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Staffan Holm  kynnti nýja stólalínu á húsgagna-
sýningunni í Stokkhólmi á dögunum. Línan ber 
nafnið Spin en um er að ræða litríka kolla sem hægt 
er að raða hverjum ofan á annan og mynda þeir þá 
nokkurs konar spíral. Þeir eru einnig til sem barstólar. 
Holm hannar Spin fyrir fyrirtækið Swedese.

Inga María Brynjarsdóttir teiknar skordýr og aðrar óaðlaðandi skepnur með karakter.Hrífst af því sem öðrum finnst ógeðslegtÞ etta byrjaði með pennateikn-ingum af upphugsuðum dýrum en hefur smám saman þróast yfir í að eiga raunveruleg dýr að fyr-irmynd,“ segir Inga María Brynjarsdóttir teiknari, en blýantsteikningar hennar af alls kyns dýrum hafa vakið athygli undanfarið. „Dýrin eru auðþekkjanleg á myndunum,“ segir Inga María, „en það er þó alltaf 
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Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),  
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar  
og flest annað til rafhitunar.Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 

kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk framleiðsla 
í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta
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FASTEIGNIR.IS
20. FEBRÚAR 2012

8. TBL.

Fasteignasalan Eignamiðlun kynnir einbýlishús við Eikarás 7 í Garðabæ.

H úsið er á tveimur hæðum, skráð 299,5 fer-metrar og þar af er íbúð 257,2 og bílskúr 42,3 fermetrar. 
Á efri hæð er anddyri, eldhús, borðstofa, bóka-herbergi, gestabaðherbergi, hjónaherbergi fataher

frístundaherbergi með gufu og snyrtingu innaf. Auk þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá vestur hlið hússins.
Auk þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá  vestur hlið hússins. Þess má geta að frístunda-herbergið er 100 fm óskráð rými og eignin því um 400 fm í heildina.
Öll gólf utan baðherbergja eru parketlögð. Gólfhitier í öll hú i

Tveggja hæða einbýli 
með stórkostlegu útsýni

Húsið er á tveimur hæðum, bjart og rúmgott. Húsinu fylgir tvöfaldur, innbyggður bílskúr.  

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna

 

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

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

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

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Heimilis
RIFINN OSTUR

370 g
ÍSLENSKUR OSTUR

100%
370
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Barnabúningar: 

1.490, 2.990  

og 4.990

Sjáðu 
búningana 

okkar á 

Facebook
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Tulipop vel tekið
Tulipop kynnti vörur 
sínar á sýningunni 
Ambiente í Frankfurt.
allt 2

Edduverðlaunin
Rúnar Rúnarsson og 
aðstandendur myndarinnar 
Eldfjall fengu flest verðlaun. 
fólk 22

Stefnir hátt
Fréttablaðið tók hús á 
Björgvini Páli Gústavssyni í 
Magdeburg.
sport 26

EFNAHAGSMÁL Efnahags- og við-
skiptanefnd  Alþingis mun funda 
með fulltrúum Samtaka fjármála-
fyrirtækja í dag til að fara yfir 
nýfallinn dóm Hæstaréttar um 
gengistryggð lán. Nefndin fundaði 
með fulltrúum bankanna á föstu-
dag þar sem einnig var hreyft við 
málinu. 

Helgi Hjörvar, formaður 
 nefndarinnar, segir að kallað verði 
eftir viðbrögðum fleiri aðila eftir 
að fjármálafyrirtækin ákveða 
með hvaða hætti dómurinn verði 
 túlkaður. Hæstiréttur komst að 
þeirri niðurstöðu á miðvikudag að 
lánastofnanir máttu ekki rukka 

lántaka um seðlabankavexti fyrir 
gengistryggð lán fyrir þann tíma 
sem liðinn var áður en lánin voru 
dæmd ólögleg.

„Ég held að það sé allnokkuð 

síðan að það myndaðist þverpóli-
tísk samstaða um að draga úr vægi 
verðtryggingarinnar,“ segir Helgi. 
„Og það sama er að gerast hvað 
varðar almennar aðgerðir gagn-
vart þeim sem tóku verðtryggð 
lán.“

Helgi og Kristján Þór  Júlíusson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokks, 
voru í Silfri Egils í gær þar sem 
meðal annars var rætt um  dóminn. 
Báðir sammæltust um að þver-
pólitísk samstaða væri að  skapast 
um það að bæta stöðu þeirra 
með  almennum hætti sem tóku 
 verðtryggðu lánin.

 - sv

Efnahags- og viðskiptanefnd fundar með Samtökum fjármálfyrirtækja í dag:

Samstaða um skuldaleiðréttingu 

HELGI HJÖRVAR KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

Fuglahræðan kvödd
Leiklistarneminn Sigurður 
Þór Óskarsson er reynslunni 
ríkari eftir hlutverk sitt í 
Galdrakarlinum í Oz.
fólk 30

SAMFÉLAGSMÁL Áverkar á börnum 
sem hafa greint frá kynferðislegri 
misnotkun eru einungis greinanleg-
ir við læknisskoðun í fimm til tíu 
prósentum tilfella. Að mati Ebbu 
Margrétar Magnúsdóttur, sér-
fræðilæknis á Kvennadeild Land-
spítalans, ætti frásögn  barnsins því 
að vega mun þyngra en niðurstöður 
úr læknisskoðun. 
Ebba er hluti af læknisteymi í 
Barnahúsi sem skoðar börn í kjöl-
far kynferðisofbeldis. Fleiri tugir 
barna eru skoðaðir þar á ársgrund-
velli.

