Mildur dómur í kynferðisbrotamáli gegn barni:

Skilorð fyrir kaup 
á barnavændi

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

HALLDÓR
SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Að undanförnu hefur verið rætt hvort rétt-
lætanlegt sé að veita ríkisábyrgð vegna 

lántöku til gerðar Vaðlaheiðarganga. Þar 
sem flestir kostnaðarþættir við gerð gang-
anna liggja fyrir er stærsti óvissuþátturinn, 
og þar með áhættuþáttur ríkisins, umferðar-
þungi um göngin á komandi árum.

Um þróun umferðar við breyttar aðstæður 
er auðvitað erfitt að spá, en huga má þó að 
grunnforsendum:

Byggð hefur eflst á Akureyri og nágrenni 
á undanförnum árum, enda bærinn helsta 
mótvægi við suðvesturhornið og höfuð staður 
Norðurlands. Hvort grundvöllur er fyrir 
rekstri Vaðlaheiðarganga ræðst hins vegar 
fremur af því hvort einnig eigi að nýta tæki-
færi Þingeyjarsýslna þjóðinni til hagsbóta. 
Til þess stendur vilji beggja vegna Vaðlaheið-
ar en fleira þarf til:

Hagvöxtur og kaupgeta almennings ræður 
miklu um flutningaþörf og ferðamöguleika 
fólks.

Hvergi á Íslandi finnst meiri óbeisluð 
orka en í Þingeyjarsýslum. Nýtingu ork-
unnar heima í héraði hefur miðað hægar en 
heimamenn hafa kosið. Ljóst má vera að öfl-

ugri stuðningur við nýtingu orkunnar myndi 
styrkja svæðið. 

Rekstur heilbrigðisþjónustu í Þingeyjar-
sýslum er nú í óvissu sem verður að eyða, 
en sú óvissa veikir óneitanlega búsetuskil-
yrði, þótt auknir flutningar sjúkra og særðra 
yfir Vaðlaheiði séu sjálfstæð rök fyrir jarð-
göngum.  

Jákvæð viðhorf til nýtingar fjölbreyttra 
tækifæra ferðaþjónustu í víðlendi Þingeyj-
arsýslna myndi styrkja svæðið.

Einnig mætti nefna skiptingu opinberrar 
þjónustu og starfa henni tengd milli land-
svæða, stjórnun fiskveiða og vafalaust fleiri 
atriði sem miklu ráða um búsetuþróun.

Margt bendir því til að mat á rekstrar-
grundvelli Vaðlaheiðarganga sé öðru fremur 
mat á hagvaxtarþróun og vilja ráðandi afla 
til styrkingar búsetu og nýtingar landsgæða.

Á meðan sjálfsforræði héraða er takmarkað 
eru þessir þættir mjög háðir vilja og stefnu 
þeirra sömu einstaklinga sem á næstu dögum 
taka ákvörðun um framgang Vaðlaheiðar-
ganga. Því má ætla að í afgreiðslu málsins 
á Alþingi megi að nokkru lesa framtíðarsýn 
þingmanna.

Um Vaðlaheiðargöng og nokkra 
áhrifaþætti umferðarþunga
Samgöngu-
mál

Ari Teitsson
Þingeyingur

Viljinn og vafinn
Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 
2 gefur til kynna að stuðningur við 
áframhaldandi setu Ólafs Ragnars 
Grímssonar í forsetaembætti hafi 
aukist. Þetta gerist eftir að hafin er 
undirskriftasöfnun þar sem skorað er 
á Ólaf til áframhaldandi setu.

Mörgum fannst þó sem 
forseti hafi tekið af flest 
tvímæli í áramótafrumvarpi 
sínu þar sem hann talaði 
um að „hlakka til frjáls-
ari stunda“, boðaði 
„upphaf að annarri 
vegferð“, þar sem 
hann yrði „frjálsari 
til athafna“.

Hann talaði meira að segja um 
að niðurstaða íhugunar sinnar væri 
sú að hann gæti gert landi og þjóð 
meira gagn óbundinn af skorðum 
sem embætti forsetans setur.

Biðin og biðin
Forseti hefur þó ekki enn tekið af öll 
tvímæli um hvort hann hyggist bjóða 
sig fram að nýju. Nú er ljóst að Ólafur 
Ragnar á góðu fylgi að fagna meðal 
þjóðarinnar og hann ætti sigur vísan 

ef hann byði sig fram. Er þess vegna 
erfitt að skilja eftir hverju er að bíða, 
sérstaklega þar sem lítt hefur fjölgað 
á undirskriftalistanum fyrrnefnda frá 
mánaðamótum.

Frelsi og framboð
Um þrír mánuðir eru fram að því 
að framboðsfrestur rennur út og 
vafalaust bíða einhverjir vongóðir 
frambjóðendur eftir tilkynningu 
forsetans. Þeim þætti eflaust gott 
að fá að vita hug forseta sem fyrst. 
Hversu lengi í viðbót hann hygðist 
leyfa embættinu að skorða sig áður 
en hann héldi í frelsi annarrar veg-
ferðar, fjarri Bessastöðum.

 thorgils@frettabladid.is
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Þeir sáust saman á bíó dóm-
arinn og verjandinn í máli 

Baldurs Guðlaugssonar. Og 
hvað með það? Mega nú gamlir 
félagar ekki lengur fara saman í 
bíó til að slaka á eftir erfiðan dag 
án þess að eiga á hættu að það sé 
komið í DV daginn eftir og gert 
tortryggilegt og afbakað á alla 
lund? Greinilega ekki.

Þeir fóru á bíó saman strák-
arnir, Benedikt Bogason dómari 
og Karl Axelsson lögmaður og 
Helgi Jóhannesson félagi Karls 
hjá Lögmannsstofunni Lex. Þeir 
sáu Contraband, hressa smygl-
aramynd. Strákarnir. Og hvað 
með það? Þetta er gömul aðferð 
við að slaka á – og efla tengslin. 
Þegar karlmenn fara saman á 
bíó er það eiginlega næsta stig 
við að detta í það saman, fara á 
völlinn saman; strákar að gera 
eitthvað strákalegt sér og vera 
í sínum hóp með sínum líkum; 
það er samvera sem sýnir sterk 
og sérstök tengsl, maður fer ekki 
á bíó nema með elstu og traust-
ustu vinum sínum. Þó að ég hitti 
mann sem ég kannaðist við úti í 
búð og spjallaði svolítið við hann 
um landsins gagn og nauðsynjar 
og sameiginlega vini þá kæmi 
það mjög skringilega út ef ég 
myndi í miðju samtali stinga upp 
á því að við færum saman á bíó. 
Til þess að karlmenn fari saman 
á bíó þarf sterkustu vinabönd-
in.  Þetta er ein af ótal óskráðum 
reglum samfélagsins.

Og hvað með hvað? Þær eru 
fjölmargar óskráðu og ósögðu 
reglurnar í þessu samfélags-
kríli okkar. Sérhvert mengi sam-
félagsins hefur sínar. Rithöf-
undar hafa sínar, sjómenn sínar, 
hjúkrunarfræðingar sínar. Ég 
veit ekki hvernig þetta er hjá 
lögfræðingum og dómurum; 
fyrir mér er þetta bara fólk í 
skikkjum þarna uppi einhvers 
staðar, í upphæðum réttlætisins 
og viskunnar. Það hafði aldrei 
hvarflað að mér að dómarar 
gerðu yfirleitt nokkuð annað en 
að sitja í sinni einmanalegu tign 
og siðferðilega hásæti og vera 
þaðan komnir að dæma lifendur 
og dauða. Svo færu þeir heim að 
lesa Spinoza og Áfanga Sigurðar 
Nordal.

En auðvitað er þetta allt bara 
fólk og á sína vini, skólasyst-
kini og fjölskyldu – sitt líf. Þau 
eru sjálfsagt mörg álitamálin. 
Og ég veit ekki hvort til sé ein-
hver óskráð regla um að vara-
samt sé að dómari í dómsmáli 
fari með verjanda máls í bíó 
meðan á málflutningi stendur 
eða sé yfirhöfuð mikið að hanga 
með honum á því tímabili. Svo 
að tekið sé dæmi af knattspyrnu-
leik – þar sem ég þekki að vísu 
ekkert til – held ég að það sé 
fátt við því að segja að dómari 
og þjálfari liðs séu vinir utan-
vallar og fari saman í bíó en ég 
veit ekki hvernig það kæmi út í 
ef þeir færu saman í hálfleik þar 
sem dómarinn væri að dæma og 
þjálfarinn að þjálfa og fengju sér 
pylsu. Bara þeir og vinur þeirra 
úr liði þjálfarans. Hvað myndu 
mennirnir í hinu liðinu segja? 
Hvernig yrði litið á dóma við-
komandi í seinni hálfleik?

Það er nú það. Svo margt hér 
á landi virðist talið í lagi sem 
þætti varasamt í löndum þar 
sem óskráðar siðareglur eru rót-
grónari, samgangur fólks stíf-
ari og háðari uppruna og stöðu. 
Þetta er soddan samfélagskríli 
hér og til allrar hamingju hálf-
stéttlaust og fólk tengist svo 
margvíslegum vina- og hags-
munaböndum. Samfélagið er allt 
þéttriðið hagsmunaneti þar sem 
við eigum öll hönk upp í bakið 

á einhverjum sem á hönk upp í 
bakið á einhverjum öðrum sem 
kannski á hönk upp í bakið á 
manni sjálfum. Hér er almennt 
ansi mikil hönk. Við erum þre-
menningar og makar systkina-
barna, skólasystkin, nágrannar, 
saman í boltanum, gamlir séns-
ar, saman í sjósundi, foreldrafé-
laginu, vinnufélagar, allt í einni 
hagsmunabendu þvers og kruss. 
Og gerum hvert öðru alls konar 
greiða, vegna þess einfaldlega 
að við erum upp til hópa frekar 
almennileg. 

Þetta þéttriðna samfélagsnet 
okkar hefur ótal kosti. Það vitra 
fólk sem skapaði Gay-pride hátíð-
ina áttaði sig til dæmis betur á 
þessu tengslaeðli samfélagsins 
en margur annar þegar það lagði 
áherslu á að hátíðin skyldi vera 
fjölskylduhátíð, skyldi binda en 
ekki losa, laða en ekki hrinda.

Þannig að óskráðar reglur eru 
kannski óljósari hér en víða ann-
ars staðar þar sem rétt og röng 
hegðun lýtur ströngum en ósýni-
legum reglum. Þetta er ágætt 
þegar eitthvað kemur upp á og 
við hendum frá okkur daglegu 
dóti og léttum undir með hvert 
öðru. Og kannski er það ágætt í 

venjulegu árferði. En það er ekki 
venjulegt árferði. 

Og hvað með það? Þetta: fólkið 
sem þjóðfélagið samanstendur 
af, fólkið þarna úti, smiðirn-
ir, sjómennirnir, meinatækn-
arnir, lyfjafræðingarnir, tölvu-
fræðingarnir, skrifstofufólkið, 
deildarfulltrúarnir, sjúkralið-
arnir, kennararnir – fólkið sem 
myndar þetta þéttofna net, 
þetta þetta litla samfélag – það 
treystir ekki lengur æðstu stofn-
unum samfélagsins. Það treystir 
ekki alþingi. Það heldur að þar 
sitji fólk sem hugsi um það eitt 
að skara eld að sinni köku. Það 
treystir ekki kirkjunni, er hætt 
að þykjast trúa á guð, nennir 
varla lengur að trúa á þetta „eitt-
hvað“ sem Íslendingar hafa þó 
til skamms tíma sagst trúa á og 
tigna. Það treystir ekki dómstól-
unum. 

Það sér Héraðsdóm sem hvað 
eftir annað fær dóma sína í haus-
inn frá Hæstarétti með áminn-
ingum um fúsk. Það sér Hæsta-
rétt sem ógilti kosningar til 
Stjórnlagaþings með veigalitlum 
rökstuðningi. Það sér Bridge-
félagann og Frændann. Það sér 
ekki lengur Sérstakan saksókn-
ara að vandræðast með þessar 
möppur í sjónvarpsfréttunum 
vegna þess að hann er horf-
inn bak við skjalafjallið. Það 
sér afskriftir og aflausnir allra 
aflendinga. Það sér fjárglæfra-
menn sem eru forhertir; það sér 
yfirstétt sem er spillt.

Þeir sáust saman á bíó, dóm-
arinn og verjandinn – meðan 
hún hefur sjálfsagt verið heima 
að grúfa sig ofan í skjalafjall-
ið, konan sem sækir málið gegn 
Baldri Guðlaugssyni, fyrrum 
ráðuneytisstjóra og innstakoppi 
Sjálfstæðismanna, sem seldi 
bréfin sín í bankanum í kjölfar 
funda þar sem bág staða bank-
anna var trúnaðarefnið. Hvað 
með það? Þetta: traust er ekki 
einkamál dómarans. Það er ekki 
nóg að hann treysti sér fullkom-
lega. Honum – og samfélaginu 
öllu – er höfuðnauðsyn á því að 
aðrir hafi traust á honum.

Hvað með það?

Þetta þéttriðna 
samfélagsnet 

okkar hefur ótal kosti. 
Það vitra fólk sem skap-
aði Gay-pride hátíðina 
áttaði sig til dæmis betur 
á þessu tengslaeðli sam-
félagsins en margur 
annar.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Náttúruvörur úr íslenskri ætihvönn

Mikið mál? Minna mál 
með SagaPro

www.sagamedica.is

Tíð næturþvaglát eru 
heilmikið mál fyrir marga 
karlmenn. SagaPro er 
náttúruvara úr íslenskri 
ætihvönn ætluð þeim sem 
eiga við þetta vandamál að 
etja. Með SagaPro fækkar 
næturferðum á salernið og 
þar með færðu betri hvíld.
   

SagaPro fæst í heilsuvöruverslunum, apótekum, 
stórmörkuðum og Fríhöfninni.
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Ágætislag sem vann
Mundu eftir mér sigraði eins og 
þú veist og fer til Baku í Kristals-
höllina ægilegu sem er klædd með 
húðflögum misþyrmds verkafólks. 
Jónsi og nýstirnið Gréta Salóme 
sungu og léku ástfangið par á 
miðöldum. Fólk til sveita söng 
bakraddir. Gréta er dóttir Krist-
ínar Lillendahl (gæti málað allan 
heiminn elsku mamma) svo það 
er stutt í talentinn. Þetta er ágætis 
lag, heyranlegur klassi yfir því og ég 
spáði því sigri þótt Stattu upp hefði 
alveg mátt vinna frekar því það var 
haldið með því heima hjá mér.
Nú er um að gera að halda í hráa 
myrka víkingafílinginn í laginu. 
Taka jarðarfararstemminguna alla 
leið. Alls ekki að poppa það upp né 
létta. Pétur Örn má alls ekki raka sig 
og hinn karlinn þarf að safna meira 
skeggi. Helst á að syngja lagið á 
íslensku áfram. Það væri langmest 
töff. Lagið flýgur svo eflaust upp úr 
forkeppninni og lendir í 2.-8. sæti.
drgunni.wordpress.com
Gunnar Lárus Hjálmarsson

Millistéttinni blæðir
Breiðfylkingin ætlar að gera það; 
Lilja Móses líka og sumir þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins eru tilkippilegir: 
stórfelldar tilfærslur frá millistétt-
inni til óreiðufólksins sem skuldar 
enn 100 prósent af andvirði 400 
fermetra húsanna þrátt fyrir niður-
greiðslur frá Hæstarétti.
Ef fram heldur sem horfir þá 
eiga 80 prósent þjóðarinnar ekki 
talsmenn á þingi vegna þess að 
pólitíkin snýst um að bjarga þeim 
skuldseigustu sem jafnframt 
eru iðulega þeir háværustu og 
kröfuhörðustu.
pallvill.blog.is
Páll Vilhjálmsson

Fyrir jólin birtist í Fréttablaðinu gott grein-
arkorn um þá ágætu norsku söngkonu Sis-

sel Kyrkjebø og m.a. að hún hefði við minn-
ingarathöfnina um þá sem dóu í morðunum 
vibjóðslegu í Ósló og Útey sungið ljóð Nor-
dahls Grieg „Til æskunnar“, sem þar var nefnt 
sálmur. Undirritaðan langar af því tilefni að 
hafa nokkur orð um ljóðið og skáldið.

„Til ungdommen“ mætti svo sem vel kalla 
lofsöng en ekki sálm, enda var skáldið Nordahl 
Grieg enginn trúmaður en algjör friðarsinni 
og mikill mannvinur. Hann var frægur í Nor-
egi og víðar, skrifaði ljóð, leikrit, sögur o.fl. 
Umdeildur var hann og einkum fyrir stjórn-
málaskoðanir sínar, hann var sannur sameign-
arsinni og kommúnisti. Hann trúði vissulega 
of einlæglega á sósíalisma í Sovétríkjun-
um, eins og margir góðir hugsjónamenn og í 
trausti þess unnu slíkir ótrúleg afrek í kjara- 
og jafnréttismálum allrar alþýðu. 

Á hans tímum var heldur ekki í augsýn nein 
önnur leið út úr ömurlegum kapítalisma og 
enn skelfilegri fasisma og nasisma, þegar t.d. 
Vestur lönd létu allt eftir Hitler í þeirri von að 
hann eyddi Sovétríkjunum og meintum sósíal-
isma í þeim. Nasistar voru reyndar almennt 
kristnir vel og margir „góðir“ trúmenn, börð-
ust undir kjörorðinu: „Gott mitt uns!“, m.a. 
gyðingahatur þeirra átti sér og ekki síst rætur 
í skelfilegum ofsóknum kristni og kirkju á 
hendur gyðingum á öldum áður. 

Nordahl barðist gegn innrás Þjóðverja í 
Noreg, flýði til Englands, varð foringi í hern-
um, aðallega sem maður frétta og upplýsing-
ar þar. Hann fórst í sprengjuflugvél sem skot-
in var niður yfir Þýskalandi. Var um tíma á 
Íslandi ásamt konu sinni, leikkonunni Gerd 
sem lék þar. Hann eignaðist góða vini hér, ekki 
síst skáldið Magnús Ásgeirsson sem þýddi 
mörg ljóða hans og ljóðabókin „Friheten“ var 

fyrst gefin út hér. „Til ungdommen“ er óður 
og ákall friðar- og mannvinarins til æskunnar 
og enginn sálmur, enda er það bull að kristin 
trú sé friðartrú, öll saga hennar sannar annað. 

Hákristnir leiðtogar hafa og margir verið 
einhverjir mestu fjöldamorðingjar sögunnar. 
Norðmenn og reyndar fleiri, svo sem Danir, 
hafa þetta kvæði mjög í heiðri. T.d. var það 
söngur grunnskóla tveggja barna minna þar. 
Þá þýddi ég það á íslensku. Það er engin tilvilj-
un að Sissel skyldi fengin til að syngja þetta 
ljóð við nefnda minningarathöfn. Mér sýnist 
ekki úr vegi að birta það hér og gjarnan þýð-
ingu mína líka: 

Nordahl Grieg:

TIL UNGDOMMEN 

Kringsatt av fiender gå inn i din tid! 
Under en blodig storm - vi dig til strid!
Kanske du spør i angst, udekket åben: 
hvad skal jeg kjæmpe med, hvad er mitt våben? 

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd:
troen på livet vårt, menneskets verd. 
For al vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, 
dø om du må – men: øk det og styrk det! 

Stilt går granatenes glidende bånd. 
Stans deres drift mot død, stans dem med ånd! 
Krig er forakt for liv. Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: døden skal tape. 

Elsk – og berik med drøm alt stort som var! 
Gå mot det ukjente, fravrist det svar. 
Ubygde kraftverker, ukjente stjerner – 
skap dem med skånet livs dristige hjerner. 

Edelt er mennesket, jorden er rik! 
Finnes det nød og sult, skyldes det svik. 
Knus det! I livets navn skal urett falle. 
Solskin og brød og ånd eies av alle. 

Da synker våbnene maktesløs ned! 
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. 
Den som med højre arm bærer en byrde, 
tung og umistelig, kan ikke myrde. 

Dette er løftet vårt fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot menneskets jord. 
Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen – 
som om vi bar et barn varsomt på armen!

TIL ÆSKUNNAR

Umsetinn óvinum efldu þér dug. 
Þótt geisi stríð á storð, strengdu þinn hug. 
Ef þú í ótta spyrð, óvarinn, smeykur: 
Hvað get ég gagnast nú? Gakktu þá keikur! 

Hér er þitt vopn í vörn, verjur og sverð: 
Mennskan og manngildið, mat þitt og gerð. 
Framtíðin birtu ber, burt með þinn efa, 
þótt líf að veði vænt, verðirðu að gefa.  

Sprengjurnar springa um lönd, spara öll grið. 
Hertu því hugans mátt, heimtaðu frið! 
Stríð fyrirlítur líf, lífið er friður. 
Vopnanna kremdu klær. Kveð dauðann niður! 

Elskaðu ást í draum um allt gott sem var! 
Haltu því hulda á vit, heimtaðu svar. 
Óunnin stórvirki, óþekkt að kanna. 
Efl það með afrekum ódeyddra manna. 

Mikil er manneskjan, mannanna jörð! 
Líði einhver nauð og neyð, níð er sú gjörð. 
Brjóttu á bak aftur bannsetta þrjóta! 
Matar og andans auðs allra er að njóta. 

Þá kæfa vilji og von vopnanna klið. 
Sköpum við manngildi, sköpum við frið. 
Sá sem með brosi ber byrði á armi, 
varlega, viðkvæma, veldur ei harmi. 

Heit þetta bróðir ber bróður í gjörð: 
Mest allra metum við mannanna jörð. 
Fegurð og hlýju heitt höldum í barmi - 
eins og við bærum barn blíðlega á armi! 

(Snarað: Eyvindur P. Eiríksson, 
rithöfundur og fv. lektor.) 

„Til æskunnar!“

Þann 13. jan. sl. er viðtal við 
Jakob Frímann Magnússon, 

formann FTT (Félag tónskálda 
og textahöfunda) í Fréttablaðinu. 
Fyrirsögn greinarinnar er að 
YouTube hefur hafnað beiðni 
FTT um að greiða höfundar-
réttargjöld í sjóði íslenskra rétt-
hafa. Það er skoðun Jakobs að 
við Íslendingar eigum heimsmet 
í YouTube- og Facebook-notkun. 
Í beinu framhaldi finnst honum 
rökrétt að ætla að við Íslending-
ar eigum heimsmet í þjófnaði af 
FTT í formi ólöglegs niðurhals á 
íslenskri tónlist. Þess vegna svíð-
ur þeim að geta ekki gjaldfært 
okkur vegna þessa meinta þjófn-
aðar okkar. 

Fyrir liggur að YouTube hefur 
hafnað kröfunni. Þá er lausn FTT 
að þjófkenna alla Íslendinga sem 
nota netið og þeir krefjast ákveð-
ins gjalds af hverri nettengingu. 
Það er algjörlega óháð notkun 
viðkomandi netnotanda og því 
hvort viðkomandi hleður nokkurn 
tíma niður tónlist. Jakob vitnar í 
að þetta yrði þá sambærilegt og 
þegar þeir síðast þjófkenndu alla 
Íslendinga sem kaupa skrifan-
lega geisladiska. Þeir komust þá 
upp með að fá fasta upphæð af 
hverjum seldum skrifanlegum 
geisladisk án tillits til hvaða nota 
geisladiskurinn var keyptur. 

Svona framkoma er algjörlega 
út í hött og ótrúlegt að hugsa sér 
að FTT hafi fengið og fái ennþá, 
fasta fjárhæð af hverjum seldum 
skrifanlegum geisladisk á Íslandi 
óháð notkun. Helst minnir þetta 
mig á ránsfeng, þar sem hið opin-
bera er í hlutverki handrukkar-
ans. Allur þjófnaður er ólíðan-
legur og rétt er að taka undir 
sjónarmið FTT um að þeir sem 
stela eiga að borga. Með því að 
FTT komst upp með að rukka alla 

kaupendur skrifanlegra geisla-
diska eru þeir búnir að þjófkenna 
alla kaupendur skrifanlegra 
geisladiska. Það er fullt af net-
tengdu fólki, sem aldrei hleður 
niður tónlist, né skrifar tónlist á 
geisladiska. Og ég leyfi mér að 
fullyrða að flest fólk vill vera 
heiðarlegt og borga fyrir sína 
tónlist.

Borið saman við þjófnað úr 
verslunum þurfa vissulega allir 
viðskiptavinir að bera kostnað-
inn, þar sem álagning verslun-
arinnar þarf að vera meiri. Sú 
rýrnun er vel mælanleg og er 
einfaldlega mismunur á magni 
keyptrar og seldrar vöru. FTT er 
hins vegar ekki með áþreifanlega 
vöru og hefur ekki neina mögu-
leika á að meta umfangs þessa 
„meinta þjófnaðar“. Þess hagur 

er vitaskuld að meta umfangið 
sem mest, þ.e. ef áform ganga 
eftir. En þeir mega ekki komast 
upp með að ætla að hver einasti 
maður með nettengingu sé stel-
andi af þeim. Þeir ættu vissulega 
að hafa sönnunarbyrðina og þeir 
mega ekki komast einhliða upp 
með að fylla sjóði sína með því 
að rukka neytendur um þjónustu, 
sem þeir eru sannanlega ekki að 
nota. 

Í lokin vil ég geta þess að mörg 
okkar höfum margborgað höf-
undarrétt. Þ.e. fyrst af keyptri 
gamaldags hljómplötu, síðan af 
geisladisk með sömu tónlist og 
svo þegar maður mætir í klipp-
ingu borgar rakarinn stefgjöld 
fyrir sama lag og viðskiptavinur-
inn er búinn að borga af.

Látum ekki þessa óhæfu yfir 
okkur ganga.

Þjófkenndur af FTT!

Menning

Eyvindur P. 
Eiríksson
rithöfundur 

Höfundarréttur

Dagþór 
Haraldsson
skrifstofumaður

Helst minnir 
þetta mig á ráns-

feng, þar sem hið opin-
bera er í hlutverki hand-
rukkarans. 



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Opnir fundir
um allt land
Við höldum áfram að móta Landsbankann í takt við nýja stefnu. Haldnir

verða opnir fundir um allt land um �árfestingar, nýsköpun og atvinnulífið.

Steinþór Pálsson bankastjóri kynnir stefnu og áherslur Landsbankans,

fulltrúar Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins flytja erindi um nýsköpun á Íslandi

og frumkvöðlar í atvinnulífinu segja reynslusögur af fyrirtækjum sínum.

Átta fundarstaðir

Sauðárkrókur Þri. 14. feb. kl. 20 Mælifell

Fjarðabyggð Mið. 15. feb. kl. 20 Safnaðarh. Reyðar�. 

Reykjanesbær Fim. 16. feb. kl. 20 Stapi

Kópavogur Mán. 20. feb. kl. 20 Salurinn 

Snæfellsbær Þri. 21. feb. kl. 20 Félagsheimilið á Klifi 

Ísa�örður Mið. 22. feb. kl. 20 Edinborgarhúsið 

Selfoss Þri. 28. feb. kl. 20 Hótel Selfoss

Akureyri Mið. 29. feb. kl. 20 Menningarhúsið Hof

Allir velkomnir
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timamot@frettabladid.is

PETER GABRIEL tónlistarmaður er 62 ára í dag.

„Tónlist er alþjóðlegt tungumál sem sýnir, betur en nokkuð 
annað, hversu heimskulegir kynþáttafordómar eru.“ 

62

Merkisatburðir 13. febrúar
1575 Hinrik III Frakkakonungur krýndur í Reims.
1633 Galileo Galilei kemur fyrir Rannsóknarréttinn í Róm.
1693 Eldgos hefst í Heklu. Daði Halldórsson, barnsfaðir Ragn-

heiðar Brynjólfsdóttur, ritar um það skýrslu.
1945 Loftárásin á Dresden hefst.
1960 Frakkar gera tilraunir með sína fyrstu kjarnorkusprengju.
1971 Suður-Víetnamar ráðast inn í Laos með hjálp Bandaríkja-

manna.
1974 Rithöfundinum og Nóbelsverðlaunahafanum Alexander 

Solsjenitsjin er vísað frá Sovétríkjunum. 
2001 Jarðskjálfti, 6,6 stig á Richters-kvarða, ríður yfir El Salva-

dor. Að minnsta kosti 400 manns láta lífið.

Þýska tónskáldið Richard Wagner andaðist í 
Ca‘ Vendramin Calergi í Feneyjum eftir hjarta-
áfall þann 13. febrúar 1883, tæplega sjötugur 
að aldri. Wagner hafði farið til Feneyja með 
fjölskyldu sinni, eftir lokasýningu á óperunni 
Parsifal í Bayreuth í lok ágúst, til að hafa þar 
vetursetu. Hann hafði lengi þjáðst af hjarta-
kvilla og fengið nokkur misjafnlega alvarleg 
hjartaáföll. Jarðneskar leifar hans voru fluttar 
til Bayreuth þar sem hann var jarðsettur í garði 
Villa Wahnfried.

Wagner samdi margs konar tónlist en var 
þekktastur fyrir óperur sínar, sem njóta 
vinsælda enn í dag. Þekktastur er fjórleikurinn 
um Niflungahringinn;  Das Rheingold, Die 
Walküre, Siegfried og Götterdämmerung. 
Lohengrin, Tristan og Isolde og Parsifal eru líka 
vel þekktar óperur og lögin Reið valkyrjanna úr 
Die Walküre og Brúðarmarsinn úr Lohengrin 
þekkja flestir. Ólíkt flestum öðrum óperutón-
skáldum skrifaði Wagner sjálfur allan texta við 
sínar óperur auk tónlistarinnar. 

ÞETTA GERÐIST:  13. FEBRÚAR 1883

Richard Wagner deyr í Feneyjum

Í ár eru liðin 100 ár frá fæðingu tónskáldsins Johns Cage, 
sem fæddist 5. september árið 1912. Alls kyns tónleikar 

og viðburðir til að heiðra minn-
ingu tónskáldsins verða haldn-
ir á árinu víðs vegar um heim-
inn. Jaðarberið og Listasafn 
Reykjavíkur minnast afmælis-
ins með afmælistónleikunum 
sem haldnir verða á Kjarvals-
stöðum miðvikudagskvöldið 
15. febrúar. 

Á tónleikunum verða fluttar 
glefsur frá mismunandi tíma-
bilum í tónsmíðaferli Johns 
Cage. Þar má meðal annars 
heyra verk eins og Aria, Font-
ana Mix, Six Melodies for Viol-
in and Keyboard og Suite for 
Toy Piano. Lögð verður áhersla 
á tónskáldið Cage enda er 
meirihluti verka hans fyrst og 
fremst konsertmúsík þó mörg-

um finnist verk hans teygja mörkin í ýmsar áttir.
Flytjendur eru meðal annarra Heiða Árnadóttir, söng-

kona, Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, Tinna Þor-
steinsdóttir, píanóleikari, Páll Ivan Pálsson, tónsmiður og 
Guðmundur Steinn Gunnarsson, tónsmiður.

Aðgangur ókeypis og allir velkomnir meðan húsrúm 
leyfir.

Afmælis Cage minnst
á Kjarvalsstöðum

Hundrað ára fæðingar-
afmælis Johns Cage verður 
minnst á Kjarvalsstöðum á 
miðvikudag.

Verkís verkfræðistofa á Suðurlandsbraut 4 hefur lýst upp 
starfsstöðvar sínar á nýjan og spennandi hátt í tilefni 80 
ára afmælis á árinu. Leikurinn hófst með því að framhliðin 
varð að því sem kalla má „tóma striga listarinnar“ þar sem 
listamenn sýndu Pixel Art-verk og notuðu til þess lýsingu 
í gluggum. Síðan hefur tekið við margbreytileg lýsing sem 
framkallar ýmiss konar áhrif og mun lifa áfram fram á 
útmánuði. 

Verkís hefur á sínum snærum marga af færustu lýsingar-
hönnuðum landsins og Frímann Freyr Kjerúlf Björnsson, 
sem útskrifaður er úr Listaháskóla Íslandsheiður á heiður 
að listrænni útfærslu lýsingarinnar, í samvinnu við mynd-
listarmennina Friðrik Svan Sigurðarson og Geir Helga 
Birgisson. 

„Verkfræðistofur bjóða upp á meira en margir gera sér 
grein fyrir og er þetta einn liður í að sýna fram á það. 
Þó Verkís sé 80 ára þá er stofan enginn öldungur heldur 
hágæða þekkingarfyrirtæki í góðum tengslum við þróun 
og tækninýjungar á öllum sviðum. Þessi gjörningur sýnir 
að hægt er að tengja saman verkfræðiþekkingu, tækni og 
list,“ segir Sveinn Ingi Ólafsson, framkvæmdastjóri Verk-

ís. Hann bendir á að með uppsetningu ljósanna sé Verkís í 
raun komið með stóran skjá þar sem fleiri listamenn gætu 
komið með sínar útfærslur. 

Kveikt hefur líka verið á nýstárlegum „Aphrodite“ lömp-
um á gafli Ármúla 6 sem eru þeir fyrstu sinnar tegundar á 
Íslandi og  reyndar tvö fyrstu eintökin sem til eru í heim-
inum að sögn Sveins Inga. 

„Lýsingin framkallar áhrif sem minna á norðurljós eða 
speglun frá vatni og skapar þannig stemningu með teng-
ingu við náttúruna.“ - gun 

Verkfræðiþekking, tækni og list

VERKÍS Á SUÐURLANDSBRAUT 2 Er þetta Harpan eða hvað? verður 
eflaust einhverjum á að hugsa.

Við höfum verið með fyrirlestraröð með 
þessu þema frá því í haust,“ segir Hulda 
Stefánsdóttir, prófessor við myndlistar-
deild Listaháskóla Íslands, spurð um 
fyrirlestur sem Ragna Róbertsdóttir 
myndlistarmaður heldur í LHÍ í hádeg-
inu í dag. Þemað sem um ræðir er 
vinnustofan.

„Við hugsum þetta sem nánari skoðun 
á vinnuaðferðum og innblæstri lista-
manna og beinum sjónum að allri 
vinnunni sem liggur að baki fullkláruð-
um listaverkum og sýningum,“ útskýr-
ir Hulda. „Við fáum í rauninni að skoða 
innviði starfs listamannsins. Þess vegna 
kusum við þennan titil; vinnustofan. 
Þetta eru opnir fyrirlestrar sem hefjast 
klukkan 12.30 á mánudögum í húsnæði 
myndlistardeildar á Laugarnesvegi 91. 

Við höfum haldið í þessa mánudags-
fyrirlestrahefð árum saman, alveg 
frá stofnun Listaháskólans og þetta er 
okkar leið til að miðla út í samfélagið 

því sem fer fram á okkar starfssviði.“
Rögnu Róbertsdóttur er óþarfi að 

kynna, en Hulda gerir það samt: „Ragna 
Róbertsdóttir á að baki langan og far-
sælan feril sem myndlistarmaður og 
hefur ferðast víða við sýningarhald, 
úrvinnslu og uppsetningu verka sinna. 
Segja má að Ragna geri sérhvert sýn-
ingarrými sem hún tekst á við að vinnu-
stofu sinni. Annar alls ólíkur staður 
innblásturs og bókstafleg uppspretta 
verka hennar er víðátta íslenskrar nátt-
úru, nánar tiltekið nágrenni eldstöðva 
Heklu. Í fyrirlestri sínum mun Ragna 
taka dæmi af sýningarverkefnum sínum 
og tilraunum með tilfærslu efnivið-
ar gjósku og glerbrota inn í sýningar-
rýmið.“

Haldnir eru átta fyrirlestrar á hvoru 
misseri, sextán á vetri, og Hulda segir 
þá eiga sér töluvert stóran hóp fastra 
gesta. 

„Hugmyndin sem l iggur ti l 

grundvallar fyrirlestrunum er að kynna 
hversu mikil grasrót myndlistin er í eðli 
sínu. Hvað hún tengist inn á breitt svið 
og gerir allt að sínu á eigin forsend-
um. Hugsunin með vinnustofunni er að 
benda á að það er svo margt sem mynd-
listarmenn nota sem vinnustofu. 

Það hefur komið æ betur í ljós með 
hverjum fyrirlestri að hver og einn lista-
maður hefur sitt snið á þessu. Sumir eru 
kannski bara með vinnubók í vasa og 
geta tekið hana upp hvar sem er þannig 
að hvaða staður sem er getur orðið að 
vinnustofu. Aðrir eru bundnir við tiltek-
in rými og svo mætti lengi telja, þannig 
að það hefur verið mjög mikil breidd í 
þessum fyrirlestrum fram til þessa og 
mjög gaman að fylgjast með.“

Meðal þeirra sem halda munu fyrir-
lestra um vinnustofuna á vormisseri er 
Guðjón Ketilsson, sem verður með sinn 
fyrirlestur mánudaginn 5. mars.

 fridrikab@frettabladid.is 

OPNIR FYRIRLESTRAR Í LHÍ:  RAGNA RÓBERTSDÓTTIR TALAR UM VINNUSTOFUNA

Skoðun á vinnuaðferðum
og innblæstri listamanna

VINNUSTOFAN  „Hugmyndin sem liggur til grundvallar fyrirlestrunum er að kynna hversu mikil grasrót myndlistin er í eðli sínu,“ segir Hulda 
Stefánsdóttir, prófessor við myndlistardeild LHÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Þorgrímur Þorgrímsson
stórkaupmaður og fyrrverandi 
ræðismaður Chile, til heimilis að 
Skildinganesi 23 í Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi, þann 29. janúar sl.
Jarðarförin fór fram í kyrrþey 8. febrúar sl.

 
Jóhanna Kjartansdóttir Örvar
Hanna Þóra Þorgrímsdóttir 
Hrafnhildur Þorgrímsdóttir 
Þorgrímur Þ. Þorgrímsson Elisabeth Saguar

Astrid E. Þorgrímsdóttir
Daníel Þór Þorgrímsson

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Ingvar Magnússon 
Nýbýlavegi 60, 

sem lést á Droplaugarstöðum laugardaginn 4. febrúar, 
verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 
14. febrúar kl. 15.00. 

Jenný Bjarnadóttir
Bjarni Ingvarsson
Fríða Björk Ingvarsdóttir Hans Jóhannsson
Ingvar Örn Ingvarsson Hildur Fjóla Svansdóttir
Baldur Bjarnason, Brynhildur Jenný Bjarnadóttir, Elín 
Hansdóttir, Úlfur Hansson, Björk Ingvarsdóttir og Ingvar 
Andri Ingvarsson.



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

V
ið erum að leggja loka-
hönd á frumgerðina og 
svo fer framleiðslan í 
gang fljótlega. Karfan 

kemur á markaðinn í vor,“ segir 
Dögg Guðmundsdóttir iðnhönnuð-
ur þegar Fréttablaðið forvitnast 

um nýjustu vöruna hennar Sit, fjöl-
nota körfu sem nýtist einnig sem 
stóll. Undanfarna mánuði hefur 
Sit verið til sýnis á 30 ára afmælis-
sýningu Snedkerens Efterår s-
udstilling í Traphold í Danmörku.

„Körfuna er hægt er að nota 

undir þvott og tylla sér á hana í 
þvottahúsinu meðan beðið er eftir 
vélinni. Hún gæti líka nýst í laut-
arferð eða undir teppi og bjórinn á 
útitónleikum en svo má líka bara 

2

Sýningin Sjálfsagðir hlutir  stendur nú yfir í Hönnunarsafni 
Íslands. Þar er athygli vakin á hlutum sem oft eru taldir sjálfsagðir í 
daglegu lífi. Fjölskyldusmiðja verður í tengslum við sýninguna. Þar 
verða verkefni í tengslum við hráefni og hönnun.

Dögg Guðmundsdóttir, iðnhönnuður í Danmörku, hannaði körfu sem hægt er að tylla sér á

Setið á
þvottinum

MYND/SIGURÐUR PÁLL SIGURÐSSON
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Listhúsinu Laugardal, 581 2233 · Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150 · Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 · laugardaga 12.00 - 16.00

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Svæðisskipt 
þrýstijöfnunardýna 
sem veitir fullkominn 
stuðning. 
Tveir stífleikar.
Verðdæmi á Queen 
153x203 cm 
á íslenskum botni 

179.900 kr. 

Passaðu vel uppá rafgeyminn í vetur.

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

Fyrirtæki - Húsfélög 

Við bjóðum upp á 
sjálfvirkan hurða -
opnunarbúnað ásamt 
uppsetningu og 
viðhaldi. 
 
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir 
aðgengi fatlaðra. 
Áratuga reynsla af búnaði tryggir gæðin. 



geyma í henni sokka eða vettlinga 
í forstofunni og tylla sér meðan 
farið er í skóna,“ segir Dögg. 
„Handfangið virkar sem stuðning-
ur við bakið og hægt er að skipta 
um lit á því en annars er karfan 
ofin úr svörtu snæri.“ 

Dögg hannaði körfuna fyrir 
Norr 11, sem er glænýtt danskt 
fyrirtæki, www.norr11.com. Þá 
hannaði Dögg einnig línu útihús-
gagna ásamt danska hönnuðinum 
og arkitektinum Rikke Rützou 
Arnved, fyrir sama fyrirtæki og 
er von á hluta línunnar á markað 
í sumar.  Stóllinn Fifty eftir þær 
stöllur er einnig glæný vara en 
hann hönnuðu þær fyrir franska 
fyrirtækið Ligne Roset, sem hægt 
er að fræðast um á www.lig-
neroset.com. 

Dögg hefur verið búsett í Kaup-
mannahöfn frá árinu 1996 og bjó 
þar áður á Ítalíu. Spurð hvort á 
döfinni sé að flytja heim til Íslands 
segir hún sposk: „Ja, maður veit 
aldrei. Ég er svo sem alltaf að 
spekúlera í því.“  heida@frettabladid.is Mikilvægt er að geyma afrit af 

ljósmyndum á góðum stað.

Fólk sem lendir í þeirri ógæfu 
að missa eigur sínar í eldsvoða 
segist oft sjá mest eftir mynda-

albúmum fjölskyldunnar. Fjöl-
skyldumyndirnar geyma minning-
ar sem ómetanlegt er að ylja sér 
við og þegar myndir voru teknar á 
filmu, þótti hollráð að geyma film-
urnar á öruggum stað, til dæmis í 
öryggishólfi. Þá væri hægt að end-
urprenta ef myndirnar glötuðust.

Í dag heyra myndatökur á film-
ur nánast sögunni til og fjölskyldu-
myndirnar einfaldlega geymdar 
inni á heimilistölvunni. Hið gamla 
hollráð er þó enn þá í fullu gildi. 
Geyma skyldi afrit af öllum mynd-
um á öruggum stað enda tölvur 
vinsælar af fingralöngum. - rat

Afrit af 
minningum

Framhald af forsíðu

Stóllinn Fifty er 
einnig nýr en 
hann hannaði 
Dögg í sam-
vinnu við Rikke 
Rützou Arnved 
fyrir franska 
fyrirtækið 
Ligne Roset.
 MYND/DÖGG 
 GUÐMUNDSDÓTTIR

Listamaðurinn Ólafur Elíasson 
hefur ásamt danska athafnamann-
inum Frederik Ottesen stofnað 
fyrirtækið Little Sun sem fram-
leiðir ódýrar sólarknúnar vörur 
til heimilisnota. Markmiðið er 
að selja vörurnar til heimshluta 
þar sem rafmagn er af skornum 
skammti.

„Reynslan hefur kennt mér að 
í gegnum listsköpun getur maður 
haft ótrúleg áhrif á heiminn. 
Þannig getur sólarknúinn lampi 
bætt lífsgæði milljóna manna sem 
búa á stöðum þar sem rafmagn 
fæst varla nema með miklum til-
kostnaði,“ bendir Ólafur á, þegar 
hann er spurður út í hugmyndina 
sem liggur að baki Little Sun.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
segir að í kringum 1,6 milljarðar 
manna búi á slíkum landsvæðum. 
Þeir borgi um það bil 324 sinnum 
meira fyrir lýsingu en þeir sem 
hafi greiðan aðgang að rafmagni 
og ljósaperum. Af þeim sökum 

hafi Little Sun nú sett á markað 
sólarknúinn lampa sem gefi tíu 

sinnum meiri lýsingu á tíu sinn-
um lægra verði heldur en stein-
olíulampi.

Sólarknúni lampinn, sem er í 
laginu eins og hringur, er lítill, 
léttur og þykir vera meðfærileg-
ur á allan hátt. Hann má hengja 
eða stilla upp nánast hvar sem er, 
á meðan og eftir að hleðslu lýkur 
og getur þannig lengt dag fjölda 
fólks til náms, vinnu eða annarra 
athafna. 

Ólafur mun hafa yfirumsjón 
með allri vöruhönnun hjá Little 
Sun þar sem fleiri sólarknúnir 
hlutir eru á teikniborðinu. Þar á 
meðal stærri lampi, hleðslutæki 
fyrir farsíma, lítil rafhlaða og 
útvarpstæki. Allt saman verður 
fjöldaframleitt og selt fyrir aðeins 
brot af því verði sem sambæri-
legar vörur kosta, til þess að það 
fái sem mesta dreifingu. Fram-
leiðslan verður þó látin ráðast af 
þeim viðtökum sem lampinn hlýt-
ur. roald@frettabladid.is

Vill bæta lífsgæði þeirra 
verstu settu með lýsingu
Ólafur Elíasson segir listsköpun hafa sýnt sér hversu mikil áhrif hægt er að hafa á heiminn. Hann hefur 
nú stofnað fyrirtæki sem selur ódýrar sólarknúnar vörur til landa þar sem rafmagn er munaðarvara.  

Ólafur vonast til að lampinn muni í framtíðinni bæta lífsgæði fólks á svæðum þar sem rafmagn er af skornum skammti. 

Ólafur Elíasson kynnti Little Sun á DLD 
ráðstefnunni í Munchen á dögunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Opnað hefur verið fyrir skráningar í dagskrá HönnunarMars 
 sem fram fram dagana 22. - 25. mars. Aðildarfélög Hönnunarmið-
stöðvar vinna nú að dagskrá sinni. Mörg þeirra standa fyrir samsýn-
ingu sinna félagsmanna. Skráningarfrestur rennur út á miðvikudag.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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Fasteignamarkaðurinn er 
með til sölu einbýlishús að 
Breiðuvík 81, Grafarvogi.

H úsið er 238,9 fermetra og 
á einni hæð með inn-
byggðum 37,8 fermetra 

bílskúr. Það stendur á góðum 
útsýnisstað við opið svæði.

Utanvert húsið er í góðu ásig-
komulagi. Aukin lofthæð er í því 
öllu, allt að 3,5 fermetrar. Inn-
réttingar og innihurðir eru allar 
úr hnotu. Gólf er flísa- og park-
ettlagt. Stórar rennihurðir með 
sandblásnum glerjum eru úr for-
stofu í hol og úr holi í stofur og í 
eldhús. Stórar verandir eru með 
skjólveggjum, bæði norðan og 
sunnan megin við húsið.

Forstofa er búin fataskápum. 
Hol/sjónvarpsstofa er með arni. 
Gestasalerni er við hol. Stofur eru 
samliggjandi og með útsýni til 
sjávar, að Esju og víðar. Úr þeim 
er hægt að ganga á verönd með 
skjólveggjum og heitum potti. 
Eldhús er með eyju með áfastri 
borðaðstöðu, helluborði og háfi 
yfir. Inn af því er þvottaherbergi 

með innnréttingum með vaski. 
Geymsla er inn af því. Þaðan er 
útgengt á baklóð. Innangengt er 
í bílskúr. Hjónaherbergi er rúm-
gott og búið fataskápum. Útengt 
er á verönd. Baðherbergi er rúm-
gott og búið vönduðum innrétt-
ungum og sturtuklefa. Barnaher-
bergi er rúmgott.

Lóðin er teiknuð af Stanislah 
Bohic.

Seljendur vilja athuga með 
skipti á minni eign á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Til greina kemur að skipta á 
rað- eða parhúsi á einni hæð eða 
„penthouse“-íbúð með útsýni og 
stæði í bílageymslu.

Vandað einbýli á einni hæð

Húsið er í góðu ásigkomulagi og glæsileg lóð fylgir.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Erum með í sölu þrjár fallegar 3ja herbergja íbúðir 
í lyftuhúsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Íbúðunum 
fylgir sérgeymsla og bílastæði í bílakjallara. 
Fallegar innréttingar. Granít í borðplötum og 
sólbekkjum. Innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél er í innréttingu. 

 10185

Fallegt sumarhús/heilsárshús við Nesjavallarveg, 
í Mosfellsbæ. Húsið, sem er byggt árið 1999 er 
49 m2 timburhús, en auk þess er gott svefnloft. 
Einnig er búið að byggja við húsið ca. 12 m2.  Við 
hlið hússins er ca. 12,5 m2 geymsla/þvottahús 
með steyptu gólfi, en á milli þessara bygginga 
er kalt yfirbyggt rými með hellulögðu gólfi. 3.147 
m2 eignarlóð með mikilli trjárækt og glæsilegu 
útsýni!  10243

Stórglæsilegt 211,9 m2 
endaraðhús á tveimur 
hæðum við Tröllateig 30 í 
Mosfellsbæ. Á jarðhæðinni 
er forstofa, gestasalerni, 
stofa, borðstofa, glæsilegt 
eldhús, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæðinni eru 
setustofa, hjónaherbergi 
m/fataherbergi, tvö barna-
herbergi, flott baðherbergi 
og þvottahús. Glæsilegar 
sérsmíðaðar innréttingar 
og falleg gólfefni. Ca. 
100 m2 timburverönd í 
suðvestur. 

10248

Mjög vönduð og rúmgóð 3ja 
herbergja 103,1 m2 íbúð á 6. hæð 
ásamt bílastæði í bílageymslu við 
Sóltún 5 í Reykjavík.  Íbúðin skiptist 
í tvö góð svefnherbergi, rúmgóða 
stofu, eldhús, baðherbergi og 
þvottahús innan íbúðar. Úr stofu 
er gengið út á góðar svalir í suður. 
Þetta er sérlega falleg íbúð á besta 
stað í glæsilegu húsnæði miðsvæðis 
í Sóltúni.  4723

Mjög fallegt og vandað 189,7 m2 endaraðhús á 2 hæðum með bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Fjögur svefnherbergi auðvelt að gera það fimmta. Stór og góð timbur-
verönd er suðvestan megin við húsið. Vinsæl staðsetning. Skipti möguleg á rúmgóðri 4ra herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu.  10251

219,3 m2 raðhús á tveimur hæðum, í byggingu, við 
Stórakrika 46 í Mosfellsbæ. 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

 
Fallegt 125,0 m2 parhús á tveimur 
pöllum ásamt risherbergi og inn-
byggðum bílskúr með millilofti. 
Húsið skiptist í 2 svefnherbergi, 
risloft, baðherbergi, hol og samliggj-
andi stofu og eldhús. Eignin er laus 
til afhendingar við kaupsamning. 

 10249

Falleg 95,6 m2, 3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi á 2. hæð 
við Frostafold 77 í Reykjavík. 
Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. 
Stutt er í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu.  

 
10247

Glæsileg 103,4 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu við Tröllakór 5-7 
í Kópavogi. Mjög fallegar innréttingar og gólfefni.  
Rúmgóðar sólarsvalir með útsýni. 

 10221

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

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

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

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

Bogi Molby
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg.fasteignasali

Andri  
Sigurðsson 
sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari

Tryggvi  
Kornelíusson
sölufulltrúi

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Erum flutt að  
Suðurlands-
braut 22!
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Hraunbrún – Hafnarfirði
Texti kemur í fyrramálið 

Hverafold
275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 24,2 fm. innbyggðum bílskúr í rólegu og 
barnvænu hverfi. Aðalhæðin skiptist m.a. í bjarta stofu og borðstofu með mikilli lofthæð 
og útsýni. Eldhús með sérhannaðri innréttingu. 4 góð svefnherbergi og baðherbergi sem er 
nýlega endurnýjað. Auk þess 3ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð. Garður til suðurs 
í góðri rækt. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Fellsmúli – 4ra herbergja
Mjög snyrtileg og talsvert endurnýjuð 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. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 26,5 millj.

Langahlíð – 4ra herb. með bílskúr.
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 
forstofu, hol, eldhús, 3 herbergi , stofu og baðherbergi. Svalir til vesturs út af hjónaherbergi. 
Laus til afhendingar við kaupsamning. 

Flétturimi- 4ra herbergja endaíbúð með bílskúr.
Góð 103,6 fm. 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð auk sér geymslu og 25,3 fm. bílskúr. Björt stofa 
með útgangi á svalir til suðurs. Rúmgott sjónvarpshol. 3 herbergi, öll með skápum. Baðher-
bergi flísalagt í gólf og veggi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð  26,5 millj. 

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu fjölbýli 
Akrahverfinu í Garðabæ. Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu útsýni. Opið eldhús.  
3 rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla.  
Verð 36,0 millj.

Álfaskeið-Hafnarfirði
Góð 69,5 fm. 3ja - 4ra herb. neðri sérhæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innna. Nýleg 
viðarinnrétting í eldhúsi og góður borðkrókur. Flísalagt baðherbergi með hita í gólfi. Tvö 
herbergi auk um 15 fm. kjallaraherbergis sem gengið er niður í úr stofu. Verð 15,7 millj.

Selvað – 4ra – 5 herb. íbúð.
Falleg og vönduð 4ra – 5 herb. 123,8 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt. Stór eyja og vönduð tæki í eldhúsi. Stór 
og björt stofa með útgangi á stórar svalir til suðurs. 3 herbergi auk vinnuherbergis. 
Verð 32,9 millj.

Björt og mikið endurnýjuð 103,3 fm. endaíbúð með tvennum svölum og glæsilegu útsýni 
auk sér geymslu og sér bílastæðis í bílageymslu. Gluggar á íbúðinni eru í þrjár áttir, suður, 
norður og austur. Rúmgóð stofa, sjónvarpshol með föstum innréttingum og 3 herbergi. 
Verð 27,9 millj. 

Birkigrund - Kópavogi
Gott um 292 fm. raðhús að meðtöldum 26,6 fm. frístandandi bílskúr. Eignin er tvær hæðir, 
kjallari og ris. Á aðalhæðum eru m.a. eldhús, stofa, borðstofa, fjölskyldu- /sjónvarpsrými 
og 3 rúmgóð herbergi. Risið er eitt rými með fjórum góðum þakgluggum. Sér inngangur í 
kjallara og því mögulegt að skipta eigninni í tvær íbúðir. Skjólsæll garður í góðri rækt. Vel 
staðsett eign í barnvænu hverfi. Stutt í þjónustu. Verð 45,0 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

Breiðavík.
Glæsilegt 238,9 fm. einbýlishús á einni hæð með 37,8 fm. innbyggðum bílskúr, vel staðsett 
á frábærum útsýnisstað við opið svæði. Húsið er afar vandað í alla staði. Aukin lofthæð er 
í öllu húsinu, allt að 3,5 metrar. Allar innréttingar og innihurðir eru úr hnotu. Samliggjandi 
rúmgóðar stofur, hol/sjónvarpsstofa með arni, eldhús með stórri eyju og 3 herbergi. Lóð 
teiknuð af Stanislah Bohic. Stórar verandir með skjólveggjum bæði norðan-og sunnanmegin 
við húsið.Verð 75,0 millj.