„Engu að síður er mikilvægt að 
læknisskoðanir séu framkvæmdar 

því þá fá foreldrar og barnið sjálft 
að vita að allt sé í lagi,“ segir Ebba.  

Að hennar mati er dómur Hæsta-
réttar frá 19. janúar, þar sem 
nauðgunarákvæði var beitt og 
dómur þyngdur yfir manni sem 
hafði misnotað þrjár  stúlkur í Vest-
mannaeyjum í fjölda ára, tíma-
mótadómur og mikilvægur fyrir 
starfsemi Barnahúss.  Maðurinn 
var dæmdur til átta ára fangelsis-
vistar, en refsirammi vegna 
 nauðgana er þyngri heldur en í kyn-
ferðisbrotamálum gegn börnum. 

Ebba ber oft og tíðum vitni í kyn-
ferðisbrotamálum þar sem börn 
eiga í hlut. „Ég er þá spurð hvort 

líkamlegir áverkar hafi fundist á 
barninu,“ segir hún. „Þeir finnast 
afar sjaldan og fólk má ekki gleyma 
því að þó svo sé, þýðir það ekki að 
ofbeldi hafi ekki átt sér stað.“

Að hennar mati hefur það gerst 
að dómar séu mildaðir ef áverkar 

finnast ekki og því sé nauðsynlegt 
að dómarar fræðist um þessi mál, 
það er að segja hversu óalgengt 
það sé að finna áverka á kyn færum 
barna í kjölfar ofbeldis.

Dómum í kynferðisbrotamálum 
þar sem börn eiga í hlut hefur þó 
fjölgað á síðustu árum. Fréttablaðið 
greindi frá því í desember í fyrra 
að árið 2010 sat 21 barnaníðingur í 
fangelsi, en árið 2001 sat einn inni. 
Fagráð innanríkisráðuneytisins 
um kynferðisbrot vill að ráðherra 
láti kanna hvernig eftirliti með 
 dæmdum brotamönnum með barna-
girnd á háu stigi geti verið háttað til 
þess að tryggja öryggi barna. - sv

Sjáanlegir áverkar óalgengir 
á börnum eftir kynferðisbrot
Líkamlegir áverkar á börnum sem hafa verið misnotuð kynferðislega sjást einungis í 5 til 10 prósentum til-
fella. Læknir í sérfræðiteymi Barnahúss segir nauðsynlegt að framburður barna vegi þyngra en skoðunin. 

Þeir finnast afar 
sjaldan og fólk má 

ekki gleyma því að þó svo sé, 
þýðir það ekki að ofbeldi hafi 
ekki átt sér stað.

EBBA MAGNÚSDÓTTIR
HJÚKRUNARFRÆÐINGUR Í BARNAHÚSI

GÓU FAGNAÐ MEÐ BLÓMUM Finnur Björnsson var einn þeirra fjölmörgu karlmanna sem 
í gær lögðu leið sína í Blómatorgið við Hringbraut til að gleðja konu með blómum á konudag, þann fyrsta dag 
Góumánaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BJART   fram eftir degi sunnan- 
og vestanlands en él norðan til.  
Fremur hægur vindur víðast hvar og 
kólnandi veður.

VEÐUR 4

1
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STJÓRNSÝSLA Stjórn Fjármálaeftir-
litsins tilkynnti Gunnari Ander-
sen, forstjóra, á föstudag að til 
standi að segja honum upp störf-
um. Byggir sú ákvörðun á álits-
gerð um hæfi 
Gunnars sem 
Ástráður Har-
aldsson, hæsta-
réttarlögmað-
ur, og Ásbjörn 
Björnsson, 
endurskoðandi, 
unnu nýverið. 

Aðalsteinn 
Leifsson, stjórn-
arformaður 
FME, segir málið ennþá í ferli. 
Ekki hafi verið tekin ákvörðun um 
að segja Gunnari upp og óvíst sé 
hvort sú ákvörðun verði tekin.

Stjórn félags forstöðumanna 
ríkisstofnanna ályktaði í gær að 
óvægin aðför hefði verið gerð að 
Gunnari. Aðspurður hvort hann 
tæki undir þá fullyrðingu svaraði 
Gunnar: „Hvernig get ég verið 
ósammála því?“ - mþl / sjá síðu 4

Stjórnarformaður FME:

Óvissa um upp-
sögn Gunnars

GUNNAR Þ. 
ANDERSEN
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DÓMSMÁL „Það þarf ekki síst að 
vekja athygli á þessum yfirgangi 
hjá borginni,“ segir Arngunnur R. 
Jónsdóttir, sem enn á ný glímir við 
þakhýsi sem nágrannar höfðu áður 
fjarlægt eftir dóm Hæstaréttar 
en hafa nú sett upp aftur í kjölfar 
breytinga á deiliskipulagi í Húsa-
hverfi í Grafarvogi.

Eigendur Suðurhúsa 4 komu 
fyrir viðbyggingu á þaki húss 
síns í ágúst 2006. Borgin hafði 
gefið út byggingarleyfi án þess að 
sinna því að setja fram kvæmdina 
í grenndarkynningu. Því gafst 
nágrönnum ekki tækifæri til að 
gera athugasemdir við þakhýsið. 
Í ljós kom að viðbyggingin var 
í andstöðu við þágildandi deili-
skipulag. Eigendur Suðurhúsa 4 
létu því hífa bygginguna af húsi 
sínu í  desember 2008.

„Það gengu aldrei frá þakinu 
að fullu – eins og þau gerðu ráð 
fyrir að viðbyggingin kæmi aftur 
á sama stað. Síðan fór borgin í að 
breyta deiliskipulaginu í hverfinu. 
Í því fólst að þau gætu sett þak-
hýsið upp aftur,“ segir Arngunnur 
og undirstrikar að við deiliskipu-
lagsbreytinguna hafi eingöngu 
verið horft til aukins fermetra-
fjölda en ekki til þess hvort byggt 
væri upp eða til hliðar eða hvernig 
götumyndin yfirleitt ætti að vera.