Sörlaskjól.
Mjög fallegt og vel skipulagt 297,4 fm. parhús á þremur hæðum með sér 3ja herb. íbúð 
í kjallara. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á undanförnum árum á vandaðan og 
smekklegan hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, hannaðar af Yrki arkitektum. Aukin 
lofthæð er á rishæð. Lóð nýlega endurnýjuð. Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eignin 
er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt 
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 svefnherbergi og 2 bað-
ehrbergi.. Útgengt úr stofum í garðskála með heitum potti. Gólfhiti að hluta. Verð 65,0 millj. 

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús 
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi. Hiti í innkeyrslu 
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að 
Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. <B<Verð 47,6 millj.

Kringlan – enda-
raðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 
fm. endaraðhús auk 24,8 fm. 
bílskúrs við Kringluna. Stórar 
samligjgjandi stofur með arni, 
rúmgott eldhús með miklum 
innréttingum og stórri eyju, 
sjónvarpsstofa/herbergi með 
útgangi á svalir til vesturs og 3 
rúmgóð herbergi auk fataherb./
vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. 
Afgirt og skjólgóð lóð með 
stórri verönd. Verð 56,9 millj. 

4 - 6 HERB.

Austurströnd – Seltjarnarnesi. 4ra herbergja endaíbúð

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 
og óðviðjafnanlegu útsýni yfir borgina, til 
sjávar og víðar. Miklar sérsmíðaðar innrétt-
ingar. Stórar samliggjandi stofur með arni. 
Flísalagðar svalir. Sameiginlegt þvottaher-
bergi á hæðinni. Verð 72,9 millj.



Brekkubyggð -Garðabæ
92,0 fm íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á góðum og grónum stað í 
Garðabæ. Stór sér lóð fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi 
innaf forstofu, hol, 2 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og flísalagt baðher-
bergi. Útsýni út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yfir borgina og víðar. Verð 24,9 millj. 

Mjög vel staðsett og vel skipu-
lögð 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. Laus til afhendingar 
fljótlega. Verð 24,9 millj.

 EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB. 2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

Safamýri.
Góð 76,5 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð á jarðhæð að meðtalinni sér geymslu í góðu 
þríbýlishúsi á þessum eftirstótta stað. Nýleg innrétting í eldhúsi, björt stofa með 
gluggum í tvær áttir og 2 herbergi. Góð staðsetning innst í botnlanga. Stutt í alla 
þjónustu og skóla. Verð 21,5 millj.

Leifsgata- með 
bílskúr. 
Falleg 91,1 fm íbúð á 1. hæð 
auk geymslu í kjallara. Íbúðin 
skiptist í forstofu/hol, eldhús 
með nýlegri innréttingu og 
góðri borðaðstöðu, 3 herbergi 
og flísalagt baðherbergi.Skipti 
koma til greina á 4ra herbergja 
íbúð í hverfinu. Verð 24,9 millj.

Pósthússtræti.
3ja herb. 74,7 fm. íbúð á 3. 
hæð í lyftuhúsi í hjarta mið-
borgarinnar, við Austurvöll. 
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.

Bjarkarás – Garðabæ. Efri sérhæð. 
Falleg 145,0 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í nýlegu og vönduðu litlu 
fjölbýli. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar 
svalir til suðvesturs út af stofu með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með 
eikarinnréttingum. 2 herbergi. Geymsla innaf þvottaherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 47,9 millj. 

2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt íbúðarherbergi og sér geymslu á jarðhæð. 
20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar innréttingar í 
eldhúsi. Nýlegt parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

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.

Rauðalækur 2ja herbergja íbúð með sérinngangi
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. Svefnherbergi 
með góðum skápum. Stofa og borðstofa, parketlagðar. Fataherbergi/geymsla 
innaf holi.Stutt í alla þjónustu. Verð 16,9 millj.

Öldugata
Mikið endurnýjuð 48,9 fm 
2ja herb. íbúð í kjallara með 
sérinngangi. Íbúðin skiptist í 
stofu/eldhús, 1 svefnherbergi 
og baðherbergl með sturtu 
og þvottaaðstöðu. Geymsla 
við inngang. Verð 14,0 millj.

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 hjónaherbergi. Sameign snyrtileg. Fín fyrstu kaup. Laus fljótlega. 
Verð 14,9 millj.

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð í Suðurhlíðunum í göngufæri við Háskólann 
í Reykjavík. Björt stofa með opnum eldhúskrók, flísalagt baðherbergi og rúmgott 
svefnherbergi. Lóð hellulögð og sólrík. Góð aðkoma. Verð 14,7 millj.

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. 

Skúlagata – 3ja herb. íbúð
Vel skipulögð 89,1 fm. íbúð á 3. hæð í húsi fyrir 
eldri borgara. Íbúðin nær í gegnum húsið frá 
norðri til suðurs. Flísalagðar og yfirbyggðar svalir 
eru til suðurs og frábært útsýni út á sundin til 
norðurs. Húsvörður. Verð 28,9 millj.

Kleppsvegur- 2ja herbergja- 
Laus til afhendingar strax.
Falleg og björt 88,6 fm. íbúð á jarðhæð í þessu 
eftirsótta húsi fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, eldhús sem er opið við stofu að 
hluta, 1 svefnherbergi, baðherbergi og þvottaher-
bergi. Íbúar geta sótt ýmsa þjónstu til Hrafnistu. 
Laus við kaupsamning. Verð 21,8 millj.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

Laugavegur – 
skrifstofu-hús-
næði
Glæsilegt 143,5 fm. skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð 
við Laugaveg. Húsnæðið 
skiptist í þrjár rúm-
góðar lokaðar skrifstofur, 
fundarherbergi, eldhús, 
tæknirými og snyrtingu. 
Parket á gólfum. 
Verð 45,0 millj.

Þórðarsveigur 2 – góð 3ja herb.íbúð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið eld-
hús með ljósri viðarinnréttingu. 2 góð herbergi með skápum. Stofa og borðstofa 
með útgengi á suðursvalir með útsýni til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign í 
nálægð við leik- og grunnskóla. Stæði í lokaðri bílageymslu. Verð 23,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. ÍBÚÐ MERKT 0401. 
FJÖLNIR Á BJÖLLU. VERIÐ VELKOMIN.

Strandvegur-Sjálandi Garðabæ
Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð með sér verönd og sér stæði í bílageymslu. Rúmgóð 
stofa, eldhús opið við stofu og 2 rúmgóð herbergi. úr hjónaherbergi er útgangur á 
verönd með skjólveggjum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Nýbýlavegur –Kópavogi. 

OPIÐ HÚS

Kvisthagi - laus strax.

SJÁLAND-GARÐABÆ
ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM 

EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.

3500-5000 FM.SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN LEIGUTAKA INNAN ELLIÐAÁA. 

HELST Í SÉRSTÆÐU HÚSI.

BOLLAGARÐAR SELTJARNARNESI
EINBÝLISHÚS ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

 
EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS OG PARHÚS Í GARÐABÆ

SÉRHÆÐIR ÓSKAST Í 101, 105 OG 107

LAUGAVEGUR – BANKASTRÆTI
VERSLUNARHÚSNÆÐI ÓSKAST NEÐARLEGA VIÐ 

LAUGAVEG EÐA BANKASTRÆTI

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

EINBÝLISHÚS ÓSKAST Í 101 TIL KAUPS EÐA LEIGU

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

NIÐUR VIÐ SJÓINN 



Funalind 9 - vönduð íbúð á mjög góðum stað. 

Skildinganes - einstök eign á sjávarlóð

Eikarás - einbýli í algjörum sérflokki

 Fálkagata 32 - stutt í Háskólann

 Einbýlishús - sjávarútsýni - skiptiNjálsgata 23 - falleg íbúð3

Bólstaðarhlíð 41 - Fyrir 60 ára og eldri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt rúmlega 400 fm einbýlishús á sjávarlóð við 
Skildinganes í Skerjafirði með einstöku útsýni. Arkitekt 
er Ingimundur Sveinsson. Góð tenging er við suðurgarð, tvöfaldur bílskúr og sér aukaíbúð. Húsið 
skiptist þannig: Anddyri, snyrting, hol, eldhús, borðstofa, stofa, arinstofa, hjónaherbergi með sér 
baðherbergi og fataherbergi, bókaherbergi/sjónvarpsstofa, (þrjú svefnherbergi skv. teikningu) 
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottahús, bakforstofa, miklar geymslur. Í kjallara er tveggja herbergja 
aukaíbúð með sér inngangi. V. 170 m. 1056 

Um er að ræða stórglæsilegt einbýli á tveimur hæðum á 
frábærum stað í Garðabæ.  Stórkostlegt óhindrað útsýni 
til  suðurs og vesturs. Eignin skiptist þannig:  Efri hæð; 
tvö svefnherbergi, eldhús, borðstofa, bókastofa, gestasalerni, baðherbergi, þvottaherbergi og 
tvöfaldur innbyggður bílskúr. Neðri hæð; tvö svefnherbergi, stofa, sjónvarpsstofa, frístundaher-
bergi og baðherbergi. Auk þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá vestur hlið hússins. Gólfhiti 
er í öllu húsinu.  Skynjari er í lýsingu m.a. í forstofu. Öll hönnun er fyrsta flokks. Eignin er um 400 
fm í heildina. Stórkostleg eign í algjörum sérflokki. V. 140 m. 1032 

Björt og rúmgóð 85fm íbúð á 2. hæð (auk 
12,7 fm geymslu á jarðhæð) á góðum stað 
í vesturbænum. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð síðastliðin ár, s.s. eldhús, bað-
herbergi, hurðar, gler og gólfefni. Stutt er í 
Háskólann, verslanir og leik- og grunnskóla. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:00 - 18:00
V. 27,9 m.1179

Vandað 220 fm einbýlishús Kópavogsmegin við Fossvog. Húsið er á einni hæð og skiptist í fal-
legar stofur, 4 herbergi o.fl. Innb. tvöf. bílskúr. Fallegur garður með góðri sólverönd á tvo vegu. 
Glæsilegt sjávarútsýni. Skipti á minni eign koma vel til greina. Nánari uppl. á skrifstofunni. 
V. 67,0 m. 7097 

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu steinhúsi í hjarta Reykjavíkur. Nýlega er búið 
að endurnýja þak og skólplagnir. V. 15,9 m. 1175 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00

Falleg ca 70 fm 2ja herbergja íbúð. Íbúðin er á 3. hæð og er með fallegu útsýni. Íbúðin sem er 
nýmáluð er laus strax. Lyfta er í húsinu og einnig húsvörður. Sameign og lóð er vel viðhaldið. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 15:00 - 18:00 
V. 22,5 m. 1145 

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.
V. 30,9 m. 5979

 Einbýli

Eldri borgarar

Ásland - Mosfellsbær - laus fljótlega 
Mjög gott og vel viðhaldið parhús á tveim 
pöllum með góðu risherbergi og 26 fermetra 
innbyggðum bílskúr með millilofti. Húsið er 
staðsett á eignalóð í lítilli götu. Húsið skiptist í 
2 svefnherbergi, risloft, baðherbergi, hol, sam-
liggjandi stofu og eldhús.  Gengið úr stofu út á 
lóð með miklum gróðri.  V. 29,9 m. 1102 

Hulduland 30 - Fossvogur
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. V. 53, m. 1130 

Sóleyjarimi 9 fyrir 50 ára og eldri. 
Glæsileg 134,7 fm 3-4ra herbergja íbúð á 
3.hæð í nýlegu vönduðu álklæddu lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri ásamt stæði í bílageymslu. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi, stofa og borðstofa, 
eikarparket, sérþvottahús innan íbúðar. Vand-
aðar innréttingar. Sérinngangur af svölum. 
Einstaklega góð sameign. Fallegt útsýni. 
V. 30,9 m. 7015 

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 

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 

 Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

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 

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 

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 

Parhús



 Eignir óskast

 Ögurhvarf - tvö hús

Ögurhvarf 4 eru tvær aðskildar byggingar á sömu lóð og eru fjórar einingar í hvorri byggingu frá 
170-280 fm að stærð. Heildarstærð húsanna er 1751,1 fm. Húsið er að mestu fullfrágengið að 
utan og er lóð grófjöfnuð. Góðar innkeyrsludyr eru á neðri hæðini. Selst í einu lagi. <B>
V. 115 m.1090

2ja herbergja

3ja herbergja

 Atvinnuhúsnæði

Tröllakór - endaíbúð
Mjög góð og vel skipulögð 141,9 fm íbúð á 2. 
hæð í góðu nýlegu lyftuhúsi. Sér inngangur af 
svölum, þrjú rúmgóð herbergi, stór stofa og 
opið eldhús með eyju, stórar svalir og granít á 
borðum.  V. 29,9 m. 1012 

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 

Norðurbakki - glæsilegar fullbúnar 
íbúðir
Vorum að fá í sölu þrjár 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 

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 

Tröllakór - sérlega vönduð íbúð
Vönduð vel skipulögð 3ja herbergja 112,5 fm 
íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur 
af svalagangi. Stæði í bílskýli. Granít á borðum 
og í sólbekkjum. Sérþvottahús innan íbúðar-
innar. Innb. ísskápur og uppþvottavél fylgja. 
Góðar svalir. Laus strax.  V. 24,9 m. 1176 

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

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 

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 
svefnherbergi , stofa, borðstofa og sjónvarps-
stofa. Sérinngangur. Góðar svalir og garður. 
Mjög góð staðsetning í grónu hverfi.  
V. 39,2 m. 1127 

Baldursgata
3ja herb. 68,1 fm góð íbúð á 3. hæð (efstu) í 
steinhúsi. Íbúðin skiptist m.a. í 2 saml. stofur, 
herb. o.fl. Laus 1. apríl n.k.  V. 23,0 m. 1181 

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 

Strandasel - laus strax - lyklar á skrifst.
93,0 fm 3ja herbergja endaíbúð á 3.hæð í að 
sjá ágætu fjölbýli. Íbúðin þarfnast standsetn-
ingar að innan. Gott skipulag. Suðursvalir. 
Góð sameign. Laus strax. V. 14,9 m. 1051 

Selvogsgata - Hafnarfjörður
Góð 69 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð
. Mögulegt er að leigja út íbúðarherbergi í 
kjallara. Íbúðin er að mestu á einni hæð. Nýr 
timburpallur er fyrir framan húsið sem tilheyrir 
aðeins þessari íbúð. V. 15,9 m. 6393 

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 

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

Laufengi - raðhús 
Vel skipulagt raðhús á tveimur hæðum sem 
skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, 
þvottaherbergi, snyrtingu, stofu, gang, fjögur 
herbergi, baðherbergi, geymslu auk hlut-
deildar í útigeymslu. Áhvílandi 27,3 m. hús-
næðislán við Íslandsbanka.  V. 32,0 m. 1159 

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 

Drápuhlíð - glæsileg sérhæð
Glæsileg 122 fm sérhæð í fallegu húsi við 
Drápuhlíð í Reykjavík. Hæðin er í mjög góðu 
standi og er sérstaklega vel skipulögð. Lóðin 
er gróin og falleg eins og húsið sjálft. Marmari 
og parket er á gólfum. Gler og gluggar endur-
nýjaðir. Góð og vönduð eign í fallegu húsi 
miðsvæðis í Reykjavík. V. 38 m. 1121 

Hraunbær - með aukaherbergi
Þriggja herbergja íbúð með aukaherbergi í 
kjallara. Mikið útsýni er úr íbúðinni. Íbúðin 
skiptist í hol, tvö stór herbergi, baðherbergi, 
eldhús með borðkrók og stofu. Í kjallara er 
stórt aukaherbergi með aðgang að baðher-
bergi og er herb. í útleigu.  V. 18,9 m. 1180 

Sólheimar - glæsilegt útsýni
Falleg 4ra herbergja 104 fm endaíbúð á 
6.hæð í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er velskipu-
lögð 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. 

Hraunbær talsvert endurnýjuð
Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 91,6 
fm íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli. Húsið er klætt 
að mestu með steni. Endurnýjað eldhús og 
baðherbergi. Mjög gott skipulag. Sameiginlegt 
þvottahús með vélum og mjög snyrtileg sam-
eign.  V. 17,9 m. 1168 

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 

Hæðir

3ja herbergja

Melabraut - jarðhæð 127 fm - laus 
Melabraut 5 er 3ja-4ra herbergja 127 fm íbúð 
á jarðhæð/kjallara í góðu mjög vel staðsettu 
húsi á Seltjarnarnesi. Húsið er að sjá í góðu 
standi. Sérinngangur. Tvö svefnherbergi, stofa 
og borðstofa í nýlegum sólskála. Endurnýjað 
fallegt eldhús með granítborðplötum. Parket.
Sérþvottahús. Laus strax, lyklar á skrifstofu. 
 V. 23,9 m. 7107 

Bogahlíð -  Penthouse - 65 fm þakgarður
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 loftaklæðning 
er úr hlyni. Lofthæð er góð með innfelldri 
halógenlýsingu. V. 53,0 m. 6390 

Frostafold 77 - laus strax 
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
2.hæð í fallegu húsi. Íbúðin er skráð 95,6 fm 
. Sérinngangur. 2.svefnherb. rúmgóð stofa, 
endurnýjað vandað baðherbergi. Suðursvalir 
með mjög góðu útsýni. Laus strax. 
V. 19,9 m. 1178 

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 Hall-
geirsson í síma 824-9093  

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg 
stærð 400-500 fm 
Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm einbýlis-
húsi í Vesturborginni.  Góðar greiðslur í boði. Nánari 
upplýsingar 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. 
Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson 
sölumaður á Eignamiðlun.   

Vantar í Smáranum
Vantar 4-5 herbergja íbúð í Smárahverfi í Kópavogi. 
Traustar greiðslur í boði. 
Nánari 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 Vesturborginni 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 her-
bergja 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.



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

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Sæbólsbraut - Endaraðhús - Kóp.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott töluvert endurnýjað 
181,8 fermetra endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílkúr vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, borðstofu og bílskúr. Á 
efri hæð eru tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, 
þvottahús og sjónvarpshol. Fallaegar innréttingar og gólfefni. 
Verð. 47,9 millj.

Erluhraun - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað 
eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður garður. 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, eldhús með 
borðkróki, baðherbergi og bílskúr. heitur pottur. Fín eign. 
Verð 42,9 millj. 

Ölduslóð - Einb./Tvíbýli - Hf.
Mjög fallegt virðulegt steinhús 177,2 fm ásamt 20,4 fm bílskúr 
samtals um 197,6 fm vel staðsett. Eignin er tvær íbúir í dag 
hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu árum. Eignin skiptist 
í  forstofu,gang,stofu,dagstofu,tvö herbergi,baðherb.,eldhús og 
manngengt risloft með kvistum. Á neðri hæð er forstofa,gang-
ur,stofa,dagstofa,herbergi,eldhús með búri inn af,baðherbergi, 
geymsla og sameiginlegt þvottahús og geymslur. Verð 43 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. Vand-
aðar innréttingar og gólfefni. smekkleg eign. Verð  51,9 millj. 

Kvistavellir 51 - Raðhús -  Hf.
Fallegt raðhús á einni hæð 187 fm. Húsið er rúmlega fokhelt. 
Búið er að einangra og plasta. Gert er ráð fyrir 4 svefnherbergi. 
Mjög hagstætt. Verð 21.5 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 
efri hæð er sjónvarpshol, tvö herbergi, vinnuaðstaða og geymsla. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 38.9 millj

Klöpp - Einbýli - Álftanes.
Skemmtilegt eldra einbýli á frábærum stað á nesinu. Eignin er 
154 fermetrar auk 62 fermetra bílskúrs. Miklir mögurleikar. 
Hagstætt verð 29,9 millj.

Fjóluhvammur - Einb/ Tvíb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með stórum 
bílskúr og auka íbúð samtals ca. 350 fm. Mjög góð 2ja til 3ja herb. 
íbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning og útsýni. Fallegur garður. 
Verð 61,5 millj. 

Vallarbyggð - Einb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsileg einbýli á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr samtals 159,4 fm. Fullbúin mjög góð 
eign. Fallegar innréttingar og gólfefni. Frábært sjávarútsýni, 
Snæfellsjökull ofl. Sérlega góð staðsetning. Verð 46,5 millj

Vesturtún - Parh. -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. Verð 31,9 millj. 

Birkihvammur - Einbýli - Hf
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt þrílyft einbýli m/ 
auka íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er 
þónokkuð undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. Á aðal-
hæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 2ja herb. íbúð, samtals er 
húsið 180 fm. 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. og 120 fm. tómstunda rýmis, samtals 
350 fm. Vönduð eign í alla staði. Stór og góð herbergi. Glæsilegur 
garður. Verð 54,9 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.

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. V.79,6 millj. 

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis.
Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 fm. samtals 214 fm. Hús í mjög 
góðu standi, mikið endurnýjað.  góð svefnherb. Frábær stað-
setning og útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og fl. 
Verð 49,8 millj.

* Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnafjarðar. 
* 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 
3ja -4ra  í Áslandi í Hafnarfirði. 

* Íbúðirnar 87 - 138 fermetrar 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.
*  Verð frá 23,9 millj.

* Sérlega smekklegar útsýnisíbúðir.
*  2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. V
* Vandaðar innréttingar, gólfefni eru
 parket og flísar. 
* Til afhendingar strax. 
* Lyftuhús.
* Sérstæði í bílageymslu fylgir flestum
  íbúðum. 
* Verð frá 20,9 millj. 

* Íbúðirnar 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 byggingar aðilar ER hús ehf.
* Verð frá  17,6 -21,4 millj.

Norðurbakki 17-19 - Hafnarfjörður

Brekkuás 1-3 - Hafnarfjörður

Brekkuás 9-11 Hafnarfirði 
Nýjar íbúðir.

Eskivellir 21b - Hf
Nýjar 2ja til 3ja herbergja íbúðir.



Óttuhæð - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett í  hæðarhverfinu 
í Garðabæ. Húsið er ca. 305  fm. 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, eldhús, gangur herbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús og snyrtingu. Fal-
legar innréttingar og gólfefni. Verð 95. millj.

Álftahólar - 3ja herb. - 111 Rvk.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 87,8 fermetra 3ja her-
bergja íbúð í klæddu fjölbýli við Álftahóla í Reykjavík. Eignin skiptist 
í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, yfirbyggðar svalir, herbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, geymslu, sameiginlegt þvottahús 
ásamt hefðbundinni sameign. Verð 17,9 millj. 

Suðurholt - Sérhæð - Hf. 
Hraunhamar kynnir  Fallega talsvert ENDURNÝJAÐA 125 fm NEÐRI 
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli á sérlega góðum stað í jarðri byggðar. 3 
rúmgóð svefnherbergi. Stutt í alla Þjónustu, skóla, leikskóla og 
gólfvöllinn. Laust strax. Verð 27,9 millj

Tjarnarbraut - 2ja herb. - Hf.
Falleg endurnýjúð 67,7 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð. nýjar inn-
réttingar og tæki, sérlega rúmgott hjónaherbergi, fín stofa, sérinn-
gangur. Laus strax. frábær staðsetning. V.15,9 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 
m/ potti og fleira.Eign í sér flokki. Hagstætt lán. Verð 40,9 millj. 

Sandprýði - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 
um 199 fm vel staðsett við Sandprýði 1 í Garðabæ. Eignin skiptist í 
forstofu, forstofuherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, bílskúr, gang, 
hol, sjónvarpshol, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, barnaher-
bergi og hjónaherbergi. Fallegar innréttingar. Verð 48 millj.

Bæjargil - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum 28 fm bílskúr samtals 187,3 fm vel staðsett .Eignin 
skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, þvottas-
hús, setustofu, stofu og sólstofu. Á efri hæð eru þrjú mjög góð 
barnaherb., hjónaherb. baðherb. og risloft. Fallegar innréttingar og 
gólfefni. Verð 59 millj.

Einivellir - 3ja herb. - Hf
Stórglæsileg íbúð á jarðhæð með Sérinng. á þessum vinsæla staðí 
Vallarhverfinu. Íbúðin er 88,6 fm. með geymslu. Þetta er glæsileg 
eign sen það sést greinilega að það hefur verið vandað til verka. 
Verðtilboð.

Fjarðargata -  Lúxus íbúð. - Hf.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega 112 fm. lúxus íbúð á 3. hæð 
efstu, í vönduðu 8 íbúða lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir. Innan-
gengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb. rúmgóð m/ 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.

Brattakinn -  2ja -  Auðveld kaup.
Snyrtileg 2ja herbergja risíbúð í suðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin 
er 47,7 fm. Sameignlegur inngangur.  Snyrtlegar innréttingar. Fín 
staðsetning. Laus strax. Auðveld kaup. Yfirtaka lána auk sölulauna. 
Verð 12,2 millj. 

Lækjargata - 4ra herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega fallega íbúð á efstu hæð á eftirsóttum 
stað miðsvæðis í Hafnarfirði með útsýni yfir lækinn í Hafnarfirði. 
Íbúðin er 113,8 fm með geymslu. Ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Parket og flísar á gólfum. Frábært útsýni m.a. yfir lækinn 
og staðsetningin einstök. Verð  28,5 millj.

Kjarrmóar - Raðhús - Gbæ.
Mjög góð 105,5 fm. parhús á tveimur hæðum ásamt 30,8 fm. 
bílskúr samtals um 136,3 fermetrar vel staðsett við Kjarrmóa 16 
í Garðabæ.Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús. Á efri hæð er herbergi og 
geymslur. Góður sérstæður bílskúr. Sér garður. Verð 31,9 millj.

Jökulhæð - Einbýli - Gbæ
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr sam-
tals skráð um 300 fm. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað. 
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, 
stofu, arinstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús/ 
geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott sjónvarpshol, þrjú góð 
herbergi, baðherb., hjónaherb. með fataherb. inn af. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Verð 89 millj

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

Hólabraut - Sérhæð m. aukaíbúð - Hf.
Mjög fallega 162 fm efri hæð ásamt 38 fm bílskúr, 35 fm aukaíbúð 
og 10 fm sameiginl. rými á jarðhæð samtals um 245 fm. Vel stað-
sett í suðurbæ Hafnarfj.  Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 39,9 mill

Daggarvellir - 2ja herb. - Hf.
Falleg 2ja herb. íbúð  72 fm. Eldhús með fallegri eldhúsinnréttingu 
og sérlega vönduðum eldunartækjum . Þetta er sérlega falleg eign 
sem það sést að það hefur verið vandað til verka. Verð 15,9 millj. 

Breiðvangur - 5 herb. - Hf.
Mikið endurnýjuð 130 fermetra íbúð á 3. hæð. Nýlegt eldhús og 
baðherbergi. 4 svefnherbergi. Verð 23,9 millj.

Dalprýði - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt 263 fm. fullbúið parhús á einni hæð m/ innb. góðum 
bílskúr. Sérlega vandað hús með 4 stórum og góðum svefnherb. 
Vandaðar innréttingar. Glæsileg hönnun. Frábærstaðsetning í þessu 
vinsæla hverfi. Verð 68,5 millj. 

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt nýtt 251,8 fm nýtt einbýli á einni hæð  með innbyggðum 
bílskúr vel staðsett. Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist 
þannig : anddyr/forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, 
stofa, gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaher-
bergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi 
sölumaður gsm 8960058.

Háholt - 3ja herb. m. bílskúr - Hf.
Glæsileg nýleg 3ja herb. íbúð 92,8 fm í litlu fallegu fjölb. auk innb. 
bílskúrs 40,4 fm samtals 133,2 fm vel staðsett á Holtinu í Hfj. 
 Verð 23,9 millj.

Reynihvammur - Sérhæð - Hf
Glæsileg 3ja herb. nýleg björt neðri sérðhæð í glæsil. fjórbýli. 
Sérinngangur. Glæsilegt eldhús. Vandaðar innréttingar og tæki. 
Útgangur út á verönd. Frábær staðsetn. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 28,9 millj.

Arnarhraun - Hagstæð lán - Hf.
Sérlega falleg mikið endurn. 76 fm íbúð á 2.hæð. Nýleg eldhús og 
nýstandsett baðherb. Frábær staðsetn. miðsvæðis. Verð 18,2 millj.