Um miðjan ágúst í fyrra var 
þakhýsið komið upp að nýju. Arn-
gunnur og maður hennar kærðu 
til úrskurðarnefndar skipulags- 
og byggingarmála sem ekki varð 
við kröfu þeirra um að ógilda nýja 
deiliskipulagið. Nefndin sagði 
gamla skipulagið aldrei hafa verið 
virt sem skyldi. Áhrifin gagnvart 
Suðurhúsum 2 væru ekki slík að 
leitt gæti til ógildingar.

Arngunnur segir lögfræðing 
sinn á annarri skoðun. Í l ögunum 
sé skýrt að ekki megi breyta 
skipulagi til samræmis við þegar 
 gerðar framkvæmdir sem ekki 
hafi uppfyllt lagaskilyrði. Málið 
er nú aftur komið til dómstóla.

„Þessi bygging er einfaldlega 
að eyðileggja fyrir okkur,“ segir 
Arngunnur. „Hún tekur af okkur 
sól og útsýni og það eru gluggar 
á þessum turni sem snúa beint út 
að stofunni hjá okkur svo þaðan er 
útsýni inn til okkar.“

Ekki hvað síst segist Arngunnur 
ósátt við hlut Reykjavíkurborgar 
sem í engu hafi tekið tillit til hags-
muna þeirra hjóna. Málavextina 
rekur hún nánar í grein sem bíður 
birtingar í Fréttablaðinu. „Það 
þarf að varpa ljósi á það gegndar-
lausa ofríki sem viðgengist hefur 
í borginni af hálfu skipulagsyfir-
valda,“ segir meðal annars í grein-
inni. 

 gar@frettabladid.is

Þakhýsi dæmt niður 
en komið upp aftur
Hjón í Grafarvogi höfða nýtt dómsmál vegna þakhýsis sen nágrannar fjarlægðu 
2008 eftir dóm Hæstaréttar í kjölfar málareksturs hjónanna. Deiliskipulagi var 
síðar breytt. Þakhýsið er nú aftur komið á sama stað – ofan á húsi nágrannana.

Í SUÐURHÚSUM 2 Hjónin í Suðurhúsum 2 fengu því áorkað með atbeina Hæstaréttar 
að þakhýsi nágranna þeirra var tekið niður. Nú er það komið upp aftur og blasir við 
þeim út um borðstofugluggann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÆMD OFAN AF HÚSINU Viðbyggingin í 
Suðurhúsum 4 var fjarlægð í desember 
2012. MYND/STÖÐ 2

SKÓLAMÁL Skóla- og frístundaráð 
Reykjavíkurborgar hyggst skipa 
starfshóp til að greina hvernig 
nýta megi Húsdýragarðinn og 
umhverfi hans í Laugardal til 
fræðslustarfs með börnum og 
unglingum.

Í frétt á heimasíðu Reykja-
víkurborgar er vitnað í greinar-
gerð með tillögu Samfylkingar og 
Besta flokks þar sem segir að á 
fundum starfsmanna Fjölskyldu- 
og húsdýragarðsins, kennara og 
skólastjórnenda á liðnu hausti 
hafi það verið „sameiginleg sýn 
að nýta mætti garðinn enn betur 
til að flétta saman skólastarf og 
markmið aðalnámskrár“. 

Með þessu móti mætti efla 
fræðslu um líffræði og umhverfis-
mál og raunvísindi almennt.  - þj

Skólayfirvöld í Reykjavík:

Vilja nýta Hús-
dýragarðinn 

Í HÚSDÝRAGARÐINUM Borgaryfirvöld 
vilja nýta frekar Húsdýragarðinn og 
umhverfi hans í skólastarfi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKATTAMÁL „Við höfum fengið mikil og jákvæð við-
brögð við þessari frétt. Fjöldi fólks hefur haft sam-
band og spjallað við okkur um þetta í kjölfarið,“ 
segir Björn Berg Gunnarsson, fræðslustjóri VÍB, 

eignastýringar-
þjónustu Íslands-
banka.

Þar vísar Björn 
til umfjöllunar sem 
birtist í Frétta-
blaðinu í  byrjun 
febrúar þar sem 
fjallað var um 
valmöguleika 
fólks þegar 
kemur að sparn-

aði barna. Í fréttinni benti Björn 
á að skynsamlegra gæti verið 
að geyma sparnað barna í verð-
bréfasjóðum, til dæmis ríkis-
skuldabréfasjóðum, fremur 
en á bankabók. Þannig mætti 
auka vaxtavexti og minnka 
 greiddan fjármagnstekjuskatt.

Björn segist ekki vera í aðstöðu til að sjá hvort 
margir hafi beinlínis flutt sparnað sinn en segir 
þó ljóst að margir hafi farið að velta þessum 
 hlutum fyrir sér í kjölfarið.

„Sumir vildu spjalla við okkur um skynsam-
legustu sparnaðarleiðirnar. Aðrir vildu kanna 

hvar sparnaður barna þeirra væri 
geymdur og enn aðrir 

vildu ganga úr 
skugga um að 
hann væri alveg 
örugglega í ríkis-
skuldabréfasjóð-
um,“ segir Björn.

Hann segir mik-
ilvægt að skoða vel 
þá valmöguleika 
sem séu til staðar 
þegar sparað sé til 
langs tíma. Lítill 
vaxtamunur og áhrif 
skatta geti þá breytt 
miklu.