Þórðarsveigur - 4ra herb. - Rvík
Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu lyftufjölbýli í Grafarholtinu, 
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. 

Hlíðarbyggð - Raðhús - Gbæ.
Raðhús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr og góðri lóð á mjög 
góðum stað í Gbæ. 5 herb. Garðstofa
Verönd  með heitum potti. Laust strax. Verð 39,9 millj. 
 

Garðabær

Mikil sala - Vantar eignir á skrá  



Hraunbær - 110 Rvk
LAUS STRAX 68.8 fm 3ja herb. íbúð með 
sérinngang af svölum. Sér geymsla. Þvot-
tah. í sameign. Verð 14.5 millj.

Sóltún - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 7. 
hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra stæði 
í bílskýli. Verð 33,5 millj. 

Lindagata - 101 Rvk 
55.3 fm 3ja herb. mikið endurnýjuð 
risíbúð. Parket. Flísar í eldh. og baði. 
Verð: 17.5 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 12.30 - 13.00

Mánatún - 105 Rvk
Ný íbúð nálægt hjarta borgarinnar, 133.3 
fm 3ja herb. í þessu fallega lyftuhúsi. Hátt 
til lofts, góð hljóðeinangrun, gott skipulag.  
Verð 41.2 millj 

Borgartún 30A - 105 Rvk
Glæsileg 147,7 fm 3ja herb. lúxusíbúð á 
6.hæð í lyftuhúsi, gengið inní íbúð úr lyftu.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.12.30-13

Norðurbakki - 220 Hfj
Nýjar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem skilast 
fullbúnar án gólfefna. Flísar í þvottah. og 
baði. Stærðir frá 104 - 132 fm. Lyftuhús. 
Stæði í bílageymslu.

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vegna mikillar sölu vantar eignir á skrá.

Heiðarás- 112 Reykjavík.
311 fm. fallegt einbýlishús með innbyg-
gðum bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum 
með möguleika á sér íbúð á jarðhæð. 
Möguleiki á 6 svefnherbergjum.  

Hæðagarður  35 - 108 Rvk
65 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð í góðu 
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Góð sameign, 
mötuneyti, húsvörður og mikil þjónusta 
borgara. Auðveld kaup, hagstæð lán. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL.17.30-18

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. 

Breiðvangur - 220 Hfj
103 fm  4ra herb. íbúð. Þvottah. innan 
íbúðar. Parket á gólfi í stofu og eldh. 
Verð 19 millj. 

Helgubraut  6 - 200 Kóp
86,8 fm einbýlishús á stórri lóð (750 fm). 3 
svefnh. Húsið er mikið endurnýjað. Lán geta 
fylgt. Lækkað verð 32.9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17.30-18

Sunnuvegur - 104 Rvk
Stórglæsilegt 390,9 fm hús á tveimur hæðum þar af 53,4 fm tvöfaldur bílskúr. Húsið stendur á horni Laugarásvegs og 
Sunnvegs með sólríkum suðurgarði og hefur húsið fengið mjög gott viðhald alla tíð. Nánari uppl. á  skrifst. 

Kögursel - 109 Rvk
206,5 fermetra 6-7 herbergja glæsilegt 
parhús. Mikið endurnýjað á undanförnum 
árum.  Fallegur garður með sólpall.  
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30

Bergstaðastræti 28a – 101 Rvk
Endurnýjuð 4ra herbergja 133,7 fm. hæð 
í góðu steinhúsi. Svalir og sérbílastæði.  
Tilvalin til útleigu. Lækkað verð 41.9 millj. 

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

Huldubraut  62 - 200 Kóp
258.7 fm parhús með innb. bílskúr. Snyrti-
leg eign með arin í stofu. Stór timburverönd 
á baklóð. Laust strax. Verð 57 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 16.45-17.15

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

Ljósheimar  6 - 104 Rvk
86,8 fm. 3ja. herb. íbúð á 7. hæð í 
lyftuhúsi. Góð staðsetn. Góðar svalir, 
frábært útsýni. Snyrtileg sameign. 
Verð 21.5 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL.12.30-13.00

Álakvísl - 112 Rvk
106,5 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð 
með sérinngangi og 30,5 fm stæði í 
bílageymslu, alls 137 fm. Verð 27,9 millj.

Hringbraut – 107 Rvk
Sjarmerandi 145,1 fm parhús á þremur 
hæðum á vinsælum stað. Sér inngangur, 
góðar stofur, 3-4 svefnh., gróið umhverfi. 
Stutt í góða skóla og þjónustu.

Smárarimi - 112 Rvk
Glæsilegt 183.6 fm einbýlishús. 3 svefn. 
Fatah.innaf hjónah. Nuddbaðkar. Verönd 
með heitum pott. Verð: 56.8 millj. 

Austurkór - 203 Kóp.
NÝ 78,4 fm, 3ja herb. endaíbúð með 
sérinngangi. Fjöskylduvænt umhverfi, stutt 
í skóla, leikskóla, íþróttahús og opin græn 
svæði. Verð kr. 20.9m

Álfhólsvegur 133A - 200 kóp. 
280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum með  tvöföldum innbyggðum bílskúr.  Búið að innrétta hluta bílskúrs sem 
íbúðarherb. Mjög stutt í skóla og íþróttir.  OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stakfelli hefur verið falið að 
leita eftir til kaups fasteignafélög 
um atvinnuhúsnæði eða stórum 

atvinnueignum.

Skilyrði er að eignirnar séu í útleigu. 
Kaupverð getur verið allt að 10 þús.millj.  

(10 milljarðar) 

Allar upplýsingar gefur
Þorlákur Ómar Einarsson sölustjóri.



Einbýli á tveimur hæðum

Mikið endurnýjað

3 svefnherbergi

Innarlega í botnlanga

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð: 36,9 millj.

Glæsilegt 337 m2 einbýlishús á Arnarnesinu

Frábært skipulag, góðar stofur, 6 svefnherbergi

Möguleiki á sér íbúð og vinnustofu, gott útsýni

1300 m2 glæsileg eignarlóð í rólegu umhverfi

Tvöfaldur bílskúr, þrjú baðherbergi

Einstök eign fyrir vandláta

Hegranes 

210 Garðabær

Verð: 94,9 millj.

Stórglæsilegt 422 fm einbýli

Frábær staðsetning

Sérlega vandað hús

Stórar stofur

Laugarásvegur

104 Reykjavík

Verð: 150,0 millj

Glæsileg 3ja herbergja

Bílageymsla

Pallur sem er afgirtur

110 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

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

þrið. 13. febrúar

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 17:30 að Sandavaði 9

Yfirtaka lána ásamt sölulaun

Skráðu þína leit á 
www.miklaborg.is  

Ertu að leita að fasteign? 
Nýjung fyrir kaupendur á heimasíðu Mikluborgar 

Hér getur þú valið um tvær 
leiðir. Önnur er sú að hafa 
beint samband við sölumann 
Mikluborgar og fara yfir 
með honum hvernig eign 
þú leitar að og sér hann þá 
um skráningu eignar þinnar 
í leitarvélina. Hin leiðin er 
sú að fara inn á heimasíðu 
Mikluborgar, velja sölumann 
til að halda utan um leitina og 
skrá leitarskilyrðin sjálfur.  
Á þennan hátt getur sölumaður 
á einfaldan hátt haldið utan um 
leit þína, hvort sem eignin er 
nú þegar á almennri söluskrá, 
bakskrá eða er að koma ný inn 
til sölumeðferðar.

Með þessari aðferð geta 
eigendur fasteigna sem ekki 
eru tilbúnir til að taka það 
skref að setja eign sína í 
almenna sölumeðferð fylgst 
með hvort verið sé að leita að 
sambærilegri eign við þeirra 
eigin. Í framhaldi af því geta 

þeir sett sig í samband við 
sölumann Mikluborgar og látið 
vita af eign sinni.

Reynslan hefur sýnt okkur að 
fjöldi fólks er tilbúinn til að selja 
eignir sínar, löngu áður en þeir 
taka það skref að skrá hana í 
almenna sölumeðferð. 
Með því að auglýsa á 
markvissan hátt eftir eignum 
höfum við náð fjölda samninga 
á umliðnum árum.

Miklaborg fær gríðarlegan fjölda fyrirspurna á degi hverjum frá kaupendum um allar tegundir fasteigna.  

Fram til þessa hefur verið erfitt að halda utan um þennan stóra hóp á markvissan hátt en með nýjustu viðbót 

á heimasíðu Mikluborgar er orðin bylting þar á. 

Hér eru leitar-

ski lyrðin skráð inn

Auglýsingin birt ist 

síðan á heimasíðu 

Mikluborgar á 

þennan hátt.

- 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



3ja herbergja íbúð

2. hæð 87 m2

Suðvestur svalir

Frábær staðsetning

Stigahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Gullfallegt raðhús

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar
170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

3ja herbergja 55 m2 kjallaraíbúð

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 14,9 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.

3ja herbergja 117 m2 hæð

Vönduð eign

Sérinngangur

Bjarkarás 
210 Garðabær

Verð: 32,5 millj.

112 m2 4ra herb efri hæð

Björt og vel skipulögð

Lítil útborgun

Góð lán

Blásalir
201 Kópavogur

Verð: 29,4 millj.

2ja herbergja, eldhús með borðkrók

Þvottahús inn í íbúðinni

Útsýni og gengið út úr stofu á verönd

Leyfi fyrir bílskúr

Rauðás
110 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

Gullfallegt einbýli

Sérstæður bílskúr og sauna

4 svefnherbergi

Gott fjölskyldurými

Algjör gullmoli!

Fákahvarf
203 Kópavogur

Verð: 56,0 millj.

3ja herbergja 93 m2

Efsta hæð

Suðursvalir

Nýlega uppgerð

Strandasel 
109 Reykjavík

Verð: 21,5 millj.

Vel staðsett parhús á einni hæð

Falleg hornlóð með góðum suðurpalli

Gott viðhald, hentug eining

Laust strax

Fannafold
103  Reykjavík

Verð: 34,9 millj.

Snyrtileg íbúð á 2.hæð

Fallegt útsýni af svölum

Áhv. um 19 millj frá ILS

Austurberg
111 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Einstaklega, glæsileg eign

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir 
201 Kópavogur

Verð: 79,9 millj.

Góð 3ja herbergja 

Stórar bjartar stofur

Svalir út af stofu mikið útsýni

Góð staðsetning

Bílastæði í bílageymslu

Engjasel
109 Reykjavík

Verð: 19,5 millj.

4ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Stærð: 97,0 m2 

Aukaherbergi með aðgangi að baðherbergi 

sem hægt væri að nýta til útleigu

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Efri hæð

2ja - 3ja herbergja

Töluvert endurnýjuð

Hagstæð lán

Skarphéðinsgata
105 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Falleg 4 herbergja á tveimur hæðum

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nágrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
110 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

Skemmtileg risíbúð

4ra herbergja

Sérlega góð nýting

Frábær staðsetning!

Fálkagata
107 Reykjavík

Verð: 20,0 millj.

Gott fjölskylduhús

Fimm svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Stór og gróðursæll garður

Túngata
225 Álftanes

Verð: 42,0 millj.

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.

Mjög falleg og björt íbúð í nýlegu fjölbýli

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu

Stórar svalir í suður

Sóltún
105 Reykjavík

Verð: 33,9 millj.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



Eign sem kemur virkilega á óvart.

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

Hús í góðu ástandi 

650 m2 byggingréttur

Skerjabraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 64,9 millj.

Rúmgóð og björt

3ja herbergja 93 m2 auk stæði

Gott skipulag

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

4ra herbergja efri sérhæð

Sér inngangur

Laus strax

Kársnesbraut
200 Kópavogur

Verð: 20,5 millj.

Vel staðsett 211 m2 endaraðhús

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa. Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
112 Reykjavík

Verð: 44,9 millj.

Rúmgóð 2ja herbergja

Stærð 65,8 m2

Góð staðsetning

Ásbraut 
200 Kópavogur

Verð: 16,4 millj.

Rúmgóð 2ja herbergja

68 m2

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

Iðufell
111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

Falleg hæð og ris, frábær staðsetning

Auka íbúð í risi

Mikið endurnýjað

Bílskúr

Skaftahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 45,0 millj.

70 m2 einbýli

Mikið endurnýjað á síðustu árum

Frábær staðsetning

Sérlega falleg eign

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 26,7 millj.

Rúmgóð 4ja herbergja

Stærð 108 fm

Tvennar svalir

Fæst gegn yfirtöku lána

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 22,6 millj.

Mjög gott 141,2 fm raðhús

3 svefnherbergi 

Góður afgirtur pallur

Innbyggður bílskúr

Hljóðalind
201 Kópavogur

Verð: 40,4 millj.

Einbýli á einni hæð

Frábært skipulag

Mikið endurnýjað

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,5 millj.

Mjög góð 2ja herbergja

72,2 m2

Efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug 
113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

99 m2, rúmgóð herbergi og stofa

Sérinngangur

Laus strax

23.5 millj hagstætt lán

Nesvegur
107 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

Lækkað verð, góð lán

Stutt í bæinn

2ja herbergja ósamþykkt íbúð

Rólegur staður

Leifsgata 
101 Reykjavík

Verð: 12,0 millj.

2ja herbergja

Jarðhæð

Sér inngangur

Laus strax

Eyravegur Selfossi
800 Selfoss

Verð: 14,9 millj.

Stórglæsilegt endaraðhús, glæsilegt útsýni

Vandaðar innréttingar

239 m2 þar af 40 m2 bílskúr

Skipti á minna möguleg

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð: 55,8 millj.

Glæsilegt 200 fm einbýlishús 

með frábæru útsýni laust til leigu 

Leigutími 18-24 mánuðir  

Húsið er laust nú þegar

Nesbali
170 Seltjarnarnes

TIL LEIGU

Fallegt 228 m2 einbýlishús 

á þessum eftirsótta stað

í sunnanverðum Kópavogi.

Þinghólsbraut
200 Kópavogur

Verð: 52,5 millj.

Góð 3ja herbergja

Stærð 73 m2

Jarðhæð

Frábær staðsetning  

Sólheimar
104 Reykjavík

Verð: 18,5 millj.

Glæsileg 3ja herbergja á jarðhæð 

Stærð: 111,4 m2 

Suðurverönd og svalir

Frábært útsýni

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð: 27,5 millj.

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

- með þér alla leið -  



Fallegt rúmlega 900 fermetra skrifstofuhúsnæði.

Seljandi er traust fyrirtæki og er tilbúið að gera 

leigusamning um eignina

Skútuvogur
104 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði, stærð 183,7 m2

128,6 m2 vinnslusalur, 55,1 fm milliloft

Góð staðsetning

Endabil

Bakkabraut
200 Kópavogur

Verð: 19,8 millj.

Atvinnuhúsnæði
selur atvinnuhúsnæði

Mög gott atvinnuhúsnæði

Húsið er 1.512 m2 að grunnfleti 

auk 432 m2 millilofts

Gott aðgengi

Vesturhraun
210 Garðabær

Verð: 285 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  

... 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            

Óskum eftir fasteignum til 
sölu með leigusamningum. 
Verðhugmynd allt að 1000 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson

 í síma 897 0634 eða trostur@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            

...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       

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

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is           

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

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

Skráðu þína leit á www.miklaborg.is  

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.

191 m2 veislusalur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Góð staðsetning

Miklir möguleikar

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Bæjarháls 1
110 Reykjavík

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 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.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

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 

3ja herb. með sérinngang við Mosarima 8

Karfavogur  14, mikið endurnýjað endaraðhús.

Parhús við Æsuborgir 5, 5-svefnh. glæsl.útsýni.

Sérbýli

3ja herbergja

Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

Opið hús í dag mánudag frá kl: 17:00 til 17:30 að Karfavogi  14 
Gott mikið endurnýjað 220 fm endaraðhús á tveimur hæðum, stórar þaksvalir, suður garður. Frábær staðsettning. V. 
51,5m. Mögul. að setja minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Vesturfold  möguleiki á tveimur íbúðum
Gott mjög vel staðsett ca 300 fm einbýli á tveimur 
hæðum með innb. tvöföldum bílskúr. Hægt að að hafa 
sér íbúð á jarðhæð, á efri hæð eru fjögur til fimm svefn-
herbergi, glæsilegt útsýni, heitur pottur í garði. V. 65,5m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Opið hús í dag mánudag frá kl:17:00 til 18:00 að Æsuborgum 5.
Höfum tekið í sölu glæsilegt 190 fm parhús með 5 svefnherb. og glæsilegu útsýni.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Frágengin lóð.  Efri hæð skipt. í stofur, eldhús, gesta wc, herb. og bílskúr.  Neðri hæð skiptist í 4- herb. baðherbergi, 
þvottarhús og geymsla.  Verð 44,9.m  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Brúnastaðir - endaraðhús á einni hæð.
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. 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 18:00 til 19:00 að Mosarima 8, íbúð til hægri.
Falleg 3ja herb. 84,1fm íbúð á efri hæð með sérinngangi við Mosarima í Grafarvogi.  Skemmtilegt skipulag og vel með 
farin íbúð.  Áhv. 14 milj Íslb. Eignin getur verið laus fljótlega. verð 20,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Fannafold - fallegt einbýli m. aukaíbúð á 
frábærum rólegum útsýnisstað.
Huggulegt og velskipulagt ca 240 fm einb. m. innb. 
bílskúr og lítilli aukaíbúð. Frábær rólegur staður í lokaðri 
götu, glæsilegt útsýni yfir Borgina og Bláfjöll. Stórar 
verandir, heitur pottur, glæsileg lóð.  4 sv.herb. í aðalíb. 
parket. Skipti skoðuð á ódýrari eign. Ásett verð 52,5 m. 
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

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

Selbraut - Seltjarnarnes
Fallegt raðhús á tveimur hæðum með tvöföldum 
bílskúr.  Eignin er í mjög góðu ástandi og skipulag 
afar gott.  Fjögur svefnherbergi eru á jarðhæð ásamt 
sjónvarpsholi og þvottahús.  Efri hæð með stórri stofu, 
fallegu eldhúsi.  Útgengt á stórar svalir sem mætti 
stækka enn meir.  Fallegur garður.  V. 54,9 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Tunguás  Garðabær - Glæsilegt
Glæsilegt einbýli á einni hæð. Stórar stofur með mikilli 
lofthæð og arni. Þrjú svefnherbergi og tvö vel búinn 
baðherbergi. Fallegt eldhús með granít borðprötum. 
Tvöfaldur bílskúr. Stór verönd með heitum potti.  
Verð 75.0 mill  Uppl. Sigþór  899 9787

Falleg sérhæð  með bílskúr, aðkoma frá 
Rauðagerði
Um er að ræða fallega og mikið endurnýjaða 178,5 fm 
sérhæð við Sogaveg í Reykjavík.  Endurnýjað eldhús 
með fallegri innréttingu, 4 svefnherbergi. Vönduð 
gólfefni og skemmtilegt skipulag.  Bílskúrinn er 28,8 
fm.  Verð 38,9 milj.  Allar uppl. um eignina veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

Keilufell -mjög vel við haldið hús.
Mjög gott sérlega vel staðsett  einbýli ca. 180 fm. 
með bílskúr,  á tveimur hæðum, fjögur svefnherbergi. 
Fallegur garður, hiti í stéttum. Frábær staðsettning í 
göngufæri við Elliðárdalinn. V. 39m. Mögul. að taka 
minni eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

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

Falleg íbúð með 4-svefnherb. í Grafarholti
Falleg 126,9 fm 5-herbergja íbúð með stæði í þriggja 
bíla bílageymslu, á góðum stað í Grafarholti.  Fjögur 
rúmgóð herbergi með skáp og parketi á gólfi.  Rúmgóð 
stofa og eldhús, vönduð gólfefni.  Verð 29,5 milj, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Kópalind-bílskúr-sérinngangur
Glæsileg 113 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi (gengið beint 
inn) ásamt 22 fm bílskúr, samtals 135 fm á frábærum útsýnis-
stað. (ekkert byggt aftan við húsið) Skólinn og öll þjónusta 
við hendina. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. Parket. Mjög 
stórar suðursv. Eign í sérfl. Verð 36,5 m. 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.
Falleg ca 63 fm íb. á jarðhæð m. sérinngangi í góðu 
þríbýli á rólegum stað í litlum botnlanga. Parket, nýlegt 
eldhús. Verð 17,6 m. Bein sala eða skipti á 4ra herb. í 
pnr.104,105. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Eyrarskógur eignarlóð
Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö 
svefnherbergi og tvö svefnloft..Heitur pottur Húsið er 
vandað og allur frágangur góður. Staðsetning er mjög 
góð í náttúrulegu birkikjarri og mikið útsýni  Einungis 
er um 40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og 
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í 
veiði. V 15,9m Sigþór S: 899 9787

Fellsmúli - Rúmgóð útsýnisíbúð.
Falleg og velskipul. 109 fm íb. á 4.hæð í Steníklæddu 
fjölb. á rólegum stað í lokaðri götu.  Parket, endurn. 
baðherb., m. sérlögn f. þvottavél+þurkara. Vestur svalir 
með frábæru útsýni yfir Borgina. Verð 24,9 m.
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Lækjarkinn - Hfj. Risíbúð m.bílsk. v. Lækinn. 
Rúmgóð 101 fm risíbúð ásamt tæpl. 20 fm bílskúr. 3 
svefnh. 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

Sóleyjarimi - fyrir 50 ára og eldri.
Vorum að fá mjög góða 105 fm íbúð á 5. hæð ásamt 
bílskýli í þessu  vinsæla lyftuhúsi.  Mjög vel skipulögð 
íbúð með stórum suðursvölum, parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. V. 27,9m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Skipasund - efri hæð.
Góð öll nýlega stansett 107 fm hæð með sér inngangi 
á tveimur hæðum, fjögur svefnherbergi, tvennar svalir. 
Íbúð er öll endurnýjuð. Skuldlaus íbúð. V. 26,9m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Vesturberg - endaíbúð - gott verð.
Mjög góð vel skipulögð 101,6 fm íbúð á efstu hæð, 
parket og flísar á gólfum. þvottahús í íbúð. Íbúð er laus 
fljótlega. V.18,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Mávahlíð. Gott verð.
Vorum að fá góða 85 fm íbúð í góðu vel staðsettu húsi. 
Sér inngangur. V. 18,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Stórglæsilegt í Húsafelli
Afar vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu  á birki 
vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. Innbú fylgir 
með í kaupum.  Þrjú óvenju stór svefnherbergi og 
eru tvö með  tvíbreiðum  rúmum og það þriðja með 
kojum. Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum 
potti. V. 26 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Dalsel - klædd blokk og bílskýli.
Góð mjög vel skipulögð 95 fm íbúð á 2.hæð ásamt ca 
25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. 
Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. V. 20,9m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477 

4-6.herb./sérhæðir



Kleppsvegur 6 – 104 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.feb kl.17:30-18:0
Mjög rúmgóð Íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi í góðu 
fjölbýli sem nýlega var endurnýjað að utan. 
Þrjú svefnherbergi og 2 stofur (hægt að nota 
aðra stofuna sem herbergi) Frábær stað-
setning í göngufæri við miðbæ Reykjavíkur. 
Uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Verð: 24,9m
Herbergi: 5 – Stærð 114,8 fm

Álfheimar 60 – 104 Rvk Strandvegur 26 – 210 Gbæ 

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb. kl. 18:30-19:00
Rúmgóð og mjög vel skipulögð 4ra herb. 
endaíbúð á 3.hæð við Laugardalinn. Glæsilegt 
útsýni er í vestur yfir Rvk, Esju og út á sjó. Öll 
þrjú svefnherbergin eru stór. Húsið er í góðu 
ástandi. Aðeins einn eig. af íbúð frá upphafi. 
Uppl. Berglind gsm: 694-4000

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb kl. 17.30-18.00 
Mjög björt og falleg íbúð með stæði í lokaðri 
bílageymslu. Íbúðin er á 2 hæð í góðu 
lyftuhúsi. Þrjú svefnherb. og 2 stofur. Stórar 
suðursvalir. Gólfefni parket og flísar. Fallegt 
útsýni að sjó á milli húsa og að Bessastöð-
um. Uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Verð: 24,9m
Herbergi: 4ra – Stærð 105,5 fm

Verð: 33,5m
Herbergi: 5 - Stærð 120,7 fm

Strandasel 6, 109 Rvk

 OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl.17:30-18:00
Opin og björt 4ra herb. íbúð á 2.hæð, eld-
hús tekið í gegn, nýlegir fataskápar í herb. 
Suðursvalir úr stofu. Sameiginl. þvottahús 
með sértengi fyrir hverja íbúð. Göngufæri í 
leik-og grunnskóla. Strætó beint í HÍ. Uppl. 
Dórothea gsm: 898-3326.

Verð: 21.5m
Herbergi: 4 – Stærð: 100,7 fm

Kögursel 38 – 110 Rvík

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb kl.17:30-18:00
Fallegt parhús m /bílskúr þar sem hver 
fermetri er vel nýttur staðsett á barnvænum 
stað í Seljahverfinu. 3-4 svefnherb., endur-
nýjað bað, stofur m/útgengt á sólpall. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm 698-7695

Verð: 39,9 m
Herbergi: 5 – Stærð: 158,3 fm.

Sigtún 39, 105 Rvík

OPIÐ HÚS mánud 13.feb. kl. 18:30-19:00
Klassísk , falleg og mikið endurnýjuð 4ra 
herb. sérhæð ásamt bílskúr á vinsælum 
stað við Teigana í Reykjavík. Tvö svefn-
herbergi, tvær stofur (auðvelt að breyta). 
Eldhús og bað nýlega endurnýjuð. Fallegt 
parket á gólfum. Uppl. Jóhanna Kristín, 
gsm 698-7695

Verð: 36,9 kr.
Herbergi: 4 – Stærð: 147,7 fm.

Álfkonuhvarf 47 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb. kl.17:30-18:00
LAUST STRAX - Gullfallega eign á þessum 
vinsæla stað, íbúðin er á þriðju hæð, parket á 
gólfi, rúmgott aðalrými með góðar svalir, tvö 
svefnherbergi og stæði í bílageymslu. 
Uppl. Bjarni gsm: 895-9120

Verð: 24,9 m.
Herbergi: 3 - Stærð 106,0 fm

Hörðukór 1 – 203 Kóp Skipalón 27– 220 Hfj Lindarbraut 16– 170 Seltj

LAUS STRAX - Glæsileg íbúð á 10. hæð í fjöl-
býlish. m 2 lyftum, ásamt stæði í bílakjallara. 
Íbúðin með góð gólfefni, vönduð tæki í eldhúsi 
og baði, yfirbyggðar svalir og fallegt útsýni 
til suðurs yfir Elliðavatn. Uppl. Bjarni Tómas 
gsm: 895-9120

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.feb kl.17:30-18:00
Glæsileg 5 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi 
með stæði í lokaðri bílageymslu. Fal-
legar innréttingar úr eik, granít á borðum og 
eikarparket á gólfi. Glæsilegt sjávarútsýni. 
VERÐ TILBOÐ. Getur losnað fljótlega. 
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Bókið skoðun í 699-4610
Einstaklega falleg 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og góðum bílskúr. Útgengi á góða 
verönd. Eignin er endurnýjuð að stórum hluta. 
Mjög góð staðsetning á Nesinu, langt í næstu 
hús. Getur verið laus fljótlega.  
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

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

Verð: Tilboð
Herbergi 5 Stærð: 132,8 fm 

Verð: 26,4m
Herbergi 2 – Stærð: 99,7

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

Rauðás 14 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl. 18:30-19:00
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Eld-
hús opið við stofu, útgengi út á suðursvalir úr 
borðstofu. Glæsilegt baðherbergi, tekið nýlega 
í gegn. Þvottahús innan íbúðar. Göngufæri í 
sundlaug og náttúran við hendina.  
Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Verð: 22,5m
Herbergi: 3 – Stærð: 89,6 fm

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Torfufell 35 – 111 Rvk 

OPIÐ HÚS þriðjud. 14.feb kl. 17:30-18:00
Góð mikið endurnýjuð 2ja herb. íbúð á jarðhæð 
með útgengi á stóra timbur verönd í vestur. 
Nýlega var húsið klætt með viðhaldsfríu áli og 
skipt var um alla glugga og gler í húsinu. Stóru 
hjónaherb. var skipt upp í tvö herbergi. Uppl. 
Berglind gsm: 694-4000

Verð: 12,5 m
Herbergi: 2 - Stærð 58,1 fm

OPIÐ HÚS

Rjúpnasalir 14, 201-Kóp

Opið hús mánudag 13.feb kl 18.30-19.00 
Einstaklega falleg og glæsileg neðri sérhæð með bílskúr og 
yfirbyggðum svölum á frábærum útsýnisstað við golfvöllinn 
í Grafarholti. Eignin er öll mjög vel um gengin og frágangur 
allur til fyrirmyndar. Örstutt er út í náttúruna og óbyggt svæði 
er fyrir neðan hús og útsýni frá eigninni er stórkostlegt yfir 
golfvöllinn og náttúruna. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Drekavellir 41 – 221 Hfj 

Ólafsgeisli 20 – 113 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl 17.30-18.00
Stórglæsilegt parhús á einni hæð með mikilli lofthæð ásamt 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað í hrauninu í Garðabæ. 
Mjög stór og góð ca 60-70 fm timburverönd er við húsið. 
Innréttingar og tæki er af vönduðstu gerð og innfelld lýsing. 
Svefnherbergin eru 4 ,öll rúmgóð og fataherbergi og baðher-
bergi inn af hjónaherbergi. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS mánud 13 feb. kl 18.30-19.00
Stórglæsileg lúxusíbúð fyrir vandláta með óhindruðu útsýni 
yfir golfvöll GKG. Eigninni fylgir bílskúr og stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Íbúðin er hönnuð af innanhúsarkitekt og er efnisval 
allt samrýmt og glæsilegt. Gólfefni er glæsilegt hnotuparket og 
flísar. Innbyggð lýsing er í íbúðinni og sérsmíðaðar innréttingar. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107 

 Verð: 44,5m
 Herbergi: 4ra -5 – Stærð: 188,7 fm

Verð: 49.9m
Herbergi: 4 – Stærð: 166,3 fm

Dalprýði 4 – 210 Gbæ

 Ásakór 14 – 203 Kóp 

OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl.17.30-18.00
LÚXUS útsýnis íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi, bílskúr, sólstofa 
með timburklæddu gólfi í yfirbyggðum s/v/n útsýnissvölum, 
þvottaherb. inni í íbúð, sérgeymsla í kjallara, opið eldhús og 
stofa samtals 46,4m2 , tvö svefnherb., vandað parket á öllum 
gólfum nema flísar á baði og þvottaherb. Baðherb. m. nudd-
baðkar með innb. sturtuklefa. Uppl. Sigurbjörn s: 867-3707

Verð: 64.9 m
Herbergi: 6– Stærð: 263,1 fm

Verð: 27,9m
 Herbergi: 3 – Stærð: 105,5 fm

Verð: 44.9 m 
Herbergi: 4 – Stærð: 182,5 fm

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud 13.feb. kl 17.30-18.00
Fallegt og mjög rúmgott einbýlishús í enda á lokuðum botn-
langa. Húsið er á einni hæð. Í dag eru 3 svefnherbergi í húsinu 
en gert er ráð fyrir að hægt sé að bæta við fjórða herberginu 
ef þörf er fyrir. Pallur er fyrir framan húsið með heitum potti. 
Innangengt er frá bílskúr í húsið í gegnum geymslu og þvotta-
hús. Uppl. Berglind gsm 694-4000

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb kl.19.30-20.00
Stórglæsilegt og vandað raðhús á frábærum stað í Norð-
lingaholti. Húsið er i götu sem aðeins er byggt öðru megin 
á móti er fallegur skógur sem stendur á friðlendi. Húsið er 
4-5 herbergja, gert er ráð fyrir að hægt sé að útbúa til auka 
herbergi á efri hæð þar sem er í dag opið sjónvarpshol sem er 
hluti af stórglæsilegri stofu. Uppl. Berglind, gsm: 694-4000

Elliðavað 3 – 110 Rvk

Verð: 55.9m
Herbergi: 4-5 – Stærð: 219,3 fm 

SELD

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Hringdu og bókaðu skoðun í 694-4700
Glæsileg 3ja herbergja íbúð auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hol, baðherbergi, þvottahús 
og tvö svefnherbergi. Sérinngangur af svölum. Fjölbýli þar 
sem er lyfta og bílageymslu rými. Uppl. Þorsteinn gsm: 694 
4700

OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl.17:30-18:00
Glæsileg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á einum besta 
stað í borginni. Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi. Mjög 
stutt er í alla helstu þjónustu, skóla og leikskóla.  
Uppl. Þorsteinn gsm 694-4700

Tröllateigur 24 – 270 Mos

Hólmgarður 16 – 108 Rvk

Lundur 86-92 – 200 Kóp Hrólfsskálamelur 2-8 - 170 Seltj

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb. kl.17:30-18:00
Rúmgóð og falleg 5 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með 
bílskúr. Glæsilegt útsýni. Stutt í skóla, leikskóla og ýmsa 
þjónustu. Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

OPIÐ HÚS mánud. 13.feb kl.17:30 - 18:00
Einstaklega falleg 163,5 fm 5 herbergja penthouseíbúð á 
tveimur hæðum með óviðjafnanlegu útsýni. Íbúðinni fylgir 
25,4 fm bílskúr. Eignin er öll mjög vel umgengin og talsvert 
endurnýjuð. Húsið er klætt að utan og stutt er í alla þjónustu 
og útivistarsvæði. Uppl. Þóra gsm 822-2225

OPIÐ HÚS miðvikud. 15.feb kl.17:30-18:00
Vönduð og glæsileg 4 herbergja íbúð með bílskúr á neðri hæð í
tvíbýlishúsi. Fallegar eikarinnréttingar, granít á borðum og sól-
bekkjum. Hiti er í öllum gólfum. Fallegt útsýni út á Elliðavatn
og stutt í skóla, leikskóla og ýmsa þjónstu.
Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

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

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

 Ásakór 3– 203 Kóp Skógarás 2 – 110 Rvk 

Andarhvarf 9 B – 203 Kóp

Verð: 48,9m
Herbergi: 5 – Stærð: 205fm.

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

Verð: 48,9m
Herbergi: 5 - Stærð 205 fm

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS mánud 13.feb kl.18.00 – 18.30
Stórglæsilegt raðhús, óhindrað útsýni til suðurs yfir golfvöll 
GKG. Þægileg staðsetning. Stutt í þjónustu. Mjög gott og 
hagkvæmt skipulag. Stórt eldhús, granít á borðum. Borð og 
setustofur, 4 svefnherbergi, fjölskylduherbergi, sér vinnu-
herbergi, fataherbergi, tvær snyrtingar. Mikið geymslurými , 
góður bílskúr. Stór sólpallur. Uppl.Árni gsm 893-4416

Lómasalir 27 – 201 Kóp

Verð: 55,8m
Herbergi: 5 – Stærð: 245,6fm

Bókið skoðun hjá Siggu Rut í gsm: 699-4610
Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir með stæði í bílastæðahúsi. 
Um er að ræða nýbyggingu. Þetta er vafalítið ein allra glæsilegustu 
staðsetningu íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. Lundur 86-92 
eru þrjú 4ra-6 hæða fjölsbýlishús með samtals 52 íbúðum. Fal-
legar eikarinnréttingar en íbúðirnar skilast á gólfefna nema á baði 
og á þvottahúsi. Lögð var áhersla við hönnun íbúðanna að hafa þær 
bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum og hita í gólfum. 
Uppl. hjá Siggu Rut, sölufulltrúa í gsm: 699-4610

HRINGDU OG PANTAÐA SKOÐUN í síma 694-4700 eða 898-6106
Nýjar íbúðir að Hrólfsskálamelum 2-8, fjölbýlishús með lyftu. Hér er 
um að ræða einstaka staðsetningu í hjarta Seltjarnarness. Töluvert 
af íbúðum seldar, allar í stigagangi nr.2 SELDAR. Mjög góðar íbúðir, 
fallegar og bjartar, vel skipulagðar með miklu útsýni af rúmgóðum 
svölum. Stæði í bílastæðahúsi fylgja öllum íbúðum. Afhendast full-
búnar án gólfefna. Uppl. hjá Sigurði, fasteignasala, 
gsm: 898-6106, eða Þorsteini, sölufulltrúa, gsm:694-4700

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

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 bílageymslu 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

BERJARIMI
2ja herb., góðar innréttingar og 

gólfefni, Verð 16,4 millj.

BREKKUHÚS
Raðhús, 2ja herb., Nýtt, 
Glæsilegar innréttingar,

 Vönduð gólfefni

HULDULAND
Raðhús, Fossvogur, Skjólgóður 

garður, Verð 49,9 millj.

EYJABAKKI
 4ra herb., Nýlega viðgert að utan, 

Verð 19,4 millj.

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.

STÓRAGERÐI 
Sérhæð, 178,3 fm., Bílskúr, 

4 góð svefnherbergi. 

 VÆTTABORGIR
Einbýli, Stór bílskúr, Glæsilegt og 

vandað, Fallegt útsýni

ÓÐINSGATA
2ja herb. í 101, Steinhús, 

Sérinngangur, 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. 

ÁRSKÓGAR
Eldri borgarar, 9. hæð, 

Fallegt útsýni, Verð 26, 9 millj.

Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 512-3600 Fax 512-3601 - www.tingholt.is - tingholt@tingholt.is

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
Lögg fasteignasali 

S. 512-3607 
gudbjorg@
tingholt.is

Jónas 
gsm 770-8200 

jonas@tingholt.is35 ára

Húsalind 15 - Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 17 – 17 30
Í einkasölu falleg 4ra herbergja íbúð með verönd 
á jarðhæð í Lindahverfinu. Íbúðin er  102,5 fm. 3 
svefnherbergi. Sérinngangur í fjórbýli. Barnvænt 
hverfi. V 28,9 m Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588

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

Axelshús Hveragerði - TÆKIFÆRI 
Glæsilegt einbýli á einstökum stað. Eignin er skráð 
349 fm. Húsið var innréttað sem fyrsta flokks 
hótel og það fylgja öll húsgögn og tæki, ef þess er 
óskað. Fundarsalur, tvær snyrtingar, eldhús, búr, 
þvottahús, stofur og sólskáli með einstöku útsýni. 
Þrjú stór tveggja manna herbergi, öll herbergin eru 
með baði. Eigandi skoðar að taka eign uppí má 
vera eign erlendis. Mjög gott lán áhvílandi. Rétt við 
sundlaugina í Laugaskarði og stutt í golfvöll. Uppl 
Sigurður s 5123606

Hlynsalir 5 - 7 ÍBÚÐ 01-04- Bílageymsla
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNU KL 17 - 17 30. 
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með bílskýli á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi. íbúðin er 119,1 fm með 
þremur svefnherbergjum. LAUS VIÐ KAUPSAMN-
ING. V 29,4 m Uppl. gefur Ísak 822-5588

Baugakór 20 - Kópavogi
OPIÐ HÚS mán. 13. feb. kl. 17 til 17:30.
3ja herb. endaíbúð á 3ju (efstu) hæð með 
tvennum rúmgóðum svölum á tvo vegu. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Stórt stæði í bílgeymslu 
fylgir. Glæsileg íbúð fyrir vandláta.
Bjarni Pétursson frá Þingholti s. 867-5650 tekur á 
móti gestum og sýnir, bjalla 301 (31) 

Lækjasmári - Sér 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 

Flúðasel - 4-5 herb. í Seljahverfi
Rúmgóð 4-5 herb. 126,7 fm íbúð í litlu fjölbýli 
á barnvænum stað. Sérherbergi í kjallara með 
aðgang að salerni sem hentar vel til útleigu. Stæði í 
bílskýli. V. 24,9 millj. Uppl. gefur Gylfi 822-0700

Fífusel - Seljahverfi
Vorum að fá í einkasölu fallega 98,1 fm íbúð á 3 
hæð í litlu fjölbýli á barnvænum stað í Seljahverfi. 
Stutt í leikskóla, skóla og aðra þjónustu. Uppl. 
gefur Gylfi 822-0700

AKUREYRI
Glæsileg ný 95,6 fm 3-4ja herbergja íbúð í Ásatúni 
38 á Akureyri, allt að 94% lánamöguleiki, uppl 
veitir Stefán í S:660-7761 eða Viðar í S:898-4477

Garðbraut 8– Garði
OPIÐ HÚS Á MÁNUDAGINN MILLI KL 18 – 20 
Einbýlishús með tveimur íbúðum og stórum 
bílskúr. Um er að ræða tvær að skyldar íbúðir og er 
húsið í ágætu ásandi. Lóðin er afgirt og er 2000fm. 
Tilvalið fyrir hundaeigendur. Eigandi skoðar skipti 
á íbúð. Tilboð óskast. 
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588

Ársalir 3ja á 12 hæð
Vorum að fá í sölu fallega íbúð á þessum vinsæla 
stað. Vel umgengin eign með einstaklega fallegu 
útsýni. Verð 27.9 millj. Áhvílandi lán frá ÍLS. 
Uppl Sigurður s 6168880

Landsendi 3 Hesthús 
Í einkasölu 177 fm 18 hesta hús á einni hæð við 
Landsenda 3 Kópavogi. Húsið er steinsteypt og 
klætt að utan með bárujárni og bandsagaðri 
furuklæðningu. Uppl. gefur Ísak 822-5588

Hrefnugata 1 - Sérhæð 
Falleg mikið endurnýjuð sérhæð við Hrefnugötu. 
Tvær stofur og tv2 svefnh. annað innaf forstofu. 
Glæsilegt nýlegt baðherbergi bæði baðkar og 
sturta. Stór lóð og vel staðsett við götuna. OPIÐ 
HÚS MÁNUDAG FRÁ KL 17 - 17.30. 
Sigurður s. 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

Breiðhella - Hafnarfirði
Glæsilegt iðnaðarbil með 5m lofthæð. Um er 
að ræða endabil iðnaðarbil í Breiðhellu 12. 
Hafnarfirði sem eru 125 fm. Salur niðri með 5m 
lofthæð og innkeyrsluhurð 4x4,2m. 
Leiga - Sala. Óskað er eftir tilboðum.
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Friðbert
Sölufulltrúi

Haraldur 
Sölufulltrúi

Júlíus 
Sölufulltrúi

Eggert
Sölufulltrúi

Kristberg 
Sölufulltrúi

Þórarinn 
Sölustjóri

Sveinn 
Lögg. fasteignasali

Sigurður 
Lögg. fasteignasali

Bergur 
Lögg. fasteignasali

Magnús 
Lögg. fasteignasali

Vegna mikillar sölu vantar allar  
tegundir eigna á skrá

Hringdu núna – 512 4900

Kíktu inn á www.soluverdmat.is  
og fáðu frítt söluverðmat

Hvassaleiti 127 – 103 Reykjavík
- Frábærlega staðsett 227 fm. endaraðhús
- Nýlega búið að endurnýja þak
- Eignin er laus við kaupsamning
Verð 54,9 Milljónir.
Þórarinn – s. 770-0309

Jörfagrund – 116 Reykjavík
- Falleg 3ja herb. 90,4 fm.
- Sérinngangur og suðurverönd
- Eignin er laus við kaupsamning
Verð 21,5 Milljónir.
Þórarinn – s. 770-0309

Vallarás – 110 Reykjavík
- Snyrtileg 56,7 fm 2ja herb.íbúð
- Nýleg gólfefni
- Góð fyrstu kaup
Verð 15,5 Milljónir.
Sveinn – s. 6900-820
OPIÐ HÚS 14.FEB KL.17:30 - 18:00

Skúlagata 58 – 105 Reykjavík
- Vel staðsett 78 fm 3ja herb.íbúð
- Gott skipulag
- Laus við kaupsamning
Verð 19,9 Milljónir.
Sveinn – s. 6900-820
OPIÐ HÚS 13.FEB KL.17:30-18:00

Gulaþing – 203 Kópavogur
- Nýtt fullbúið 204 fm parhús
- Laust til afhendingar
- Glæsilegt útsýni.
Verð 47,9 Milljónir.
Sveinn – s. 6900-820

Fífusel 6 – 109 Reykjavík
- 8 herbergja, 232 fm raðhús
- Aukaíbúð í kjallara
- Laus strax !
Verð 37,9 Milljónir.
Sigurður – s. 896-2312

Háaleitisbraut 113 - 108 Reykjavík
- Um 108 fm, 4ra herb íbúð
- Mjög góð staðsetning
- Frábært verð !
Verð 22,9 Milljónir.
Sigurður - 896-2312
OPIÐ HÚS 13.FEB KL.17:30-18:00

Kleppsvegur 104 – 104 Reykjavík
- 6 herbergja, 200,5 fm Einbýlishús með bíl-

skúr
- Mikið endurnýjað hús
- Stór og góð lóð !
Verð 43,9 Milljónir. Kristberg – s. 8921931
OPIÐ HÚS 13.FEB KL. -18:00 og 18:30

Jörundarholt 176 300 Akranes
- 6 herbergja, 221,6 fm Einbýlishús með bílskúr
- Afar vandað hús á tveimur hæðum. 
- Skipti á minni eign á Akranesi eða höfuð-

borgarsvæðinu
Verð 37,9 Milljónir. Kristberg – s. 8921931
OPIÐ HÚS 13.FEB KL. -18:00 og 20:00

Engihjalli – 200 Kópavogur
- Góð 97,4 fm 4ra herb.íbúð
- Vel umgengin íbúð
- Flott útsýni og lyfta, gluggar á 3 vegu.
Verð 17,9 Milljónir.
Þórarinn – s. 770-0309

Borgarholtsbraut – 200 Kópavogur
- Falleg 106,9 fm 4ra herb. íbúð
- Snyrtileg eign 
- Stór garður og gott útsýn
Verð 26,9 Milljónir
Friðbert – 820-6022

Lundarbrekka – 200 Kópavogur
- Góð 86,5 fm 3ja herb. íbúð
- Vel skipulögð íbúð
- Auðveld kaup
Verð 19,9 Milljónir
Friðbert – 820-6022

SKIPTI SKOÐUÐ
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Stóragerði 20 – 108 Reykjavík
- Góð 94 fm. 3ja herb. íbúð
- Vel skipulögð íbúð
- Frábær staðsetning, laus strax.
Verð 20,9 Milljónir
Þórarinn s. 770-0309
Opið hús í dag kl. 17:00 – 17:30

Selvað 5– 110 Reykjavík
- Glæsileg 111,2 fm. 4ra herb. íbúð
- Stæði í bílageymslu, laus strax.
- Mikið áhvílandi, lítil útborgun.
Verð 28,9 Milljónir
Þórarinn s. 770-0309
Opið hús í dag kl. 18:00 – 18:30 S Í M I  5 1 2  4 9 0 0   –  B O L H O LT I  4  –  L A N D M A R K . I S

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Kíktu inn á www.landmark.is!
Þú hringir, við sjáum um rest 512 4900
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Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Glæsileg 3ja herb. íbúð með sér 
bílageymslu í Bryggjuhverfinu
Gott anddyri með fataskáp. Rúmgóð stofa með útgengi á 
svalir. Eldhús með eikarinnr. 2 svefnh. með fataskápum. 
Baðh. flísalagt, með innréttingu, baðkar með sturtuklefa. 
Þvottah. með hillum. Skrifstofu aðstaða. Sérgeymsla og 
sér stæði í bílageymslu. Verð 24.900.000
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali  
sími 893 6001 beggi@fasteignasalan.is 

Opið hús þriðjud. 14. feb. kl.18.00 - 19.00
Einbýli Akranesi
Fallegt og virðulegt 152,3 fm hús á Akranesi til sölu. 
Húsið er á 3 hæðum, 4 svefnherbergi, bað, nýlegt eldhús 
og rúmgóður bílskúr. Eign sem vert er að skoða.
Verð 25.5 millj.
Hafið samband við Ágúst í síma 895 0907 
eða gusti@fasteignasalan.is

Fagleg og persónuleg þjónusta

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Magnús N. Reykdalsson Snorri Sigurfinnsson Páll Guðjónsson Ólafur Guðmundsson Haraldur A. Haraldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Kristín B. Garðarsdóttir Páll Rúnar Pálsson

  Brynjólfur Tómasson Kristinn B. Ragnarsson Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson Ólafur Eggertsson Sigurður Eggertsson Eggert Ólafsson Lóa Sveinsdóttir Elín Viðarsdóttir Ágúst Valsson

Glæsileg 2ja herb. íbúð við 
Barónsstíg í miðbæ Reykjavíkur
Hol með náttúruflísum á gólfi og fatahengi. Baðh. með 
sturtukl. skáp og flísal. gólfi. Stofa með beykiparket. 
Rúmgott svefnh. m/fataskáp. Eldhús með nýl. innrétt. 
og borðkrók. Íbúðin mikið endurnýjuð. Verð 18.500.000
Eign sem vert er að skoða. Allar nánari upplýsingar 
veitir: Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali 
s 893 6001  beggi@fasteignasalan.is 

ÁLFTANES - ÞÓRODDARKOT
Fallegt, 220,4 fm mikið endurnýjað og vel viðhaldið einbýli 
á friðsælum stað, með stórum bílskúr. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, sólstofu/sjónvarpshol, eldhús, 
þvottahús, tvö baðherb., hjónaherb., þrjú barnaherb., 
möguleiki á að bæta fjórða herberginu við sem í dag er 
nýtt sem tómstundarými. Verð 44.500.000
Nánari upplýsingar veitir Aldís í síma 896-6686  
eða aldis@fasteignasalan.is, 
http://www.facebook.com/fasteignasala

Opið hús þriðjud. 14. feb kl. 18:30-19:00 
Leifsgöta 28, 2 hæð 
Góð 4ra herb. 91,5 fm íbúð á 2. hæð ásamt 30fm sér húsi. 
3 svefnherb., góð stofa ásamt arinstofu með útgengi á 
suður svalir. Eldhús með upprunalegri innrétt. Baðh. 
flísalagt, sturtuklefi og innrétting. Verð 26.500.000
Allar nánari upplýsingar veitir 
Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali  
sími 893 6001 beggi@fasteignasalan.is 

Opið
hús

Opið
hús

Vantar allar eignir á 
skrá, mikil eftirspurn

Er með kaupendur á 3ja herb.  
í Garðabæ.
Er með kaupendur á 3ja herb.  
í 200 Kópavogi.

Sími: 895 0907
Email: gusti@
fasteignasalan.is

Ágúst Valsson, sölufulltrúi – viðskiptafræðingur

Opið hús mánudag kl. 17:00-17.30
Bræðraborgarstígur 18, 101 R.vík
64,4 fm íbúð á jarðhæð. Forstofa, eldhús og eldhúskrókur. 
Baðh. með baðkari og innrétt. Stofa og eitt herb. með 
skáp. Timburverönd er séreign íbúðar. Íbúðin þarfnast 
endurbóta og viðgerða, en er íbúðarhæf. Framkvæmdir 
utanhúss greiðast af seljanda. Ásett verð 16.9 millj.
Upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson fasteignasali 
s. 8648090 snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Opið hús þriðjudag kl 17:00-17.30
Seljabraut 42, 109 Reykjavík
Rúmgóð 70 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Forst., hol, eld-
hús, stofa og herb. Endurnýjuð eldhúsinnr., flísal. baðh. 
Þv.vél á baði. Ath. þetta er eina íbúðin í húsinu á jarð-
hæð, Aðalinngangur að framanverðu. Góð yfirtakanleg 
lán frá ILS ca 14,7 mill. Sérgeymsla. Ásett verð 16,4 millj.
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson  
s. 8648090 snorri@fasteignasalan.is

Opið
hús

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri

Brekkubyggð raðhús Grænlandsleið, sérhæð m. Bílskúr. Hlíðarsmári – Til leigu
Verslunar- og þjónustu-
rými á götuhæð, um 93 
ferm. Sanngjörn leiga. 
Hentar fyrir ýmis konar 
starfsemi. Upplýsingar 

veitir Runólfur á Höfða s. 
892 7798. 

Opið hús í dag kl. 17-18 Í dag á milli kl 17-18 
verður til sýnis falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb 97,4 fm íbúð 
á 4.h. í lyftuhúsi með tvennum svölum og fallegu útsýni. Íbúðin 
skiptist í flísalagðan gang með fataskáp, 3 parketlögð svefnherb. 
(skápar í tveimur), flísalagt baðherb með upphengdu klósetti 
og baðkari, rúmgóða flísalagða stofu og glæsilegt eldhús með 
rúmgóðri birki innréttingu og mjög vönduðum tækjum. Húsvörður 
er í húsinu sem er í góðu viðhaldi. Bjalla merkt 44. Verð: 19,8 m 
Áhv. 10,9 m. Nánari upplýsingar veitir Brynjar sími 698-6919.

Fallegt,vel skipulagt og vel byggt raðhús á einni hæð ásamt góðum 
bílskúr, á þessum vinsæla stað, samtals 170 ferm. Möguleiki á 4-5 
svefnherbergjum. Húsið er laust við kaupsamning. Verð kr. 46.5 
millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Glæsleg neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, ásamt bílskúr, alls. 154,5 
fm. þar af bílskúr 32,2 fm. Sérlega vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Sér inngangur og þvottahús innan íbúðar. Verð kr. 
34,9 millj. Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

OPIÐ HÚS

Engihjalli 9 lyfthús
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Baugakór - Bílskýli - Glæsieign
Glæsileg 140 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli 
með stæði í bílskýli. Glæsilegar innréttingar. Parket og 
flísar. Stórar fallegar stofur. Stórar suðursvalir. Topp eign 
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu, svo sem skóla, 
leikskóla, heilsugæslu o.fl. 
Verð 39,7 millj.

Aðaltún – Raðhús – Mos.
Fallegt 185 fm endaraðhús á einni hæð með turnherbergi 
á rólegum stað í Hlíðarhverfi í Mosfellsbæ. Parket og 
flísar. 4 svefnherbergi. Innbyggður bílskúr. Falleg ræktuð 
lóð. Húsið teiknaði Vífill Magnússon. 
Verð 34,9 millj. 

Ásakór – Glæsieign
Sérlega glæsileg 141 fm íbúð á 3ju hæð í nýlegri 
lyftublokk á þessum frábæra stað í Kópavogi. 3 stór 
svefnherbergi og stórar stofur. Flottar eikarinnréttingar. 
Parket og flísar. Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu 
og útivist. Áhv. Íbúðalán 27,6 millj. 
Verð 34,9 millj.

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

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Klapparstígur - Miðbær - Bílskýli
Glæsileg 95 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í lyftublokk 
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er með mjög fal-
legum innréttingum og gegnheilu parketi og flísum. Yfir-
byggðar svalir. Fallegt útsýni. Húsvörður. Glæsileg eign 
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu og miðbærinn í 
seilingarfjarlægð. Verð 33,9 millj.

Starfandi í yfir 26 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

Þórðarsveigur – 4ra herb.
Glæsileg 102 fm 4ra herbergja endaíbúð á 5. hæð 
(efstu) í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli við Þórðarsveig 
í Grafarholti. Fallegar innréttingar og parket. Þvottahús í 
íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Falleg eign á góðum stað. 
Verð 25,9 millj.

Háaleitisbraut – 3ja herb.
Falleg 80 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara lítið niðurgrafin. 
Parket. Nýlegt baðherbergi. Íbúðin er vel skipulögð og er 
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu. 
Verð 19,9 millj.

Tröllakór – 3ja með bílskýli
Mjög falleg 107 fm nýleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
í lyftublokk ásamt stæði í bílskýli. Flottar innréttingar. 
Parket. Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 25,7 millj. 