 - mþl

Mjög jákvæð viðbrögð við umfjöllun Fréttablaðsins um sparnað barna:

Margir kannað stöðu barnasparnaðar

BJÖRN BERG 
GUNNARSSON

Hólmkell, er barnalán betra 
en fé?

Já, blessun vex með barni hverju 
sem les.

Hólmkell Hreinsson amtsbókavörður 
er ánægður með þá fjölgun útlána á 
barnabókum sem hefur orðið að undan-
förnu á Amtsbókasafninu á Akureyri.

FORSETI Forseti Íslands verður að fara að 
gefa upp hvort hann ætli að gefa kost á sér 
til endurkjörs í sumar eða ekki. Þetta er 
mat Kristján Þórs Júlíussonar, þingmanns 
Sjálfstæðisflokks, og Róberts Marshall, 
þingmanns Samfylkingar. Framboðs frestur 
rennur út þann 26. maí næstkomandi.

Fjölmiðlar hafa ítrekað reynt að ná 
sambandi við Ólaf Ragnar að undan-
förnu, en án árangurs. Örnólfur Thorsson 
forseta ritari segir fyrirspurnir fjölmiðla 
 varðandi mögulegt endurkjör forseta ekki 
fara í gegn um skrifstofuna. 

„Það eru margir miðlar sem hafa farið 
fram á viðtöl en ég veit ekki hvort hann 
hafi hugsað sér að tala við einn miðil. 

Hann mundi þá frekar tala við marga í 
einu,“ segir Örnólfur. Ólafur Ragnar vildi 
ekki koma í viðtal við Fréttablaðið. 

Kristján sagði í Silfri Egils í gær að 
það sé vart boðlegt lengur að bíða þess að 
Ólafur Ragnar Grímsson forseti taki af 
allan vafa um hvort hann gefi kost á sér í 
forsetakosningum í sumar eða ekki. 

Róbert segir forsetann ókurteisan að 
vera ekki búinn að skýra hvort hann muni 
sækjast eftir forsetastólnum áfram, einum 
og hálfum mánuði eftir nýársávarp sitt. 

Samkvæmt nýlegri könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar tvö vill rúmlega 
 helmingur landsmanna að Ólafur sækist 
eftir endurkjöri.  - sv

Forseti Íslands hefur enn ekki upplýst þjóðina hvort hann muni áfram gefa kost á sér í embætti:

Þingmenn gagnrýna þögn Ólafs Ragnars

SÍÐASTA ÁR ÓLAFS RAGNARS? Frestur til að gefa kost á sér til 
forseta í næstu kosningum rennur út í lok maí. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

NEPAL Tveggja barna móðir lést 
eftir að hafa verið brennd lifandi 
í Nepal á föstudaginn. Það voru 
fjölskyldumeðlimir konunnar 
sem réðust að henni og kveiktu 
í en þau höfðu hana grunaða um 
að leggja álög á veika ættingja 
sína. Lögreglan í Nepal handtók 
tíu manns, þar af fimm konur og 
einn átta ára strák. Öll hafa þau 
játað og verða kærð fyrir morð. 

Nágrannar konunnar gerðu 
lögreglunni viðvart en sam-
kvæmt þeim var konan laminn 
með prikum og steinum áður en 
hún var brennd. Yfirvöld í Nepal 
ætla að gefa börnum konunnar 
tæpar tvær milljónir íslenskra 
króna í skaðabætur.  - áp

Nornaveiðar í Asíu:

Kona brennd 
lifandi í Nepal 

ÍRAN Íran hefur ákveðið að stöðva 
sölu á olíu til breskra og franskra 
fyrirtækja. Þetta tilkynnti olíu-
málaráðherra Írans í gær og segir 
á heimasíðu ráðuneytisins að Íran-
ir ætli að einbeita sér að því að 
selja olíu til nýrra viðskiptavina. 

Aðildarríki Evrópusambands-
ins hafa áður samþykkt að hætta 
innflutningi á olíu frá Íran frá 
og með 1. júlí næstkomandi. Sú 
ákvörðun var tekin til að þrýsta 
á Írani að hætta tilraunum sínum 
með kjarnorkuvopn. Kjarnorku-
stofnun Sameinuðu Þjóðanna 
telur sig hafa upplýsingar um að 
Íranir séu að þróa slík vopn en 
því hafa þeir alfarið neitað.  - áp

Íran hættir að selja olíu:

Íran lokar á 
Breta og Frakka
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jóðarsorg var lýst di vegna atburð-NORDICPHOTOS/AFP SKATTAMÁL Hægt er að auka ávöxt-

un af sparnaði barna talsvert með 

því að fjárfesta í verðbréfasjóðum, 

til dæmis ríkisskuldabréfasjóðum, 

fremur en að spara á barnabókum. 

Á þetta bendir Björn Berg Gunn-arsson, fræðslu-s t j ó r i  V Í B , eignastýringar-þjónustu Íslands-banka.
Upp á síðkast-ið hefur farið fram nokkur umræða um áhrif fjármagns-tekjuskatts á sparnað barna 

og hafði Íslandsbanki samband 

við Fréttablaðið í kjölfar nokkurra 

greinaskrifa um málið.Eftir að grein birtist í Frétta-

blaðinu þar sem fjallað var um 

að börn borguðu fjármagnstekju-

skatt segir Björn Berg að skoðað 

hafi verið hvort ekki væri einhver 

leið fyrir börn að ávaxta peninga 

sína án þess að borga fjármagns-

tekjuskatt. „Það er sem sagt tekinn 

20 prósenta skattur af öllum fjár-

magnstekjum sem greiddar eru út. 

Þegar peningur er á bankabók eða í 

stökum skuldabréfum er ekki hægt 

að komast hjá því að fá greidda út 

vexti sem þarf þá við hver áramót 

að greiða skatt af. Ef hins vegar 

er sparað í til dæmis ríkisskulda-

bréfasjóði þá borgar sjóðurinn 

aldrei út neina vexti heldur vex 

hann einfaldlega og þar með hlut-

deild eigenda í sjóðnu
skatturinn kh

og þá eru börnin orðin fjárráða og 

njóta frítekjumarksins.“
Börn eru samkvæmt skilgrein-

ingu ekki fjárráða og hafa því ekki 

100 þúsund króna frítekjumark af 

fjármagnstekjum sínum eins og 

aðrir. Börn geta nýtt frítekjumark 

foreldra sinna en fullnýti foreldr-

arnir frítekjumark sitt ber börn-

um að greiða 20 prósent fjármagns-

tekjuskatt af sparnaði sínum. Þar 

sem sparnaður barna er í flestum 

tilfellum hugsaður til langs tíma 

getur skatturinn dregið verulega 

úr ávöxtun sparnaðarins þar sem 

vaxtavextir minnka og greiddur 

skattur verður hærri. Björn segir að megininntakið í 

hugleiðingum sínum sé að vaxta-

vextir skipti mjög miklu máli þegar 

sparað sé til langs tíma. „Það er svo 

sárt að það sé alltaf verið að klípa 

20 prósent af allri ávöxtun sem 

gerist þegar vextir eru borgaðir 

út. Vaxtavextir verða minni fyrir 

vikið. Og þetta er auðvitað orðið enn 

sársaukafyllra eftir að fjármagns-

tekjuskatturinn var hækkaður úr 

10 prósentum í 20,“ segir Björn að 

lokum. 
magnusl@frettabladid.is

Bankabók ekki alltaf besta 
geymsla sparnaðar barna

Þar sem börn undir 18 ára aldri eru ekki fjárráða hafa þau ekki frítekjumark. Það getur dregið talsvert úr 

ávöxtun sparnaðar barna á bankabókum. Fræðslustjóri VÍB bendir á að hægt sé að komast hjá vandanum.

BJÖRN BERG GUNNARSSON

Setja má upp einfalt dæmi sem sýnir fram á þann mun sem 

verður á ávöxtun sparnaðar barns eftir því hvar sparnaðurinn 

er geymdur. Segjum sem svo að 100.000 krónur séu l

til hliðar á 5 ára afmæli barns 1 janúa 2

ráð fyrir að vextir sparn ð
3% Þ

í sinn hlut 188 565 kvaxt

Dæmi af sparnaði barna*

nýr samn-
aki gildi 1. maí og verður 

verkið boðið út á næstu vikum. 
Nýr samningur á að gilda til 2015 

þegar stefnt er á að taka nýja ferju

í notkun. Rekstrarstjóri Herj-
ólfs sagði við Eyjafréttir í gær að 

vegna þessa sé búið að segja upp 

öllum samningum við starfsfólk, 

birgja og þjónustuaðila.  
- þeb

stað-apríl 2008 þegar 

fuð-g Milestone sem 
heimilum nokkurra stjórn-

enda og stjórnarmanna félaganna 

tveggja. Til rannsóknar eru meðal 

j d009. Skiptastjóri 
bús félagsins hefur höfðað 

nokkur riftunarmál á hendur fyrr-

verandi eigendum og starfsmönn-

um vegna gerninga sem áttu sér 

stað inni í félaginu áður en það var 

tekið til gjaldþrotaskipta.  
- þsj

Sparnaður á bankabók – 5% vextir

Tími 
Sparnaður Vextir á árinu Skattur* Niðurstaða Núvirt**

1. jan 2012 100.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 104.000 kr. 100.971 kr.

1. jan 2013 104.000 kr. 5.200 kr. 1.040 kr. 108.160 kr. 101.951 kr.

...
1. jan 2023 153.945 kr. 7.697 kr. 1.539 kr. 160.103 kr. 112.293 kr.

1. jan 2024 160.103 kr. 8.005 kr. 1.601 kr. 166.507 kr. 113.383 kr.

1. jan 2025  166.507 kr. Raunávöxtun**: 13,38%
Raunávöxtun á ári**: 0,97%* Þar sem barn undir 18 ára aldri hefur ekki frítekjumark þarf það að greiða 20% skatt

** Gert er ráð fyrir 3% verðbólgu á ári

Sparnaður í ríkisskuldabréfasjóði – 5% vextir

Tími 
Sparnaður Vextir á árinu Skattur Niðurstaða Núvirt**

1. jan 2012 100.000 kr. 5.000 kr. 
0 kr. 105.000 kr. 101.942 kr.

1. jan 2013 105.000 kr. 5.250 kr. 
0 kr. 110.250 kr. 103.921 kr.

...
1. jan 2023 171.034 kr. 8.552 kr. 

0 kr. 179.586 kr. 125.958 kr.

1. jan 2024 179.586 kr. 8.979 kr. 88.565 kr.* 188.565 kr. 128.404 kr.

1. jan 2025  188.565 kr.Raunávöxtun**: 28,40%
Raunávöxtun á ári**: 1,94%* Við 18 ára aldur er barnið komið með eigið frítekjumark og þarf því ekki að greiða skattinn.