Frostaþing – Glæsilegt parhús
Sérlega glæsilegt nýtt 235 fm parhús á einni hæð með 
innb. 30 fm bílskúr og herb. í risi sem er ekki inni í fm. 
Húsið er allt sérteiknað að innan af innanhússarkitekt. 
Stofur eru stórar og eru með parketi og arni. 4 svefnh. 
Sérsmíðað eldhús. Fallega hannaður foss. Gufubað. 
Parket og náttúrusteinn. Ræktuð lóð. Verð 66,8 millj.

Snorrabraut - 3ja herb.
fyrir 55 ára og eldri
Falleg og vel skipulögð 89 fm 3ja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð í lyftublokk fyrir 55 ára og eldri. Fallegar 
innréttingar. Parket. Falleg eign á góðum stað við 
miðborgina. Vestursvalir. Verð 27,5 millj.

Furuhjalli – Parhús - Aukaíbúð
Glæsilegt 182 fm parhús á 2 hæðum með innb. 31,5 
fm bílskúr. Flottar innréttingar. Stórar og fallegar stofur 
með parketi. Út frá stofu er gengið út á stórar þaksvalir. 
Húsið hefur verið mikið endurnýjað. Búið er að taka hluta 
neðri hæðar og útbúa þar ca 30 fm sér íbúð. Frábær 
staðsetning í Suðurhlíðum Kópavogs. Verð 43,7 millj.

Sóleyjarimi –  4ra 
með bílskýli
Mjög falleg 4ra herbergja 112 fm endaíbúð á 1. hæð 
í fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar. Parket. Flott bað 
flísalagt í hólf og gólf. 3 góð svefnherbergi. Vestur svalir. 
Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 27,2 millj.

Hörðukór  4ra– Laus strax
Glæsileg 3ja til 4ra herbergja 127 fm íbúð á jarðhæð. 
Parket og flísar. Sérlega vandað eldhús með flottum 
innréttingum. Ísskápur, frystiskápur, uppþvottavél og fl. 
fylgir. Í íbúðinni eru 2 svefnherbergi, en geta auðveldlega 
verið 3. Íbúðin er laus strax. Verð 29,4 millj. 
Sölumenn sýna.

Laugarnesvegur – Bílskúr
Falleg 3ja herbergja 61 fm íbúð í þríbýli ásamt 30 fm 
bílskúr á þessum vinsæla stað í Laugarnesinu. Stutt í 
alla þjónustu. 
Verð 22,5 millj.

Jakasel – Einbýli með bílskúr
Glæsilegt 184,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
40 fm frístandandi bískúr. Samtals skráðir 224,8 fm. 
Húsið er sérlega fallega teiknað af Kjartani Sveinssyni. 
Fallegar innréttingar. Stór fallrg sólstofa. Fallegur 
ræktaður suðurgarður með  tveimur pöllum og heitum 
potti. Stórar svalir á efri hæð. Verð 55,9 millj. 

NÝ EIG
N

Hamraborg – 3ja herbergja
Falleg 3ja herbergja 83 fm íbúð á 3ju hæð. Bílageymsla í 
kjallara. Fallegar innréttingar. Parket. Vestursvalir. Góður 
staður. Stutt í skóla, leikskóla og alla aðra þjónustu. 
Verð 19,9 millj.

NÝ EIG
N

Starengi – 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

NÝ EIG
N

Hverafold – Einbýli með bílskúr
Mjög fallegt 140 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 
34 fm bílskúr. Samtals 174 fm. Fallegar innréttingar. 
Rúmgóðar stofur með parketi. Stór  ný timburverönd 
með skjólgirðingum og heitum potti. Ræktaður 
garður. Frábært útsýni.  Falleg eign á góðum stað í 
Grafarvoginum. Verð 49,9 millj.

NÝ EIG
N

Torfufell – Raðhús 
Með 3 leiguíbúðum og bílskúr

Fallegt 128 fm raðhús sem er á einni hæð með 24 fm 
bílskúr og 3 leiguíbúðum í kjallara sem að gefa góða 
tekjurmöguleika. Húsið er mikið endurnýjað. Nýtt 
eldhús. Nýtt bað. Kjallari undir öllu húsinu þar er búið 
að innrétta 3 litlar íbúðir. Verð 43,5 millj.

NÝ EIG
N

Stórglæsileg eign!

Laus stra
x!

Hlynsalir – 4ra m/bílskýli – Laus
Glæsileg 210 fm 4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð 
efstu í lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
innréttingar. Parket. Suðursvalir. Fallegt útsýni. Þvottahús 
í íbúðinni. Flott eign á frábærum stað. 
Laus strax. Verð 29,4 millj. Sölumenn sýna.

Laus stra
x!

Álfaland – bílskúr
Mjög falleg 140 fm neðri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr 
á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Fallegar 
innréttingar. Parket. Allt sér. Eignin hentar mjög vel fyrir 
fatlaða,  hjólastólaaðgengi er gott og hurðir breiðar. 
Innangengt er á milli íbúðar og bílskúrs. 
Verð 41,9 millj.

NÝ EIG
N
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Lindarbraut 41 – Seltjarnarnesi
      Opið hús í dag kl. 17,30 – 18,30
Sýnum í dag glæsilegt einlyft 210 fm mjög mikið 
endurnýjað einbýli. Húsið skiptist í 176 fm íbúðarrými 
ásamt 33,5 fm viðbyggðum bílskúr. Nýlegur vandaður 
30 fm sólskáli með rennihurðum ásamt nýlegri stórri 
suðurverönd með skjólgirðingum. Það sem hefur verið 
endurnýjað í húsinu eru öll gólfefni, þ.e. vandað eikar-
parket á flestum gólfum og nýlegar flísar á forstofu og 
eldhúsi, allar hurðir eru nýjar, allt rafmagn endurnýjað svo 
og tenglar og rofar. Rúmgóð stofa m.arni og 3 – 4 
svefnherbergi. Ytra ástand hússins er einnig mjög gott. 
Verð 63,9 mill. 

Ólafur B Blöndal lgf. 
S. 6-900-811

OPIÐ HÚS

KRUMMAHÓLAR 4
Stórglæsileg öll endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á 6. hæð með stórbrotnu útsýni til 
suðurs. Skiptist í 2 svefnherbergi, flísalagt nýtt 
baðherbergi með sturtuklefa, nýtt glæsilegt 
eldhús með nýjum tækjum, góð stofa og 
garðstofa. Nýtt eikarparket á öllum gólfum. 
Rafmagn endurnýjað. Laus strax.
Opið hús í dag milli kl. 17:00 og 18:00. 
Helgi tekur á móti í síma 615-2426

LÆKJARVAÐ - NEÐRI SÉRHÆÐ 
Glæsileg neðri hæð í tvíbýli með stórum sér 
afgirtum garði. Eignin skiptist í gott anddyri,  
2 góð barnaherbergi með góðum 
fataskápum, stórt hjónaherbergi, flísalagt 
baðherbergi með sturtuklefa og baðkari, 
flísalagt þvotta herbergi, rúmgóð stofa með 
arin, vandað eldhús með eyju og granít borð-
plötum. Frábær afgirt verönd með fallegu 
útsýni til suðurs. Sér stæði fylgja íbúðinni.  
2 góðar geymslur. Laus fljótlega. 
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30. 
Agnar tekur á móti í síma 820-1002

Verð 33,9 milljónir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 50 / Bláu húsin í Skeifunni. 

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS  S: 513-4300 

VILHJÁLMUR BJARNASON 
LÖGG. FAST.SALI

- Heilshugar um þinn hag - 

8240.jpg

Dragavegur.
Tveggja íbúða, 200 fm. einbýlishús við Dragaveg í 
Laugarásnum. Falleg staðsetning.Gott viðhald.4 svefnher-
bergi. Parket á gólfum. Laust fljótlega. v. 44,8 m. 8240

8283.jpg

Kársnesbraut.
Fallegt 208 fm. einbýli með glæsilegt útsýni 
yfir Fossvoginn. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Glæsilegur garður. Eign í topp viðhaldi. V. 43,9 m. 

Reykjavíkurvegur Hafnarfirði
FYRIR 50 ÁRA OG ELDRI. Glæsileg 117,3 fm. endaíbúð 
með góðu stæði í bílageymsluhúsi. Sér inngangur af 
svölum. Glæsileg eign með fallegum innréttingum og 
parketi og flísum á gólfum.Yfirbyggðar 24 fm. suður 
svalir. V. 35,9 m. 8479

Stelkshólar. 
Flott 76 fm. íbúð á 2. hæð. Góðar innréttingar,nýjar 
hurðir og skápar. Parket og flísar á gólfum. 
Allt í topp viðhaldi. 8456

Asparteigur-Mosfellsbær. 
Vel staðsett 225 fm. einbýli, þar af 60 fm. bílskúr með 
lítilli aukaíbúð. Sólstaofa með kamínu. Fallegur garður 
í góðri rækt. 4 góð svefnherbergi. Húsið er laust í 
vor. 7952

Þórðarsveigur. 
Afar falleg og vel innréttuð 124 fm. íbúð á efstu hæð 
auk stæðis í bílahúsi. Góðar innréttingar. 3 svefnher-
bergi. Parket á gólfum. Eign í toppstandi. Lyftuhús. Sér 
inngangur af svölum. Flott útsýni. V. 25,5 m. 8461

Krókahraun. 
Falleg 106,6 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli auk 32 
fm. bílskúrs á góðum stað í Hafnarfirði. Góðar innrétt-
ingar og vel skipulögð íbúð. Topp eign í góðu viðhaldi. 
V. 29,9 m. 8494

Andrésbrunnur. 
Glæsileg 127 fm. íbúð á 2. hæð í góðu húsi við Andrés-
brunn auk stæðis í bílageymsluhúsi. 4 svefnherbergi. 
flottar innréttingar. Parket á gólfum. Laus strax við 
kaupsamning. V. 29 m. 8468

Háholt 14, Mosfellsbær

GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá. Góð sala

ÞJÓNUSTA
GÆÐI

ÁRANGUR

RE/MAX Lind - Hlíðarsmári  6 - Sími 5107900 - www.remax.is

Kristín Skjaldar
Sölufulltrúi

824 4031
kristins@remax.is

MIKIL SALA!

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali

510 7900

FRÍTT 

SÖLU-

VERÐMAT

ÞAÐ ER MEIRA AÐ GERA Á 

EN ÞIG GRUNAR

Þeir fiska sem róa.
Það þarf að vinna fyrir kaupinu.

Sölufulltrúi

Sími: 510 7900
Sími: 699 5008

Þórarinn Jónsson hdl. 
Löggildur fasteignasali

Sími: 510 7900

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar



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

2011 Jeep Grand Cherokee Laredo Nýja 
V6 3,6 vélinn ekinn 25.000.- Sjá myndir 
og uppl, raðnumer 175438 WWW.
bilasalaislands.is

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

TOYOTA COROLLA MMT. Árgerð 
2007, ekinn aðeins 77.þ km, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.890.000. 
Rnr.124932.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

TOYOTA Avensis SOL Árgerð 2007, 
ekinn 112 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.090.000.Einn eigandi frá 
upphafi. Rnr.102685.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

HYUNDAI SANTA FE CRDI 06/2008, 
ekinn 93 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Raðnr.283842 - Jeppinn er 
á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

FORD Explorer SLT 4wd Sport. Árgerð 
2003, ekinn 107 Þ.MÍLUR, 7manna, 
loftkæling, cruise ofl. Flottur bíll 
í topp standi. Ásett verð 1.350.000. 
Rnr.116574. Er á staðnum.

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

Til sölu Hilux 2007. 38” breyttur af 
viðurkenndu verkstæði. Gormafjöðrun, 
Topp eintak, viðhald unnið af Artic 
trucks, Allur annar búnaður frá 
viðurkenndum aðilum,loftlæsingar,ofl. 
Sími 8956172.

Toyota Yaris árg. 2005, ek. 89 þús. km. 
1300 vél, 5 dyra, beinsk. Næsta skoðun 
mars 2013 Verð: 1.100.000 Uppl. s. 
861-0305.

Til sölu Susuki XL7, árg. ‘08/2004. 
ek.115000 þ., sjálfsk. 7 manna. Ásett 
verð 1.690.000. Uppl. 696-7002.

Daiwoo Lanos árg 2000 4dyra 
sjalfskiptur ek 154þús verð 250þús.
gsm 8923426

 0-250 þús.

Ódýr/góð Almera 195 þús
Nissan Almera 5d, 1600, 5g, ek. 200 
þús, árg. ‘97 í góðu lagi. Nagladekk. 
S.866 9274

 250-499 þús.

GOTT VERÐ !
Opel Astra árg. ‘03, ek.187 þ. km, nýleg 
tímareim. Verð. 370 þ. stgr. Uppl. í s: 
893-8164.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

Til sölu can-am 650 fjórhjól árg. ‘08. 
Ek. 3300 km. Ný 14” dekk og felgur. V. 
2.150 þ. S. 660-4410.

 Hjólhýsi

T.S.hobby 560 UFE, sólars.flatsk. 
boiler truma hitak. markisa,br. 2,50 
S:8929260

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. 

 S. 893 3573.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

 Bílaþjónusta

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. 
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

 Varahlutir

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 01. 
Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno 
‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230 ‘97. Kaupi 
bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

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.

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

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Til sölu
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 Garðyrkja

 Bókhald

Öll almenn bókhaldsþjónusta. Fljót, 
vönduð og ódýr þjónusta. GAIUS s. 
892 5784.

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

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Óli smiður
Tek að mér verkefni stór sem smá, úti 
sem inni, mikil reynsla. Óli smiður, sími 
698 9608.

Húsasmíðameistari
Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 893 6130

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 896-5778.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Spádómar

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 17.00.

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

 Trésmíði

Uppsteypa
Uppsteypa, klæðningar og öll almenn 
húsasmíði. Ragnar Haraldsson 
húsasmíðameistari S. 894 2454 
dynkur@simnet.is

 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

3 metra löng blikk og stál klipuru(sax) 
tekur allt uppí 3.5mm efnisþykkt, 
gömul en vel með farinn og virkar 
100% tilboð óskast í síma 899 1826.

Tannlæknastóll
Kavo estetica tannsæknastóll og 
gendex röntgentæki til sölu. S. 691-
4843

Til sölu svartur síður minnkapels. Uppl. 
í s:820-5030

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

 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

TILBOÐ TILBOÐ
Vandaðir dömuskór úr leðri og fóðraðir 
með flís. TILBOÐSVERÐ: 9.500.- Meðan 
byrgðir endast Misty skór Laugavegi 
178 s: 5512070 Opið: má - fö: 10 - 18 
lau: 10 - 14.

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

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

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

 Barnavörur

Phil&TedsSport systkynakerra ásamt 
bílstólsstykki, ferðapoka, regnaplasti og 
flugnaneti 95.000kr S:868-5586

Námskeið

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur 
og frábær tónlist 
alla virka morgna 

kl. 6.50 – 9.00
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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

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn 
fylgja verð 45 þ. Uppl. í s. 895 0482.

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Þvottav., internet ofl. Uppl. 
s. 695 1918.

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.

 Húsnæði óskast

Óskar eftir að leigja studio íbúð. Ég er 
reglusamur og íþróttamaður. Uppl. í s. 
691-9238.

Reglusamur námsmaður í 100% 
starfi óskar eftir 3ja herb, íbúð í Hfj. í 
langtímaleigu. S. 661 0373

Róleg og reglusöm kona á sextugs 
aldri óskar eftir íbúð til leigu. Uppl. í 
S:867-2145

 Geymsluhúsnæði

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

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.

 Einkamál

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Fasteignir

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Erum með í sölu þrjár fallegar 3ja herbergja íbúðir 
í lyftuhúsi við Tröllakór 2-4 í Kópavogi. Íbúðunum 
fylgir sérgeymsla og bílastæði í bílakjallara. 
Fallegar innréttingar. Granít í borðplötum og 
sólbekkjum. Innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél er í innréttingu. 

 10185

Fallegt sumarhús/heilsárshús við Nesjavallarveg, 
í Mosfellsbæ. Húsið, sem er byggt árið 1999 er 
49 m2 timburhús, en auk þess er gott svefnloft. 
Einnig er búið að byggja við húsið ca. 12 m2.  Við 
hlið hússins er ca. 12,5 m2 geymsla/þvottahús 
með steyptu gólfi, en á milli þessara bygginga 
er kalt yfirbyggt rými með hellulögðu gólfi. 3.147 
m2 eignarlóð með mikilli trjárækt og glæsilegu 
útsýni!  10243

Stórglæsilegt 211,9 m2 
endaraðhús á tveimur 
hæðum við Tröllateig 30 í 
Mosfellsbæ. Á jarðhæðinni 
er forstofa, gestasalerni, 
stofa, borðstofa, glæsilegt 
eldhús, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæðinni eru 
setustofa, hjónaherbergi 
m/fataherbergi, tvö barna-
herbergi, flott baðherbergi 
og þvottahús. Glæsilegar 
sérsmíðaðar innréttingar 
og falleg gólfefni. Ca. 
100 m2 timburverönd í 
suðvestur. 

10248

Mjög vönduð og rúmgóð 3ja 
herbergja 103,1 m2 íbúð á 6. hæð 
ásamt bílastæði í bílageymslu við 
Sóltún 5 í Reykjavík.  Íbúðin skiptist 
í tvö góð svefnherbergi, rúmgóða 
stofu, eldhús, baðherbergi og 
þvottahús innan íbúðar. Úr stofu 
er gengið út á góðar svalir í suður. 
Þetta er sérlega falleg íbúð á besta 
stað í glæsilegu húsnæði miðsvæðis 
í Sóltúni.  4723

Mjög fallegt og vandað 189,7 m2 endaraðhús á 2 hæðum með bílskúr við Arnarhöfða í Mosfellsbæ. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Fjögur svefnherbergi auðvelt að gera það fimmta. Stór og góð timbur-
verönd er suðvestan megin við húsið. Vinsæl staðsetning. Skipti möguleg á rúmgóðri 4ra herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu.  10251

219,3 m2 raðhús á tveimur hæðum, í byggingu, við 
Stórakrika 46 í Mosfellsbæ. 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

 
Fallegt 125,0 m2 parhús á tveimur 
pöllum ásamt risherbergi og inn-
byggðum bílskúr með millilofti. 
Húsið skiptist í 2 svefnherbergi, 
risloft, baðherbergi, hol og samliggj-
andi stofu og eldhús. Eignin er laus 
til afhendingar við kaupsamning. 

 10249

Falleg 95,6 m2, 3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi á 2. hæð 
við Frostafold 77 í Reykjavík. 
Mjög fallegt útsýni er frá íbúðinni. 
Stutt er í skóla, leikskóla og alla 
þjónustu.  

 
10247

Glæsileg 103,4 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu við Tröllakór 5-7 
í Kópavogi. Mjög fallegar innréttingar og gólfefni.  
Rúmgóðar sólarsvalir með útsýni. 

 10221

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight

Piers Morgan tók við af 
Larry King og er alla daga 
með þátt sinn á CNN þar 
sem hann spyr fræga og 
fína fólkið spjörunum úr og 
dregur ekkert undan.

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

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. getraun, 6. frá, 8. nag, 9. ot, 11. 
tveir eins, 12. titill, 14. skaf, 16. í röð, 
17. húsfreyja, 18. stjaka, 20. hreyfing, 
21. skrifa.

LÓÐRÉTT
1. atorka, 3. í röð, 4. víbrator, 5. sigað, 
7. formaður, 10. kvenkyns hundur, 13. 
hluti verkfæris, 15. koddi, 16. lifandi 
vera, 19. ólæti.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáta, 6. af, 8. bit, 9. pot, 
11. tt, 12. príor, 14. skrap, 16. de, 17. 
frú, 18. ýta, 20. ið, 21. rita. 

LÓÐRÉTT: 1. kapp, 3. áb, 4. titrari, 5. 
att, 7. forseti, 10. tík, 13. orf, 15. púði, 
16. dýr, 19. at. 

Í síðustu viku lenti ég í miklum vanda 
á hljómsveitaræfingu þar sem mikill 

fjöldi fólks fylgdist með. Þá höfðum við 
leikið eitt lag eftir Eric Clapton og svo 
annað eftir Georg Harrison svo ég vildi 
fræða viðstadda um að tónskáld þessi 
væru kviðmágar. En hvernig í ósköpunum 
segir maður nú kviðmágur á spænsku. 
Bað ég gítarleikarann að leysa úr þessum 
vanda svo ég hvísla að honum: „Hvað kall-
ið þið, hérna á Spáni, tvo menn sem hafa 

rekkt hjá sömu konunni?“ Fannst honum 
spurningin athyglisverð og ákvað að 
deila henni með viðstöddum.

EINN setti upp sálfræðingasvip og 
spurði hvað mér lægi eiginlega á 
hjarta? Ég sagðist einfaldlega vera 
að leita að spænsku orði fyrir „kvið-
mága.“ Annar einblíndi meira á tækni-

legu hliðina og spurði hvort menn 
yrðu að rekkja samtímis með 
sömu konunni til að getað kall-

ast kviðmágar. Ég fór að sjá 
óendanlega mikið eftir því að 

hafa látið móðurmálið leiða 
mig í þessar ógöngur svo 

ég taldi í næsta lag.  

NÚ er ég því alveg 
hættur að reyna að 
þýða orð beint á milli 

tungumála. Það endar alltaf með heila-
brotum svo bróthljóðin glymja um allt og 
yfirgnæfa lög þeirra kviðmága.

TIL dæmis er Spánverjum afar tamt að 
kalla hver aðra geithafra í tíma og ótíma, 
eða cabron. Í fyrstu, þegar ég heyrði 
þetta, varð ég hálf kindarlegur enda engin 
leið að skilja svona ósköp. Fljótlega var ég 
farinn að sjá að umræddir geithafrar áttu 
að hafa sýnt af sér einhvern óþokkaskap. 
Aftur fóru málin svo að flækjast þegar 
ég heyrði hérlenda segja að menn yrðu 
geitar legir þegar þeim hljóp kapp í kinn.

ÉG var lengi að leita að íslensku orði fyrir 
cabron en hef nú gefist upp á því. En orðið 
er nú orðið kristalskýrt í huga mér eftir 
að ég fór að dvelja í spænskri sveit. Þar sé 
ég hátterni hins hornótta. Geithafurinn 
hugsar um það eitt að koma kynbræðrum 
sínum fyrir kattarnef svo að hann geti 
síðan setið einn að öllum geitunum. Síðan 
vappar hann um í réttinni og hoppar upp 
á hvern afturenda sem honum þykir fýsi-
legastur hverju sinni og gamnar sér um 
stund. Kynbræðurnir sem njóta ekki þess-
ara forréttinda verða geitarlegir og hafa 
allt á hornum sér en sá sterki er með egóið 
í góðu lagi eftir alla drættina og stangar 
úr þeim rostann. Hvílíkur geithafur sem 
hann getur verið!

Alþjóðlegar uppáferðir

Ég er sko 
að fara að 
láta athuga 

þetta!

Það held 
ég að sé 

góð 
hugmynd!

Palli
Alexandra 

er komin til 
að hitta þig.

Alex-
andra?

Í alvöru?

Hún 
bíður 

eftir þér 
niðri.

Bíddu, ég 
verð að fara 
úr þessum 
ógeðslega 

bol.

Miklu 
betra?

Hún er 
heppin 
stelpa.

Casper 
fer á 

stefnumót

Könguló! Köngulær 
hræða 
mig.

Deyðu! deyðu! deyðu!

Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

Ævintýrið heldur áfram með spennu 

og töfrum leikhússins 

Frumsýnt 11. febrúar 2012 - Forsala í fullum gangi!

Æv

og t

Frumsýn

 Gói
Baunagrasið

í samstarfi við Borgarleikhúsið kynnir

 og 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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– fyrst og   fremst

ódýr!

TILBOÐ
– aðeins í dag!

Takmarkað magn

2
1

fyrir 25 % meira!

2 auka
í pakka

30%
afsláttur

40%
afsláttur

Myllu speltbrauð

399kr.
stk.

Palmolive sturtusápa, 300 ml

379kr.
pk.

LGG , 3 teg., 8 stk. í pk.

699kr.
pk.

Baunty Zewa WC pappír, 8 í pk.

159kr.
pk.

Honeytop hvít pítubrauð, 6 í pk.

286kr.
pk.

Myllu ostaslaufur

í pk.

8

í pk.

6

1098kr.
kg

Verð áður 1598 kr. kg
Ný ýsa í raspi

39kr.
kg

Verð áður 69 kr. kg
Laukur

269kr.
stk.

Heinz tómatsósa, 700 g
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menning@frettabladid.is

Einar Scheving og félagar koma 
fram á fjórðu tónleikum djass-
tónleikaraðarinnar á KEX Host-
eli, Skúlagötu 28, sem verða 
haldnir þriðjudaginn 14. febrú-
ar. Auk Einars skipa hljómsveit-
ina þeir Jóel Pálsson á saxófón, 
Guðmundur Pétursson á gítar, 
Eyþór Gunnarsson á hljómborð 
og Jóhann Ásmundsson á bassa. 

 Þeir félagar munu leika leika 

fönk- og bræðingsskotna djass-
tónlist, meðal annars eftir John 
Scofield, Weather Report, Led 
Zeppelin og fleiri. Auk þess 
leika þeir nokkur lög eftir Einar 
Scheving. 

Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.30 og standa í um það bil tvær 
klukkustundir með hléi. Sem 
fyrr er aðgangur ókeypis. 

 - gun

Funk-bræðingur
Anna María Design, Skólavörðustíg 3 Rvk
Aurum, Bankastræti 4 Rvk
Carat, Smáralind
Fjóla gullsmiður, Hafnargötu 21 Kef
Fríða skartgripahönnuður, Strandgötu 43 Hfj  
G Þ Skartgripir og úr, Bankastræti 12 Rvk
Georg V. Hannah, Hafnargötu 49 Kef
Gull og Silfur, Laugavegi 52 Rvk
Gull og silfursmiðjan Erna, Skipholti 3 Rvk
Gullkistan, Frakkastíg 10 Rvk

www.gullsmidir.is

Valentínusardagurinn
 er á morgun

Gefðu elskunni skartgrip í tilefni dagsins
Kíktu til gullsmiðsins  - Hann tekur vel á móti þér 

Gullkúnst Helgu, Laugavegi 11 Rvk
Meba, Kringlunni og Smáralind
Metal Design, Stefán Bogi gullsmiður 
Skólavörðustíg 2 Rvk
Ófeigur gullsmiðja og listmunahús, 
Skólavörðustíg 5 Rvk
Orr Gullsmiðir, Bankastræti 11 Rvk
Sign Gullsmíði og skartgripahönnun, 

Tímadjásn, Grímsbæ Rvk

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR  fatahönnuður heldur fyrirlestur í Þjóðminjasafni Íslands á morgun 
klukkan tólf í tengslum við hina nýopnuðu sýningu TÍZKA – kjólar og korselett í Bogasal safnsins. Steinunn 
hefur mikla þekkingu á íslenskri fatahönnun og tískustraumum 20. aldar og því fengur að fyrirlestrinum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 13. febrúar 2012 

➜ Námskeið
20.15 Námskeiðið Pílagrímaleiðin til 
Santiago de Compostella með rithöf-
undinum og ferðalangnum Jóni Björns-
syni hefst hjá Endurmenntun Háskóla 
Íslands.

➜ Fyrirlestrar
13.30 Bjarni E. Sigurðsson mun flytja 
erindi um Flosa Þórðarson Freysgoða, 
eða Brennu-Flosa eins og hann var 
kallaður, í félgsmiðstöðinni Aflagranda 
40. Fyrirlesturinn er í tengslum við 
sýninguna Persónur úr Njálssögu, eftir 
Þórhildi Jónsdóttur, sem er í gangi þar 
núna.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

TROMMARI OG TÓN-
SKÁLD Einar Scheving 
spilar á Kexi með öðrum 
íslenskum tónsnillingum. 