** Gert er ráð fyrir 3% verðbólgu á ári

MEXÍKÓ Að minnsta kosti 38 fang-
ar létu lífið í Norður-Mexíkó 
eftir að átök brutust út í Apodaca 
fangelsinu. Yfirvöld öryggis-
mála segja að fangavörðum var 
mútað eða þvingaðir til að opna 
dyr milli álma innan fangelsins. 
Blóðug átök brutust út með fyrr-
greindum afleiðingum en einnig 
var eldur kveiktur í klefunum. 
3000 fangar er í fangelsinu og 
var verið að bera kennsl á líkin. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
blóðug átök brjótast út í fangelsi 
í Mexíkó en í janúar lét 31 fangi 
lífið í uppgjöri milli gengja í 
Altamira fangelsinu.  -áp

Slagsmál fanga í Mexíkó:

Á fjórða tug 
létust í átökum

Farfuglarnir komnir
Fyrstu farfuglarnir eru komnir til 
landsins. Hópur sílamáfa sást þann 
10. febrúar við Seltjarnarnes og í gær 
sást einn fullorðinn sílamáfur við 
Hornafjörð. Þetta er heldur snemmt 
fyrir fuglana að leita hingað til lands, 
er fram kemur á vefnum fuglar.is.

NÁTTÚRA

SPURNING DAGSINS
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Velkomin á opnunar-
hátíð á Kirkjusandi

Útibú Byrs í Borgartúni flytur á Kirkjusand - Allir velkomnir!

Af því tilefni bjóðum við þér að kíkja í bollukaffi og fagna 
með okkur í dag í nýuppgerðu húsnæði á Kirkjusandi. 
Við höfum opið til kl. 18.00 í dag.

Dagskrá
- 14.30 & 16.30 Söngvaborg og Georg
- 15.00 & 16.00 Jónsi og Greta Eurovisionfarar

Eurovision-

stjörnurnar 

Greta Salóme

og Jónsi

Bollur, 

kleinur, 

vöfflur, kaffi, 

djús o.fl.

Söngvaborg
og Georg
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

223,2186
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

123,1 123,68

195,08 196,02

161,86 162,76

21,771 21,899

21,574 21,702

18,325 18,433

1,5566 1,5658

190,12 191,26
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Sterlingspund 
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Japanskt jen 
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Fáðu lánuð
heyrnartæki og
finndu muninn

FJARSKIPTI Póst- og fjarskiptastofn-
un (PFS) stefnir að því að bjóða út 
tíðnir fyrir fjórðu kynslóð farsíma-
þjónustu (4G) síðar á árinu. Þetta 
kemur fram á vef stofnunarinnar.

PFS endurútgaf á dögunum 
tíðniheimildir fyrir farsíma-
þjónustu á 900 MHz og 1800 MHz 
tíðnisviðunum til næstu tíu ára.

Síminn hf. og Fjarskipti ehf. 
fengu heimildir, á báðum tíðni-
sviðum og Nova ehf. og IMC Íslands 
ehf. á 1800 MHz tíðni sviðinu. 

Með endurútgáfu leyfanna er 
innheimt gjald að upphæð tæplega 
116 milljóna króna sem rennur í 
fjarskiptasjóð.  - þj

Póst- og fjarskiptastofnun:

Tíðni fyrir 4G 
boðin út í ár

VEÐURSPÁ
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HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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Strekkingur eða allhvasst 
S- og V-til annars hægari. 

MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur á V-fjörðum 
og allra austast annars 

hægari.
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UMHLEYPINGAR  
eru framundan í 
veðrinu. Í dag kóln-
ar í norðanátt og 
má búast við éljum 
norðanlands en 
björtu veðri syðra 
fyrri hluta dags. 
Á morgun gengur 
í suðaustanátt 
með slyddu eða 
rigningu sunnan og 
vestan til og hækk-
andi hitastigi í bili.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNSÝSLA Stjórn Fjármálaeftir-
litsins (FME) tilkynnti Gunnari Þ. 
Andersen, forstjóra  stofnunarinnar, 
á föstudag að til standi að segja 
honum upp störfum. Gunnar hefur 
gegnt starfi forstjóra FME frá því 
í apríl 2009 en hann hefur frest 
til dagsins í dag til að andmæla 
ákvörðun stjórnarinnar. 

„Ég og lögmaður minn  kláruðum 
andmæli mín nú í dag [í gær] og þau 
verða send inn á morgun [í dag]. 
Síðan sjáum við bara hvað gerist,“ 

segir Gunnar Þ. 
Andersen.

Formlega 
hefur Gunnari 
þó enn ekki verið 
sagt upp störfum 
og segir Aðal-
steinn Leifsson, 
stjórnarformað-
ur FME, óvíst 
hvort svo verði.

„Það hefur 
ekki verið tekin ákvörðun um að 
segja Gunnari upp störfum og ég 
veit ekki hvort sú ákvörðun verði 
tekin,“ segir Aðalsteinn og bætir 
við að í kjölfar umfjöllunar Kast-
ljóss hafi stjórnin sett ítarlegt og 
faglegt ferli af stað til að fara yfir 
efnisatriði málsins. Málið hafi 
ratað inn í opinbera umræðu áður 
en því ferli hafi verið lokið sem sé 
miður. Auk Aðalsteins skipa stjórn-
ina Arnór Sighvatsson, aðstoðar-
seðlabankastjóri, og Ingibjörg Þor-
steinsdóttir, dósent.

Tilkynning stjórnarinnar til 
Gunnars byggir á álitsgerð sem 
Ástráður Haraldsson, hæsta-
réttarlögmaður, og Ásbjörn Björns-

son, endurskoðandi, unnu að ósk 
stjórnarinnar um hæfi Gunnars.

Forsaga málsins er sú að árið 
2010 vann Andri Árnason, hæsta-
réttarlögmaður, greinargerð um 
hæfi Gunnars í tilefni af um fjöllun 
í skýrslu rannsóknar nefndar 
Alþingis um ákveðin viðskipti 
Landsbankans og aflandsfélaga 
hans fyrir um áratug. Þá starfaði 
Gunnar sem framkvæmdastjóri hjá  
bankanum. Þáverandi stjórn FME 
fjallaði um álitið og sá ekki ástæðu 
til að aðhafast.