Gallerí 002, sem rekið er í 
íbúðarblokk í Hafnarfirði, 
er bókað vel fram á árið 
2013. Galleríið er hugar-
smíð og heimili myndlistar-
mannsins Birgis Sigurðs-
sonar.

Þegar Birgir Sigurðsson missti 
vinnuna árið 2010 leit hann svo 
á að það væru skilaboð til hans 
um að láta gamlan draum rætast 
og helga líf sitt myndlistinni. „Ég 
gekk með þá hugmynd í maganum 
að breyta íbúðinni minni í gall-

erí og ég ákvað að kýla á hana. 
Sumum finnst að íbúð eigi bara að 
vera íbúð og bíll eigi bara að vera 
bíll, en mér finnst það ekki. Íbúð 
getur verið listasafn, þess vegna.“ 

Um 30 myndlistarmenn hafa 
sýnt í Gallerí 002, en þar á meðal 
eru Hekla Dögg Jónsdóttir, Ragn-
ar Kjartansson, Snorri Ásmunds-
son, Þorvaldur Þorsteinsson, 
Hulda Vilhjálmsdóttir og Ingvar 
Högni Ragnarsson. Sýningar 
standa alla jafna yfir eina helgi 
og þá tæmir Birgir íbúðina sína og 
flytur út, svo myndlistarmennirn-
ir geti athafnað sig að vild. Eftir 
helgina flytur hann svo aftur inn, 

oft í breytt umhverfi, þar sem leif-
ar af listsköpun helgarinnar fá að 
standa eftir. Fram undan er svo að 
taka hugmyndina skrefi lengra, en 
til stendur að breyta innréttingum 
í húsinu í listaverk. „Það skemmti-
legasta við þetta er að ég var orð-
inn ofsalega leiður á sumum hlut-
um í íbúðinni. En eftir að 002 varð 
til hefur framkvæmdagleðin í 
þessari yndislegu íbúð aukist um 
3.000 prósent,“ segir Birgir. 

Í dag vinnur hann hlutastarf 
sem rafvirki á veturna og tekur 
svo vinnutarnir yfir sumartím-
ann, til að fjármagna rekstur 
næsta vetrar. Hann hefur ekki 

hefðbundnar tekjur af galleríinu, 
enn sem komið er. „Nei, ekki enn 
þá, en það mun gerast. En nú fæ ég 
ómældar gleðitekjur út úr þessu, 
sem skiptir mestu máli.“

Í sinni eigin myndlist sérhæf-
ir Birgir sig í ljósskúlptúrum og 
hvers kyns gjörningum. Hann seg-
ist hafa sérstaklega gaman af því 
að ögra hugmyndum fólks í mynd-
list sinni. Meðal þess sem hann 
hefur fengist við er að túlka hreyf-
ingar iðnaðarmanna með dansi og 
breyta bílnum sínum í ljósverk, 
svo einungis tvennt af fjölmörgu 
sé nefnt. Meðal þess sem hann 
vinnur að í dag er að nota heild-

sölulista Ískrafts, síns gamla 
vinnuveitenda, sem innblástur við 
að skapa tónverk í miðaldastíl. Þá 
vinnur hann jafnframt að bók um 
Gallerí 002, í samstarfi við Ingvar 
Högna, myndlistarmann kenndan 
við Útúrdúr.

Gallerí 002 er uppbókað út þetta 
ár og skipulagning fyrir árið 2013 
er langt á veg komin. Birgir er 
ekki spar á stóru orðin þegar hann 
lýsir því hversu ánægður hann er 
með galleríið sitt. „Þetta er það 
langskemmtilegasta sem ég hef 
nokkurn tímann gert og ögrar mér 
á allan hátt.“

holmfridur@frettabladid.is

ÍBÚÐ ER EKKI 
ÍBÚÐ OG BÍLL 
ER EKKI BÍLL

HEIMILI OG GALLERÍ Nágrannar Birgis Sigurðssonar myndlistarmanns studdu við 
bakið á honum þegar hann ákvað að opna gallerí á heimili sínu að  Þúfubarði 17 í 
Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í VERKI VALGERÐAR Síðasti listamaðurinn til að sýna í Galleríi 002 var Valgerður Freeland Sigurðardóttir, en hér má sjá Birgi 
umkringdan verkum hennar á heimili sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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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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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: A DANGEROUS METHOD 18:00, 20:00, 22:00 
 FRÖNSK HÁTÍÐ: STRÍÐSYFIRLÝSING 20:00  FRÖNSK 

HÁTÍÐ: ÞRAUKI EINN FYLGJA HINIR 18:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: 
SÉRSVEITIN 22:00  EDDA 2012: ICELAND FOOD CENTRE 
18:00  EDDA 2012: ROÐLAUST OG BEINLAUST 20:00  
EDDA 2012: JÓN OG SÉRA JÓN 22:00  MIDNIGHT IN PARIS 
22:00  MY WEEK WITH MARILYN 18:00, 20:00 ÍSL. TEXTI ENGL. SUBT.

NEMAR ATHUGIÐ: 25% afsláttur af miðaverði gegn framvísun skólaskírteins!

 FRÁ MEISTARA 
DAVID CRONENBERG 
A DANGEROUS 

METHOD

NÍU MYNDIR
AF FRÖNSKU
HÁTÍÐINNI

HALDA ÁFRAM
HJÁ OKKUR!

EDDA 2012:
BÍÓMYNDIR
HEIMILDA-

MYNDIR OG
STUTTMYNDIR

TILNEFNDAR
TIL EDDU-

VERÐLAUNA

MY
WEEK
WITH
MARILYN

ÍSLENSKUR TEXTI

t.v. kvikmyndir.is

����

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

HEIMSFRUMSÝNING

STÓRSKEMMTILEG MYND MEÐ 
KATHERINE HEIGL Í AÐALHLUTVERKI

BYGGÐ Á 
METSÖLU
BÓKUNUM 
UM STEPHANIE 
PLUM

ÁLFABAKKA

16

10

10

12

12

12

12

V I P

EGILSHÖLL
12

12

12

12

L

L

KEFLAVÍK

HUGO Með texta  kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
HUGO Luxus VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
HUGO Ótextuð kl. 8 - 10:40 3D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
MAN ON A LEDGE kl. 10:40 2D
CONTRABAND kl. 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 5:30 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 2D

16

L

L

16

L

12

12

12

12

KRINGLUNNI

L

SHAME kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
WAR HORSE kl. 8 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 10:50 2D
J. EDGAR kl. 8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:45 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
THE HELP kl. 5 2D

HUGO kl. 5:20 - 8 2D
HUGO ÓTEXTUÐ kl. 10:40 3D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
WAR HORSE kl. 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ensk tali kl. 5:40 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 8 - 10:10 2D

10

12

12

12

AKUREYRI

HUGO textalaus í 3D kl.  8 3D
ONE FOR THE MONEY kl.   10:20 2D
WAR HORSE kl.   8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl.   10:30 2D

10

16

12

12

HUGO Ótextuð kl. 8 3D
SAFE HOUSE kl. 10:30 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:10 2D
50/50 kl. 8 2D

empire

Roger Ebert

�����

�����

variety
�����

variety

boxoffice magazine
�����

boxoffice magazine

hollywood reporter
�����

ENGIN MYND HLAUT JAFNMARGAR ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNINGAR Í ÁR

TAKMARKAÐAR SÝNINGAR

SAFE HOUSE 5.45, 8, 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D 6 - ISL TAL
CHRONICLE 10.20
THE GREY 8, 10.20
CONTRABAND 8
THE IRON LADY 5.50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

H.S.K. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
SAFE HOUSE  KL. 8 - 10.30  16
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 6 - 9  10
THE DESCENDANTS  KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L

SAFE HOUSE  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SAFE HOUSE LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.30  L
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ KL. 8 - 10.45  10
CHRONICLE  KL. 6 - 8 - 10  12
THE GREY  KL. 10.30  16
CONTRABAND  KL. 5.30 - 8  16
THE DESCENDANTS  KL. 5.30  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

FRÉTTABLAÐIÐ

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
SAFE HOUSE  KL. 8 - 10.10 16
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.40 10
CHRONICLE  KL. 8 12
CONTRABAND  KL. 6  16
THE GREY  KL. 10 16

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND!

Lag Gretu Salóme Stef-
ánsdóttur, Mundu eftir 
mér, verður fulltrúi 
Íslands í Eurovision 
í Aserbaídsjan í maí. 
Greta og Jón Jósep Snæ-
björnsson flytja lagið. 
Lag Ingólfs Þórarins-
sonar og Axels Árna-
sonar, Stattu upp, 
var í öðru sæti. Ljós-
myndari Fréttablaðsis 
var í Hörpu á laugar-
dagskvöld og fangaði 
stemninguna.

MUNDU EFTIR MÉR FER ÚT
GLEÐI Greta Salóme, Jónsi og félagar voru ánægð með sigurinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ALLT Á SÍNUM STAÐ Rauði liturinn var á sínum stað á 
vörum Rósu Birgittu Ísfeld. 

HVAÐ GERA BÆNDUR ÞÁ? Hrútspungarnir riðu ekki 
feitum hesti frá úrslitakvöldinu.

2. SÆTI Lag Ingós og Axels Árnasonar hafnaði í öðru sæti í keppninni, þrátt fyrir að hafa 
fengið flest atkvæði áhorfenda. Dómnefnd þótti lag Gretu betra.

FLOTTIR Strákarnir í Bláum Ópal voru ánægðir þegar tilkynnt var að þeir 
áttu möguleika á sigri.

BRUGÐIÐ Á LEIK Pétur hefur safnað þessu skeggi í marga mánuði. 
Guðrún Árný fékk að sannreyna hvort það sé raunverulegt.

BROSMILDAR María Björk og Regína Ósk voru afar 
hressar í Hörpunni.



14.APRÍL Í AUSTURBÆ KL. 20:00
SVANFRÍÐUR Í 40 ÁR

kynnir

SÉRSTAKIR GESTIR: EIRÍKUR HAUKSSON

MIÐASAL A 
HEFST Í DAG 

KL 10:00
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PÉTUR ÖRN GUÐMUNDSSON OG ELVAR ÖRN FRIÐRIKSSON
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sport@frettabladid.is

FRJÁLSAR Akureyringurinn Hafdís 
Sigurðardóttir, UFA, var sigurveg-
ari helgarinnar en þá fór Meistara-
mót Íslands í frjálsum íþróttum 
innanhúss fram í Laugardalshöll-
inni. Hafdís keppti í fimm greinum 
og vann gullverðlaun í þeim öllum.

Hún fékk gull í fjórum hlaupa-
greinum – 60, 200 og 400 m hlaupi 
og einnig í 4x400 m boðhlaupi með 
liði UFA. Þá bar hún einnig sigur 
úr býtum í langstökki kvenna.

„Afmælisdagurinn í fyrra var 
líka mjög góður. Þá var ég að 
keppa í Svíþjóð og bætti mig í 60 
metra hlaupinu. Svo hittir þetta 
aftur á afmæli og var alveg frá-
bært,“ sagði Hafdís við Frétta-
blaðið á milli keppnisgreina í gær.

„Þetta datt allt mín megin þessa 
helgina sem er frábært. Ótrúlegt 
en satt þá var ég slöpp síðustu tvo 
daga fyrir mót. Hálf óglatt, með 
hausverk og lá eiginlega bara í 
rúminu. Ég mætti svo hingað í 
gær og vonaði það besta,“ bætti 
hún við.

Hafdís hefur hug á að keppa 
erlendis síðar í mánuðinum en það 
sé háð því að takist að fjármagna 
ferðalagið. Keppniskonan leitar 
logandi ljósi að styrktaraðilum.

„Það eru engin fyrirtæki að 

aðstoða mig við fjármögnun. Það 
er bara ég með aðstoð fjölskyld-
unnar sem stendur við bakið á 
mér. Það er eiginlega ótrúlegt hvað 
við komumst í gegnum,“ segir Haf-
dís sem vonast til þess að komast á 
HM í frjálsum í mars þar sem hún 
myndi keppa í 400 metra hlaupi.

 - esá, ktd

RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR  mun spila með Stjörnunni á næstu leiktíð en hún gekk um helgina frá 
tveggja ára samningi við félagið. Hún er nú að jafna sig eftir að hafa slitið krossbönd með liði sínu, Levanger, í 
Noregi skömmu fyrir áramót. Rakel Dögg er uppalin í Stjörnunni og hefur unnið marga titla með félaginu.

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Vöðva og liða Galdur.
Á bólgur og verki.

Húð Galdur.
Á hvers kyns húðútbrot og kláða.

20%
afsláttur 

Lægra
verð 
í Lyfju

Tilboðið gildir út febrúar.

Eimskipsbikarkeppni karla
UNDANÚRSLIT
Haukar - FH 22-14 (10-10)
Mörk Hauka (skot): Stefán Rafn Sigurmanns-
son 6 (10/1), Gylfi Gylfason 5/1 (7/1), Sveinn 
Þorgeirsson 5 (9), Heimir Óli Heimisson 2 (2), 
Freyr Brynjarsson 2 (3), Tjörvi Þorgeirsson 2 (6), 
Nemanja Malovic (1), Þórður Rafn Guðm. (2).
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 15/1 (20/1, 
75%), Birkir Ívar Guðmundsson 5 (14/1, 36%).
Hraðaupphlaup: 6 (Stefán 2, Gylfi 3, Sveinn 1)
Fiskuð víti: 3 (Heimir Óli 3)
Utan vallar: 10 mínútur.
Mörk FH (skot): Ari Magnús Þorgeirsson 3 (7), 
Ólafur Gústafsson 3 (10), Sigurður Ágústsson 2 
(2), Örn Ingi Bjarkason 2 (4), Hjalti Þór Pálmason 
2/1 (4/2), Andri Berg Haraldsson 2 (7), Þorkell 
Magnússon (1), Baldvin Þorsteinsson (2), Halldór 
Guðjónsson (2),
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 14/1 (36/2, 
39%), Pálmar Pétursson 1 (1, 100%).
Hraðaupphlaup: 6 (Ari Magnús 3, Ólafur 1, 
Sigurður 1, Andri Berg 1)
Fiskuð víti: 2 (Ari Magnús 1, Baldvin 1).
Utan vallar: 8 mínútur.
Dómarar: Hafsteinn Ingibergsson og Gísli Hlynur 
Jóhannsson

Í KVÖLD
Digranes: HK - Fram kl. 19.30

N1-deild kvenna
Valur - Grótta 27-22 (17-11)
FH - KA/Þór 21-25 (8-12)
HK - Stjarnan 32-30 (15-20)
Haukar - Fram 24-28 (9-16)

STAÐAN
Fram  11 10  0 1  +92 20
Valur  11 10  0 1 +97 20
HK  11 7  0 4 +31 14
ÍBV  10 6  0 4 +33 12
Stjarnan  10 5  0 5 +10 10
Haukar  11 3  0 8 -61 6
KA/Þór  10 3  0 7  -44 6
Grótta  11 2  1 8  -61 5
FH  11 1  1 9 -97 3

Iceland Express-d. kvenna
Valur - Snæfell 82-88 (45-54)
Haukar - Njarðvík 64-71 (34-44)
KR - Hamar 69-72 (40-35)
Fjölnir - Keflavík 69-93 (38-52)

STAÐAN
Keflavík 22 18 4 1729-1520 36
Njarðvík 22 16 6 1836-1637 32
Haukar 22 12 10 1623-1576 24
KR 22 12 10 1615-1514 24
Snæfell 22 11 10 1564-1630 22
Valur 22 8 14 1596-1671 16
Hamar 22 6 16 1536-1686 12
Fjölnir 22 5 17 1585-1850 10

ÚRSLIT

HANDBOLTI Haukar tryggðu sér 
sæti í úrslitum Eimskipsbikars 
karla í handknattleik með 22-14 
sigri á FH í kaflaskiptum leik í 
gær. Segja má að skynsemisskort-
ur Birkis Ívars Guðmundssonar, 
markvarðar Hauka, hafi komið 
sér vel fyrir heimamenn. Birkir 
fékk tveggja mínútna brottvísun 
fyrir tuð undir lok fyrri hálfleiks 
sem varð til þess að Aron Rafn 
Eðvarðsson kom í markið. Þá var 
staðan 10-10 sem var hálfleiksstað-
an. Segja má að Aron, með dyggri 
aðstoð varnarmanna sinna, hafi 
lokað markinu. FH-ingar skoruðu 
aðeins fjögur mörk í síðari hálf-
leiknum en svo lágt markaskor í 
nútímahandbolta er sjaldséð svo 
ekki sé meira sagt.

Taugaóstyrkir í upphafi
Strax í upphafi leiks var ljóst að 
mikið var í húfi. Stuðningsmenn 
létu vel í sér heyra og mikið um 
tæknileg mistök í sóknarleik 
beggja liða. Haukarnir höfðu 
frumkvæðið í fyrri hálfleik en FH-
ingum tókst að jafna metin undir 
lok hans. Birki Ívari var í kjölfar-
ið vikið af velli eins og áður var 
minnst á og ýmislegt sem benti til 
þess að hlutirnir væru að færast 
á sveif með FH. Svo var aldeilis 
ekki.

„Vörnin var fáránlega góð. 
Freysi, Matti, Svenni, Stebbi og 
Gylfi, það voru bara allir fárán-
lega góðir og staðráðnir í að vinna 
þennan leik. Við gáfum okkur alla 
í leikinn vitandi það að þetta væri 
úrslitaleikur. Það verður gaman 
að spila í Laugardalshöllinni,“ 
sagði Aron Rafn sem varði fimm-
tán skot af þeim tuttugu sem hann 
fékk á sig. 75 prósent markvarsla 
hjá landsliðsmarkverðinum unga.

Ömurlegt að komast ekki áfram
Andri Berg Haraldsson, leikmaður 
FH, hafði engar skýringar á slök-
um sóknarleik FH-liðsins í síðari 
hálfleik.

„Þetta var stirt hjá okkur í sókn-
inni og þeir ganga á lagið í vörn-
inni. Svo ver hann auðvitað allt í 

markinu,“ sagði Andri, sem sagði 
sérstaklega sárt að missa sæti í 
bikarúrslitum í hendur Haukanna.

„Já, það er ömurlegt. Það verð-
ur bara að halda með hinu liðinu 
sem verður vonandi Fram,“ sagði 
Andri Berg sem kom til FH frá 
Fram. Safamýrarliðið mætir HK 
í Digranesi í síðari undanúrslita-
viðureigninni í kvöld.

Aron Rafn hefur bætt sig
Aron Kristjánsson, þjálfari 

Hauka, var að vonum hæstánægð-
ur með sigurinn og hrósaði vinnu-
semi sinna manna.

„Við hirðum alla lausa bolta, 

vörnin er mjög þétt og mark-
verðirnir vörðu mun betur en á 
fimmtudaginn,“ sagði Aron sem 
sagði hafa verið erfitt að ákveða 
hvor markvarðanna hæfi leikinn.

„Það liggur við að það þurfti 
að kasta upp peningi. En það má 
segja Aroni til hróss að hann er 

orðinn miklu betri í því að koma 
inn á í leikjum. Hann vantaði 
það en hefur bætt sig mikið í því 
í vetur. Ef þú ert í sterku mark-
varðarteymi þarftu að geta það 
líka,“ sagði Aron um mann leiks-
ins, Aron Rafn.

Svaf varla eftir tapið
Aron Rafn var ánægður með að 
kvitta fyrir tapið gegn FH í deild-
inni á fimmtudag. „Ég svaf bara 
í þrjá tíma nóttina eftir tapið, ég 
var svo svekktur. Ég held ég hafi 
aldrei verið jafnspenntur fyrir leik 
gegn FH. Ég vildi svara fyrir tapið 
í hinum leiknum.“ kolbeinntd@365.is

Brottvísun Birkis kom Haukum vel
Aron Rafn Eðvarðsson átti ótrúlega innkomu í leik Hauka og FH í gær og sá til þess að Haukar tryggðu sér 
sæti í úrslitum Eimskipsbikars karla. Haukar hefndu þar með fyrir tapið fyrir FH í deildinni fyrr í vikunni.

TRYLLTUR DANS Aron Rafn fagnar sigrinum í gær ásamt liðsfélögum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ég held ég hafi aldrei 
verið jafnspenntur 

fyrir leik gegn FH. Ég vildi 
svara fyrir tapið.

ARON RAFN EÐVARÐSSON
LEIKMAÐUR HAUKA

FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir, 
sextán ára hlaupari úr ÍR, 
náði besta árangri allra 
keppenda á Meistaramóti 
Íslands um helgina þegar 
hún fagnaði sigri í 800 m 
hlaupi. Kom hún í mark 
á 2:07,86 mínútum og 
hafði mikla yfirburði 
í greininni.

Hún náði þó ekki 
slá Íslandsmetið 
sitt sem hún setti á 
Reykjavíkurleikun-
um í janúar. 

Aníta fékk 1054 stig fyrir 
hlaupið og náði enginn annar 
að skáka því um helgina. 
Hafdís Sigurðardóttir, UFA, 
komst næst því en hún fékk 
1028 stig fyrir frammi-

stöðu sína í 200 m hlaupi 
kvenna.

Hafdís og Trausti 
Stefánsson, FH, röðuðu 
sér í sex næstu sæti á 
eftir Anítu á lista bestu 
afrekanna. - esá

Aníta Hinriksdóttir, sextán ára hlaupari úr ÍR:

Náði besta afrekinu á MÍ

ANÍTA HINRIKSDÓTTIR

EITT AF FIMM Hafdís með gullpening 
um hálsinn í Laugardalshöllinni í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kom, sá og sigraði á Meistaramóti Íslands:

Fékk fimm gullverð-
laun í afmælisgjöfFÓTBOLTI Emil Hallfrðsson átti 

stórleik þegar að lið hans, Hellas 
Verona, vann 2-0 sigur á Ascoli 
í ítölsku B-deildinni um helgina. 
Emil skoraði fyrra markið með 
glæsilegu skoti og lagði svo síð-
ara mark sinna manna upp.

Þetta var sjötta mark Emils 
á tímabilinu sem hafði misst af 
síðustu leikjum Hellas Verona 
á undan vegna meiðsla. Liðið er 
í fjórða sæti deildarinnar eftir 
leiki helgarinnar.  - esá

Emil Hallfreðsson:

Skoraði og lagði 
upp í sigurleik
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Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir 
nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí 
á sólarhring. Ef þú ert með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið 
hjartabilun eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi 
eða með barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

Enska úrvalsdeildin
Blackburn - QPR 3-2
1-0 Yakubu Aiyegbeni (14.), 2-0 Steven N’Zonzi 
(22.), 3-1 Jamie Mackie (70.), 3-2 Jamie Mackie 
(91.). Heiðar Helguson var ekki í leikmannahópi 
QPR vegna meiðsla.
Bolton - Wigan 1-2
0-1 Gary Caldwell (42.), 1-1 Mark Davies (66.), 
1-2 James McArthur (75.). Grétar Rafn Steinsson 
lék allan leikinn með Bolton.
Everton - Chelsea 2-0
1-0 Steven Pienaar (4.), 2-0 Denis Stracqualursi 
(70.).
Fulham - Stoke 2-1
1-0 Pavel Pogrebnyak (15.), 2-1 Ryan Shawcross 
(77.).
Manchester United - Liverpool 2-1
1-0 Wayne Rooney (46.), 2-0 Wayne Rooney 
(49.), 2-1 Luis Suarez (79.).
Sunderland - Arsenal 1-2
1-0 James McClean (69.), 1-1 Aaron Ramsey 
(74.), 1-2 Thierry Henry (90.).
Swansea - Norwich 2-3
1-0 Danny Graham (22.), 1-1 Grant Holt (47.), 1-2 
Anthony Pilkington (50.), 1-3 Grant Holt (62.), 
2-3 Danny Graham (86.). Gylfi Þór Sigurðsson lék 
allan leikinn í liði Swansea.
Tottenham - Newcastle 5-0
1-0 Benoit Assou-Ekotto (3.), 2-0 Louis Saha (5.), 
3-0 Louis Saha (19.), 4-0 Niko Kranjcar (33.), 5-0 
Emmanuel Adebayor (64.)
Aston Villa - Manchester City 0-1
0-1 Joleon Lescott (62.).
Wolves - West Brom 1-5
0-1 Peter Odemwingie (33.), 1-1 Steven 
Fletcher (45.), 1-2 Jonas Olsson (63.), 1-3 Peter 
Odemwingie (76.), 1-4 Keith Andrews (84.), 1-5 
Peter Odemwingie (87.). Eggert Gunnþór Jóns-
son var á varmannabekk Wolves.

STAÐAN
Man. City 25 19 3 3 64-19 60
Man. United 25 18 4 3 61-25 58
Tottenham 25 16 5 4 49-25 53
Arsenal 25 13 4 8 48-35 43
Chelsea 25 12 7 6 44-31 43
Newcastle 25 12 6 7 36-36 42
Liverpool 25 10 9 6 29-23 39
Norwich 25 9 8 8 37-41 35
Sunderland 25 9 6 10 34-26 33
Everton 25 9 6 10 26-27 33
Swansea 25 7 9 9 28-32 30
Fulham 25 7 9 9 31-36 30
Stoke 25 8 6 11 24-38 30
West Brom 25 8 5 12 29-35 29
Aston Villa 25 6 10 9 29-34 28
QPR 25 5 6 14 27-44 21
Blackburn 25 5 6 14 37-56 21
Wolves 25 5 6 14 28-49 21
Bolton 25 6 2 17 29-51 20
Wigan 25 4 7 14 23-50 19

Enska B-deildin
Leicester - Cardiff 2-1
Aron Einar Gunnarsson var í byrjunarliði Cardiff 
en fór meiddur af velli í upphafi leiksins.
Reading - Coventry 2-0
Brynjar Björn Gunnarsson, Reading, og Hermann 
Hreiðarsson, Coventry, voru ekki í leikmanna-
hópum sinna liða.

Belgíska úrvalsdeildin
Standard Liege - Anderlecht 1-2
Birkir Bjarnason var í byrjunarliði Standard en 
skipt af velli á 82. mínútu.
Genk - Lokeren 0-1
Alfreð Finnbogason var á bekknum hjá Lokeren.
Beerschot - Sint-Truiden 3-2
Jón Guðni Fjóluson spilaði allan leikinn í vörn 
Beerschot.
Cercle Brugge - Mechelen 1-0
Arnór Þór Viðarsson spilaði allan leikinn með 
Cercle Brugge. Bróðir hans, Bjarni Þór, er á mála 
hjá Mechelen en er frá vegna meiðsla.
Lierse - Zulte-Waregem 2-1
Ólafur Ingi Skúlason var ekki í leikmannahópi Z.
Westerlo - Leuven 1-3
Stefán Gíslason lék allan leikinn með Leuven.

Hollenska úrvalsdeildin
AZ Alkmaar - Excelsior 2-0
Jóhann Berg Guðmundsson kom inn á sem 
varamaður í liði AZ sem er ásamt PSV á toppi 
deildarinnar með 45 stig.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Fátt annað en fréttir af 
handabandinu sem aldrei varð á 
milli þeirra Luis Suarez og Pat-
rice Evra komust að í umfjöllun 
um ensku úrvalsdeildina nú um 
helgina. Suarez strunsaði fram 
hjá Evra þegar leikmenn heilsuð-
ust fyrir leik Manchester United 
og Liverpool á laugardaginn og 
hleypti það illu blóði í marga sem 
svo fordæmdu hegðun Suarez í 
fjölmiðlum.

Svo fór að United vann leik-
inn, 2-1, með tveimur mörkum frá 
Wayne Rooney. Sigurinn var sann-
gjarn þó svo að Suarez hafi náð að 

minnka muninn fyrir Liverpool 
um tíu mínútum fyrir leikslok.