Í nóvember á síðasta ári fjallaði 
Kastljós svo um störf Gunnars fyrir 
Landsbankann og hélt því fram að 
nýjar upplýsingar hefðu komið 
fram um hæfi hans. Í kjölfarið ósk-
aði núverandi stjórn FME eftir því 
að Andri færi yfir um fjöllunina og 
mæti hvort eitthvað hefði komið 
fram sem breytti upphaflegu áliti 
hans. Andri skilaði niðurstöðu 13. 
janúar síðastliðinn og breytti í engu 
niðurstöðum sínum. Þegar leitað var 
til Andra í seinna skiptið var einnig 
ákveðið að kalla til lögfræðing og 
endurskoðanda sem myndu yfir-
fara mat Andra. Seinna var leitað 
til Ásbjarnar og Ástráðs til að sinna 
því hlutverki.

Var það mat Ásbjarnar og Ástráðs 
að fram hafi komið upp lýsingar um 
atvik í starfi Gunnars fyrir afla-
ndsfélög Lands bankans sem séu 
til þess fallin „að kasta rýrð á hæfi 
Gunnars Þ.  Andersen til að gegna 
starfi forstjóra [FME]“. Enn frem-
ur segir í greinar gerðinni að upp-
lýsingar um atvikin geti truflað 
starfsemi FME og tafið fyrir upp-
byggingu trausts á starfsemi stofn-

Stjórnarformaður FME segir 
Gunnar ekki vera rekinn
Gunnari Þ. Andersen, forstjóra FME, var tilkynnt á föstudag að til standi að segja honum upp störfum. 
Stjórn FME byggir ákvörðunina á nýrri álitsgerð sem unnin hefur verið um hæfi Gunnars til að gegna for-
stjórastarfinu. Stjórnarformaður FME segir hins vegar enga ákvörðun hafa verið tekna, málið sé enn í ferli.

ARNÓR OG GUNNAR Gunnar Andersen til hægri ásamt Arnóri Sighvatssyni, 
aðstoðarseðlabankastjóra, sem er einn þriggja stjórnarmanna Fjármálaeftirlitsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Félag forstöðumanna ríkisstofnana sendi frá sér ályktun um mál Gunnars 
Andersen í gær. Þar segir að óvægin aðför hafi verið gerð að Gunnari Þ. 
Andersen og enn fremur að mikilvægt sé að hæfnismat forstöðumanna 
byggi á faglegum atriðum en ekki tilfinningum eða huglægum þáttum.
Gunnar segist þakklátur fyrir stuðning félagsins. Aðspurður hvort hann taki 
undir þá fullyrðingu að að honum hafi verið gerð óvægin aðför svaraði 
Gunnar: „Hvernig get ég verið ósammála því?“

Óvægin aðför að Gunnari

Braut upp útidyrahurð
Karlmaður braut upp útidyrahurð á 
Laugavegi hjá fyrrum kærustu sinni 
aðfaranótt sunnudags. Vildi karl-
maðurinn eitthvað ræða við konuna, 
sem vildi ekki tala við hann og kallaði 
á lögreglu sem vísaði manninum frá. 
Lögreglan kallaði á smið sem sá um 
að hurðin var löguð.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LETTLAND Lettar hafa hafnað því að 
gera rússnesku að öðru opinberu 
tungumáli landsins en tveir þriðju 
þjóðarinnar kusu í þjóðaratkvæða-
greiðslu um helgina. 75 prósent 
þeirra sem kusu vilja ekki að rúss-
neska verði annað tungumál lands-
ins en atkvæðagreiðslan var liður í 
ná sáttum milli mismunandi þjóð-
arbrota í landinu. 

Um einn þriðji íbúa landsins eru 
Rússar sem hafa kvartað yfir mis-
munun en innfæddir Lettar telja 
að þjóðaratkvæðagreiðslan sé 
liður í að herja á sjálfstæði lands-
ins.  - áp

Öðru tungumáli hafnað:

Lettar vilja ekki 
tala rússnesku

SVÍÞJÓÐ Sænskur maður sem 
fannst á föstudag eftir tveggja 
mánaða dvöl í bíl sínum án matar 
er á batavegi. Að sögn lækna er 
hann  vakandi og fær um að eiga 
tjáskipti. Hitastigið utan við bílinn 
fór lægst niður í -30 gráður og telja 
læknar að snjórinn utan við bílinn 
hafi breytt honum í eins konar 
snjóhús og þar með komið í veg 
fyrir að maðurinn dæi úr kulda. 

Maðurinn er talinn heita Peter 
Skyllberg og vera 44 ára gamall. 
Hann fannst nálægt bænum Umeå 
í Norðaustur-Svíþjóð á föstudag 
þegar vegfarendur á snjósleðum 

komu af tilviljun auga á bíl manns-
ins sem var umkringdur snjó. 

Þurftu mennirnir að grafa sig í 
gegnum metra af snjó áður en þeir 
sáu Skyllberg liggja veikburða 
í aftursæti bílsins í svefnpoka.  
Að sögn lögreglu hafði maðurinn 
dvalið í bílnum frá 19. desember 
án annarrar næringar en snjós. 
Þá var hann varla fær um tala eða 
hreyfa sig þegar hann fannst.

Enn er óljóst hvernig það kom 
til að maðurinn festist í bíl sínum 
en vegnum sem bíllinn festist á er 
ekki haldið við.