Í gær komu svo afsakanabeiðn-
irnar á færibandi úr herbúðum 
Liverpool. Suarez sjálfur sá eftir 
öllu, Ian Ayre framkvæmdarstjóri 
baðst afsökunar fyrir hönd félags-
ins og Kenny Dalglish gerði slíkt 
hið sama fyrir framkomu sína í 
sjónvarpsviðtali eftir leik.

United þakkaði fyrir sig og segir 
málinu lokið af sinni hálfu. Liðið 
komst á topp ensku úrvalsdeildar-
innar með sigrinum á Liverpool en 
grannarnir í City endurheimtu það 
svo í gær með því að vinna Aston 

Villa á útivelli, 1-0. Joleon Lescott 
skoraði eina markið en þess fyrir 
utan var leikurinn heldur tilþrifa-
lítill.

Emmanuel Adebayor og Totten-
ham voru upp á sitt allra besta um 
helgina. Adebayor lagði upp fjögur 
mörk og skoraði svo sjálfur í 5-0 
sigri á Newcastle. 

Thierry Henry var þó hetja 
helgarinnar en hann kom inn á 
sem varamaður og tryggði Arsenal 
2-1 sigur á Sunderland á drama-
tískan máta skömmu fyrir leiks-
lok. Var það síðasti leikur hans í 
Englandi – í bili.  - esá

Manchester City enn á toppnum en allt snerist um Luis Suarez og Patrice Evra:

Farsi Suarez og Evra toppaði allt

STRÁ SALT Í SÁRIN Luis Suarez lét sér fátt um finnast þó svo að Patrice Evra hafi 
fagnað sigri United með þessum hætti. NORDIC PHOTOS/AFP
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HANDBOLTI AG Kaupmannahöfn 
gulltryggði sér sæti í 16-liða 
úrslitum Meistaradeildar Evrópu 
með öruggum sigri á Partizan 
Beograd í gær, 29-23. Ólafur 
Stefánsson skoraði fimm mörk og 
Guðjón Valur Sigurðsson fjögur.

AG mun nú berjast við Kiel 
um efsta sæti riðilsins en liðin 
mætast í Kaupmannahöfn í lok 
mánaðarins.

Það er mikil spenna í B-riðli 
Meistaradeildarinnar þar sem 
tvö Íslendingalið eru í harðri 
baráttu um sæti í 16-liða úrslit-
unum. Bæði unnu þau leiki sína 
um helgina. Füchse Berlin vann 
Chekovskie Medvedi á heima-
velli, 31-28, en Alexander Peters-
son spilaði ekki með liðinu vegna 
meiðsla.

Þórir Ólafsson skoraði tvö 
mörk fyrir pólska liðið Kielce 
sem vann dýrmætan útisigur á 
Veszprem í Ungverjalandi, 24-21. 
Þessi fjögur lið eru að berjast um 
þrjú sæti í 16-liða úrslitunum. - esá

Meistaradeildin í handbolta:

Góðir sigrar hjá 
Íslendingaliðum

2 fyrir 1
af lambasamlokum

í febrúar.
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Ekki gleyma elskunni þinni     
   á Valentínusardag!

ÁSTARLEYND
Ástarleynd er 
100% náttúrulegt 
kynörvandi gel. 

Verð áður 3.070
Verð nú 2.456

UNAÐS BAÐSALT 
Sjávarsalt með 
kynörvandi jurtum 
og kornkjarnaolíum.

UNAÐSOLÍA  
Olía sem hefur seiðandi 
og kynörvandi ilm. Eykur 
blóðfæði og er nærandi 
fyrir húðina

ÁSTARELDUR
Inniheldur kryddaðar 
austurlenskar kynörvandi 
kornkjarnaolíur og sítrusa. 

Verð áður 1.200
Verð nú 960

Verð áður 2.337
Verð nú 1.870 

Verð áður 2.337
Verð nú 1.870

Tilboðin gilda 13-14 febrúar

20%
afsláttur

Iceland Express-deild karla
Fjölnir - Haukar 68-79 (27-46)
Fjölnir: Calvin O’Neal 20, Nathan Walkup 17/15 
fráköst, Arnþór Freyr Guðmundsson 14, Jón 
Sverrisson 8, Daði Berg Grétarsson 6, Hjalti Vil-
hjálmsson 3. 
Haukar: Emil Barja 16, Hayward Fain 14/13 
fráköst, Örn Sigurðarson 12, Christopher Smith 
11/10 fráköst, Helgi Björn Einarsson 10, Steinar 
Aronsson 5, Alik Joseph-Pauline 4, Davíð Páll 
Hermannsson 4, Haukur Óskarsson 3. 
Njarðvík - Snæfell 88-78 (46-39)
Njarðvík: Cameron Echols 41/16 fráköst, Travis 
Holmes 29, Maciej Stanislav Baginski 8, Páll Krist-
insson 4, Elvar Már Friðriksson 2, Hjörtur Hrafn 
Einarsson 2, Óli Ragnar Alexandersson 2. 
Snæfell: Quincy Hankins-Cole 18/13 fráköst, 
Sveinn Arnar Davíðsson 17, Marquis Sheldon 
Hall 16, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 9, Hafþór Ingi 
Gunnarsson 6, Ólafur Torfason 5, Jón Ólafur 
Jónsson 4, Óskar Hjartarson 3. 
Stjarnan - Þór Þorl. 80-88 (40-49)
Stjarnan: Justin Shouse 32, Renato Lindmets 
20/9 fráköst, Keith Cothran 12, Guðjón Lárusson 
8, Marvin Valdimarsson 4, Jovan Zdravevski 2, 
Sigurjón Örn Lárusson 2. 
Þór Þorlákshöfn: Matthew James Hairston 
23/16 fráköst/7 varin skot, Blagoj Janev 22/9 
fráköst, Darrin Govens 20/7 stoðsendingar, Darri 
Hilmarsson 12, Guðmundur  Jónsson 7, Baldur 
Þór Ragnarsson 4. 

LEIKIR KVÖLDSINS
Röstin: Grindavík - Valur kl. 19.15
Toyota-höllin: Keflavík - KR kl. 19.15
Seljaskóli: ÍR - Tindastóll kl. 19.15

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Nýliðar Þórs frá Þor-
lákshöfn unnu átta stiga sigur á 
Stjörnumönnum í Garðabænum í 
gærkvöld. Mikið er um meiðsli og 
veikindi í leikmannahópi liðsins 
og voru aðeins átta menn á leik-
skýrslu. Það kom þó ekki að sök 
og eftir að hafa náð um tíu stiga 
forystu snemma leiks héldu þeir 
henni nokkuð þægilega til leiks-
loka.

„Það er kannski kominn tími til 
að hrósa strákunum fyrir varnar-
leikinn. Við höfum fengið á okkur 
næstfæst stig í deildinni á eftir 
Grindavík. Þessir sigrar sem við 

höfum náð er yfirleitt vegna þess 
að við stöndum okkur vel varnar-
lega,“ sagði Benedikt Guðmunds-
son, þjálfari gestanna.

Frammistaða Matthew Hairston 
hjá gestunum var merkileg. Þrátt 
fyrir að ganga augljóslega ekki 
heill til skógar haltrandi um völl-
inn skoraði hann 23 stig, varði sjö 
skot auk þess að taka sextán frá-
köst. Ótrúleg frammistaða í ljósi 
aðstæðna.

„Hann var draghaltur en samt 
var hann að blokka skot hægri 
vinstri. Hann er mikill happafeng-
ur fyrir okkur en styrkir okkur 

fyrst og fremst varnarlega,“ sagði 
Benedikt um Hairston.

Með sigrinum náðu Þórsarar 
Stjörnumönnum að stigum í deild-
inni. Stjarnan heldur Þórsurum þó 
fyrir neðan sig í töflunni þar sem 
liðið vann ellefu stiga sigur í fyrri 
viðureign liðanna.

Tveir aðrir leikir fóru fram 
í deildinni í gær. Njarðvíking-
ar unnu góðan sigur á Snæfelli á 
heimavelli og skelltu sér um leið 
upp í áttunda sæti deildarinnar. 
Cameron Echols fór mikinn í leikn-
um og skoraði 41 stig en Travis 
Holmes skilaði einnig sínu og skor-

aði 29 stig. Aðeins tvö stig skilja að 
liðin í 7.-10. sæti og því hörð bar-
átta fram undan um síðustu sætin 
í úrslitakeppninni í vor. Þangað 
komast átta efstu lið deildarinnar.

Haukar fylgdu eftir góðum sigri 
á Keflavík frá því á fimmtudags-
kvöldið með því að vinna Fjölni 
í Grafarvoginum í gær, 79-68. 
Haukarnir spiluðu frábærlega í 
fyrri hálfleik og voru með nítján 
stiga forystu að honum loknum.

Haukar eru enn í fallsæti en 
munu með þessu áframhaldi gera 
harða atlögu að því að bjarga sæti 
sínu í deildinni. - ktd, esá

Þrír leikir fóru fram í Iceland Express-deild karla í gær – Þór frá Þorlákshöfn gerði góða ferð í Garðabæinn:

Haltur Hairston sá um Stjörnuna fyrir Þór

VILLA Stjörnumaðurinn Keith Cothran 
ýtir Emil Einarssyni frá sér í leiknum í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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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.

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 22.25 Girni, grúsk og gloríur 23.20 
Listræninginn 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

14.45 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar (15:26)
17.45 Leonardo (3:13) Bresk þáttaröð um 
Leonardo da Vinci á yngri árum.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Tónspor (3:6) (Helena Jónsdóttir 
og Hilmar Örn Hilmarsson) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Mannslíkaminn (3:4) (Inside the 
Human Body) Fræðslumyndaflokkur frá BBC 
um mannslíkamann, þróun hans og virkni.
21.10 Hefnd (10:22) (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 (7:8) (Being 
Human II) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóð-
sugu og draug sem búa saman í mann-
heimum. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
00.00 Trúður (7:10) (Klovn V) (e) Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna
00.25 Kastljós (e)
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

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 (6:22) (e)
16.05 Game Tíví (3:12) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil
18.05 Top Gear (6:6) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (29:48)
19.20 Everybody Loves Raymond 
(20:26) Endursýningar frá upphafi á þessum 
sívinsælu gamanþátttum um Ray Barone og 
furðulegu fjölskylduna hans.
19.45 Will & Grace (4:27) (e)
20.10 90210 (5:22) .
20.55 Hawaii Five-0 (2:22) Steve og fé-
lagi hans Danny Williams eru jafn ólíkir og 
dagur og nótt en tekst samt að klára sín mál 
í sameiningu – allt frá mannránum til hryðju-
verka. Sérsveitinni berst liðstyrkur þegar Lori 
Weston bætist í hópinn. 
21.45 CSI (6:22) Þegar sýningarstúlka í 
fríkuðu fjölleikahúsi finnst myrt þarf rann-
sóknardeildin að kafa ofan í kjölinn á starf-
semi þessari til að finna morðingja hennar.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (20:24) (e)
00.05 Outsourced (22:22) (e)
00.30 Hawaii Five-0 (2:22) (e)
01.20 Eureka (6:20) (e)
02.10 Everybody Loves Raymond (e)
02.35 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.00 AT&T Pebble 
Beach 2012 (4:4) 13.00 Dubai Desert Clas-
sic (4:4) 17.05 PGA Tour - Highlights (5:45) 
18.00 Golfing World 18.50 AT&T Pebble 
Beach 2012 (4:4) 22.00 Golfing World 

22.50 Champions Tour - Highlights (1:25) 
23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (38:175) 
10.15 Hawthorne (2:10) 
11.00 Gilmore Girls (2:22) 
11.45 Falcon Crest (7:30) 
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (6:24) 
13.25 America‘s Got Talent (31:32)
14.05 America‘s Got Talent (32:32)
15.40 ET Weekend
16.30 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (7:22) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In the Middle (1:22) 
19.40 Til Death (6:18) 
20.05 The Block (7:9)
20.50 The Glades (7:13) 
21.35 V (3:10) Önnur þáttaröðin um gest-
ina dularfullu sem taka sér stöðu yfir stærstu 
borgum heims. Með undraskjótum hætti 
grípur um sig mikið geimveruæði þar sem 
áhugi fyrir þessum nýju gestum jaðrar við 
dýrkun. Einhverjir telja þó að gestirnir séu í 
raun úlfar í sauðargæru.
22.20 Supernatural (3:22) 
23.05 Twin Peaks (8:22) 
23.55 Better Of Ted (7:13) 
00.20 Modern Family (10:24) 
00.45 Mike & Molly (22:24)
01.05 Chuck (21:24)
01.50 Burn Notice (5:20) 
02.35 Community (18:25) 
03.00 Bones (2:23) 
03.45 How Much Do You Love Me? 
Frönsk seiðandi og rómantísk mynd sem 
fjallar um samband vændiskonu við nýrík-
an karlmann.
05.15 Malcolm In the Middle (1:22) 
05.35 Fréttir og Ísland í dag

06.15 Precious
08.05 The Holiday
10.20 Make It Happen
12.00 The Last Mimzy
14.00 The Holiday
16.15 Make It Happen
18.00 The Last Mimzy
20.00 Precious
22.00 Quarantine
00.00 Shooting dogs
02.00 Doll Master
04.00 Quarantine
06.00 The Curious Case of Benjam-
in Button

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Golf 
fyrir alla 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistranna

07.00 Spánn: Real Madrid - Levante
16.00 Þýski handboltinn: Kiel - Hut-
tenberg
17.25 Boston - Chicago Útsending frá 
leik í NBA-deildinni.
19.15 Spánn: Osasuna - Barcelona
21.00 Spænsku mörkin
21.35 Golfskóli Birgis Leifs (5:12) Golf-
þáttur þar sem Birgir Leifur Hafþórsson tekur 
fyrir allt sem tengist golfi.
22.00 Meistaradeild Evrópu: Bate - 
Barcelona
23.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

07.00 Aston Villa - Man. City
15.35 Blackburn - QPR
17.25 Sunnudagsmessan
18.45 Premier League Review 2011/12
19.40 PL Classic Matches: Man Utd - 
Liverpool, 1992 
20.10 Man. Utd. - Liverpool
22.00 Premier League Review 2011/12
23.00 Football League Show
23.30 Tottenham - Newcastle

06.25 Fawlty Towers  08.10 The Inspector Lynley 
Mysteries  09.45 Come Dine With Me  10.35 
EastEnders  11.05 QI  12.05 Fawlty Towers  14.20 
My Family  15.20 QI  16.25 Top Gear  17.15 QI  
18.15 Come Dine With Me  19.05 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  
01.55 The Inspector Lynley Mysteries  03.25 
Top Gear  04.20 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  05.05 The Weakest Link  

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  22.35 Homeland 
- Nationens sikkerhed  23.25 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 Billedbrev  
19.55 Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  
20.30 Brille  21.00 Broen  22.00 Kveldsnytt  22.15 
Hva skjedde med Sofija?  23.45 Nytt på nytt

10.45 På spåret  11.45 Melodifestivalen 2012  
13.15 Mamma tar semester  15.00 Rapport  
15.05 Gomorron Sverige  15.55 Bakom 30 gra-
der i februari  16.00 Familjehemligheter  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyhe-
ter  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 Galen i kossor  21.00 Stocktown X Sydafrika  
21.30 Jakten på det demokratiska klassrummet  
22.00 Familjehemligheter  22.55 Sherlock   

18.35 The Doctors (47:175) 
19.20 Wonder Years (18:23) 
19.45 Wonder Years (19:23)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Mentalist (8:24) 
22.35 The Kennedys (6:8) 
23.25 Boardwalk Empire (1:12)
00.20 Malcolm In The Middle (1:22) 
00.45 60 mínútur
01.30 Til Death (6:18) 
01.55 Wonder Years (18:23) 
02.20 Wonder Years (19:23) 
02.45 The Doctors (47:175) 
03.25 Íslenski listinn
03.50 Sjáðu
04.15 Fréttir Stöðvar 2 
05.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

> Stöð 2 kl. 20.05
The Block

Það er komið að sjöunda 
þættinum í áströlsku raunveru-
leikaseríunni The Block. Liðin 
þurfa að taka á öllu sem þau 
eiga á lokasprettinum. Það 
gengur mikið á hjá pörunum 
í þættinum þar sem þau þurfa 
núna að endurhanna stofuna 
á einni viku og enn einu sinni 
koma upp ásakanir um að eitt 
parið sé að svindla.

Hilton stóll
kr. 49.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hilton 3ja sæta
kr. 89.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hilton 2ja sæta
kr. 69.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

ReLax 3ja sæta
kr. 159.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

ReLax stóll
kr. 89.000,-

SVARTUR &
BRÚNN

Hallanlegt bak 
og fótskemill 
báðum megin

Ótrúlega þægilegt !
Allir sitja vel !

Eins og það er framleitt ofboðs-
lega mikið af rusli fyrir sjón-
vörpin okkar, þá er ekki hægt 
að neita því að það leynast þar 
góðar stundir inn á milli. Það 
er meira að segja verið að sýna 
nokkra góða þætti á íslensku 
stöðvunum, eitt og tvö, á sama 
tímabili. 
Jon Stewart er snillingur. Mad 
Men hafa alltaf verið góðir. The 
Killing eru reyndar ekki lengur á dagskrá, og 
það er hann Luther ekki heldur, en þeir voru 
báðir svo súperspennandi að þeir hljóta að 
koma aftur. Modern Family, Simpsons og Klovn 

þarf ekki að hafa mörg orð 
um önnur en þau að þættirnir 
eru allir á dagskrá. Borgen er 
nýjasta snilldin og gerði sunnu-
dagskvöldin enn betri, því með 
plústækninni er nefnilega hægt 
að sjá hana og Mentalist, þó 
þeir séu á sama tíma. 
Svo erum við auðvitað með 
Despó og Criminal Minds; sem 
eru allir orðnir svo útþynntir og 

illa skrifaðir að það er eiginlega sorglegt. En ég 
horfi samt og hef oftast gaman af.
Og nei, ég geri greinilega ekkert annað en að 
horfa á sjónvarp. Það er eiginlega sorglegt.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR OG FJARSTÝRINGIN

Jákvæðnin gerir kvöldin góð
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Ég fæ mér alltaf hafragraut 
með bláberjum og hörfræjum, 
appelsínudjús og lýsi. Um helgar 
geri ég svo vel við mig með 
amerískum pönnukökum með 
bláberjum, karamellusósu og 
ferskum ávöxtum. 

Eva Laufey Hermannsdóttir háskólanemi 
og höfundur matarbloggsins evalaufeykj-
aran.com. 

„Við kynntumst á Indlandi árið 2006 en þá 
grunaði okkur ekki að við mundum enda á að 
reka saman fyrirtæki,“ segir Helga Björns-
dóttir, annar eigandi Minicards á Íslandi, sem 
hún rekur ásamt vinkonu sinni Sigríði Hrönn 
Guðmundsdóttur. 

Helga og Sigríður kynntust er þær héldu út 
til Indlands á vegum Eskimo fyrirsætuskrif-
stofunnar til að vinna í nokkra mánuði. „Það 
var mikið ævintýri og í raun alveg ótrúleg upp-
lifun að búa þarna. Sigga var búin að vera úti í 
eitt ár þegar ég flutti út og hún var orðin þjóð-
þekkt persóna á Indlandi. Prýddi risastórt aug-
lýsingaskilti, lék í bíómyndum og sjónvarps-
auglýsingum. Við urðum miklar vinkonur úti, 
sem var í raun fyndið því við vorum í sam-
keppni um verkefnin þarna úti,“ segir Helga 

en það var hún sem fékk hugmyndina að því að 
stofna Minicards hér heima. 

Minicards er auglýsingamáti sem innlend 
fyrirtæki geta nýtt sér til að koma vöru sinni á 
framfæri við erlenda sem innlenda ferðamenn. 
Um er að ræða lítil spjöld sem hanga á þar til 
gerðum stöndum á stöðum þar sem ferðamenn 
eiga helst leið um. Helga uppgötvaði Minicards 
ásamt foreldrum sínum í Amsterdam fyrir 
nokkrum árum. 

„Okkur fannst þetta svo sniðugt hugmynd 
og eitthvað sem ætti erindi hingað heim. Þetta 
gengur mjög vel og þessa dagana erum við á 
leiðinni með fyrirtækið til Akureyrar líka,“ 
segir Helga en bæði hún og Sigríður eru í fullu 
háskólanámi samhliða fyrirtækjarekstrinum 
og með börn á sama aldri. 

„Nú erum við á fullu að búa okkur undir 
komandi ferðamannatímabil. Það er því mikið 
fjör og nóg að gera.“  - áp

Úr fyrirsætustörfum í fyrirtækjarekstur 

NÓG AÐ GERA Þær Helga Björndóttir og Sigríður Hrönn 
Guðmundsdóttir kynntust við fyrirsætustörf á Indlandi 
og reka núna saman fyrirtækið Minicards. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við erum ekki að gera þetta fyrir 
peninginn heldur aðallega vegna 
þess að við elskum Ísland,“ segir 
Trond Opsahl sem rekur norska 
viðburðafyrirtækið Sky Agency 
ásamt Christoffer Huse.

Fyrirtækið, sem hefur verið 
starfandi í nokkur ár, stendur 
fyrir komu hollenska plötusnúðsins 
Tiesto hingað til lands í næsta mán-
uði. „Ég fór í heimsókn til Íslands 
með félaga mínum [Huse] ásamt 
norskum vini okkar sem hefur 
unnið þar í um tíu ár. Þetta var í 
fyrsta sinn sem við komum þangað 
og við urðum ástfangnir af land-
inu,“ segir Trond. „Við vorum búnir 
að halda tónleika í Noregi þannig 
að það var ekki erfið ákvörðun að 
prófa að halda þá líka á Íslandi 
þegar við komum auga á tækifæri 
til þess.“ 

Ef vel gengur með Tiesto-tón-

leikana vonast þeir félagar til að 
fleiri flytjendur komi hingað á 
þeirra vegum og líklega verða 
margir þeirra töluvert fræg-
ari. „Við höfum talað við marga 
umboðsmenn og listamenn og það 
virðast allir vilja koma til Íslands. 
Sérstaklega ef þeir spila í Noregi 
á okkar vegum og fara síðan til 
Íslands.“ 

Eru þetta þekktir flytjendur? 
„Já, margir af þeim vinsælustu í 
heiminum. Þetta snýst nefnilega 
ekki svo mikið um peninga varð-
andi tónleika á Íslandi enda er það 
minna en önnur lönd. Listamenn-
irnir hafa áhuga á að heimsækja 
Ísland og umboðsmenn þeirra 
vilja bæta við öðrum tónleikum á 
Norður löndunum,“ segir Trond. 

Sky Agency hefur nýlega staðið 
fyrir tvennum tónleikum í Noregi 
með franska plötusnúðnum og upp-

tökustjóranum David Guetta, auk 
þess sem Roxette spilar á þeirra 
vegum í júlí.

Aðspurður segist hann gera 
sér grein fyrir því að erfitt sé að 
græða á tónleikahaldi á Íslandi 
vegna lágs gengis krónunnar. Það 
sé samt ekki aðalmálið hjá þeim. 
„Auðvitað getum við ekki boðið 
listamönnunum sama pening fyrir 
að spila á Íslandi en við teljum 
að við höfum fundið svolítið sem 
virkar bæði fyrir þá og vonandi 
íslenska markaðinn. Miðaverðið 
yrði kannski aðeins hærra en það 
var fyrir hrunið en svo virðist sem 
Íslendingar séu tilbúnir til að borga 
aðeins meira fyrir góða tónleika. 
Það gekk til dæmis vel með Eagles-
tónleikana í fyrra og þar var miða-
verðið hærra en oft áður. Þetta mál 
er í góðum farvegi,“ segir Trond.

 freyr@frettabladid.is

TROND OPSAHL:  ÞAÐ VIRÐAST ALLIR VILJA KOMA TIL ÍSLANDS

Lokka vinsælustu tónlist-
armenn heims til landsins

MEÐ DAVID GUETTA Frá vinstri: David Guetta, Trond Opsahl og Christoffer Huse. Þeir vilja lokka heimsfræga erlenda flytjendur til 
Íslands.

„Þetta er glæsilegt. Hún hefur 
aldrei farið svona hátt,“ segir 
Pétur Már Ólafsson, útgefandi hjá 
Bjarti Veröld. 

Tryllirinn Ég man þig eftir 
Yrsu Sigurðardóttir er í tíunda 
sæti yfir vinsælustu skáldsögur 
Noregs en listi þess efnis var birt-
ur í öllum helstu dagblöðum Nor-
egs í gær. 

Ég man þig er fyrsta bók Yrsu 
sem kemur út hjá norska forlag-
inu Kagge en annað norskt forlag 
gaf út fyrstu þrjár bækur henn-
ar þar í landi. Kagge hefur þegar 
sett aðra prentun af bókinni í 
gang.

Vinsældir Ég man þig í Noregi 
eru engin tilviljun því bókin hefur 
fengið góða dóma þar í landi og 

sagði gagnrýnandi Verdens Gang 
hana „óbærilega spennandi“. 

Yrsa var einmitt stödd í Nor-
egi á dögunum við kynningu á 
Ég man þig og var meðal annars 
í stóru viðtali hjá Verdens Gang. 
Hún fer jafnframt á stóra glæpa-
sagnahátíð þar í landi um næstu 
mánaðamót. „Norðmenn eru 
greinilega að kveikja á henni,“ 
segir Pétur Már.

Ég man þig hefur áður komið 
út í Þýskalandi og þar hefur hún 
selst í hátt í hundrað þúsund 
eintökum auk þess sem hún sat 
vikum saman á þýska bóksölu-
listanum. Bókin kemur hugsan-
lega út í Bretlandi síðar á þessu 
ári og í Bandaríkjunum á því 
næsta. Einnig er bókin væntanleg 

í verslanir í Póllandi, Portúgal og 
Frakklandi.

Ég man þig kom út hér á landi 
fyrir jólin 2010 og hefur selst í 
yfir tuttugu þúsund eintökum.  - fb

Yrsa gerir það gott í Noregi

VINSÆL Í NOREGI Yrsa Sigurðardóttir 
hefur fengið góð viðbrögð í Noregi við 
bók sinni Ég man þig.

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP
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Einstakt hlaup
Þann 29. febrúar næstkomandi er 
alþjóðlegur dagur barna með sjald-
gæfa sjúkdóma. Í tilefni af því hefur 
Félagið Einstök börn blásið til við-
burðarins „Einstakt hlaup“ klukkan 
hálffimm þann dag þar sem farnar 
verðar valdar leiðir um Seltjarnar-
nes. Stofnandi viðburðarsíðu um 
hlaupið á Facebook er sjónvarps-
konan góðkunna Eva María 
Jónsdóttir, en í gær höfðu strax 
meldað sig 25 af þeim tæplega 
sautján hundruð sem boðið var. 
Í hópi þeirra sem ætla að hlaupa 
eru fjölmiðlakonana Marta María 
Jónasdóttir og fréttahaukurinn 
Björn Malmquist.  - óká

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

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

Nördarnir spáðu rétt
Greta Salóme Stefánsdóttir kom 
sá og sigraði í úrslitum undan-
keppni Eurovision, sem fór fram í 
Hörpu á laugardagskvöld. Alþjóð-
lega Eurovisionsamfélagið heldur 
út vefsíðunni ESCToday.com, en 
þar eru samankomnir helstu Euro-
visionnördar heims. Um helmingur 
þeirra sem tóku þátt í könnun á 
vegum vefsíðunnar um 
hvaða lag færi áfram 
taldi að Greta og 
félagar myndu 
hreppa hnossið. 
Það reyndist rétt 
og notendurnir 
virðast almennt 
ánægðir 
með 
framlag 
Íslands. 
 - afb 

1 Whitney Houston látin

2 Grunur leikur á að Whitney 
hafi drukknað í baðkari

3 Huglausa ljónið féll niður um 
hlera í miðri sýningu

4 Kafteinn klúður: Myndband 
sýnir aðgerðarleysi skipstj...

5 Fannst látin á hótelherbergi
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