 - mþl

Sænskur maður sem fannst nær dauða en lífi í bíl á föstudag er á batavegi:

Matarlaus í bíl í tvo mánuði í norður Svíþjóð

NÆRRI UMEÅ Í SVÍÞJÓÐ Peter Skylleberg festist í bíl sínum 19. desember síðastliðinn 
og fannst nær dauða en lífi á föstudag. NORDICPHOTOS/AFP

AÐALSTEINN 
LEIFSSON

unarinnar. Þá séu atvikin til þess 
fallin að draga megi í efa trúverð-
ugleika Gunnars en tekið er fram í 
greinargerðinni að það sé huglæg 
niðurstaða. Á þessu mati virðist 
ákvörðun stjórnar FME byggð.

Í álitsgerðinni segir þó einnig að 
þessi atvik leiði ekki til vanhæfis 
Gunnars til að gegna skyldum for-
stjóra. Þá kemur fram í henni eft-
irfarandi mat höfunda: „Ekki er 
örgrannt um að sú hugsun leiti á 
að vandasamt kynni að verða að 
finna til starfans einstakling sem 

án athugasemda stenst skoðun af 
þessum toga.“

Steingrímur J. Sigfússon, efna-
hags- og viðskiptaráðherra, sagði 
í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær 
að hann hefði frétt af ákvörðun 
stjórnar FME í gegnum fjölmiðla 
á föstudag. Þá sagði hann mikil-
vægt að fullt traust ríkti bæði inn 
á við og út á við á starfsemi FME. 
Þá mun efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis fjalla um uppsögn Gunnars 
á fastafundi sínum í dag.

 magnusl@frettabladid.is
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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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ORKUMÁL Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra undirritaði fyrir 
helgi yfirlýsingu um víðtækt sam-
starf Íslands og Japans á sviði jarð-
hitanýtingar. Japönsk sendinefnd, 
þar sem meðal annarra eru þing-
menn og fulltrúar frá þarlendum 
fyrirtækjum og stofnunum, er 
stödd hér á landi til að kynna sér 
nýtingu jarðhita, en í Japan standa 
fyrir dyrum miklar breytingar í 
orkumálum.

Fram að hörmungunum sem 
riðu yfir Japan fyrir rétt tæpu ári 
síðan var tæpur þriðjungur raf-
magnsframleiðslu í landinu háður 
kjarnorkuverum. Slysið sem varð 
í Fukushima kjarnorkuverinu eftir 
náttúruhamfarirnar olli mikilli 
umhverfisvá sem ekki sér enn fyrir 
endann á.

Ein afleiðing þessa er að Japan-
ir hafa endurskoðað alla sína orku-
stefnu með það fyrir augum að loka 
öllum 54 kjarnorkuverum landsins 
á næstu árum og auka þess í stað 
hlut endurnýjanlegra orkugjafa.

Talsverður hiti er í jörð í Japan, 
enda er landið á eldfjallaeyju á 
flekaskilum, og þar hefur jarð-
hiti verið notaður til raforkufram-
leiðslu. Í samtali við Fréttablaðið 
segir Össur hins vegar að áhersla 
Japana með samkomulaginu sé 
ekki síst að sækja íslenska sér-
þekkingu í uppsetningu hitaveitna.

„Þó þeir hafi að vissu leyti verið 
frumkvöðlar í raforkuframleiðslu 
úr jarðhita hefur sú tækni  staðnað 
hjá þeim, en hér á landi sjá þeir 
fremstu tækni bæði í raforku-
framleiðslu og hitaveitu. Þeir nota 
jarðhita til að framleiða rafmagn 
en nota ekki vatnið sem fellur til, 
sem við notum til að hita um 80% 
af íslenskum húsum.“

Möguleikar fyrir sér-
þekkingu Íslendinga
Ísland og Japan hafa undirritað viljayfirlýsingu um samvinnu í orkumálum. 
Vilja skipta um stefnu í orkumálum og  sækja hingað sérþekkingu í upp-
setningu hitaveitna. Utanríkisráðherra sér mikil tækifæri fyrir íslenska aðila.

Fundirnir að þessu sinni snerust 
einmitt um með hvaða hætti Íslend-
ingar gætu séð Japönum fyrir þekk-
ingu og sérfræðingum. Össur segir 
markmið Japana einmitt að ráðast í 
verkefnið eins fljótt og auðið er.

Össur segir líklegt að ef af yrði 
gæti aukin áhersla á hitaveitu 
Japan ráðið bót á þörf landsins 
fyrir hreina orku og sparað þjóð-
arbúinu mikinn gjaldeyri vegna 
minni innflutnings. Þá hafi Japanir 
metið það sem svo að með aukinni 
nýtingu á jarðhitasvæðum sínum 
gætu þeir framleitt raforku sem 

jafngildi framleiðslu 23ja af þeim 
kjarnorkuverum sem til stendur að 
leggja niður.

„Sömuleiðis skapast þarna mikl-
ir möguleikar fyrir Ísland og 
 Íslendinga að koma sinni þekkingu 
á markað.“

Í tilkynningu frá utanríkisráðu-
neytinu er haft eftir formanni 
japönsku nefndarinnar að innan 
japanska þingsins væri „lögð höfuð-
áhersla á að mæta orkuþörf lands-
ins með nýtingu endurnýjanlegra 
orkugjafa og þar væri jarðhiti afar 
mikil vægur“. thorgils@frettabladid.is

MENNTAMÁL Nýlega undirrituðu 
Kristín Linda Árnadóttir, for-
stjóri Umhverfisstofnunar, og 
Ágúst Sigurðsson, rektor Land-
búnaðarháskólans, samstarfs-
samning um að efla fræðslu 
og menntun á sviði náttúru- og 
umhverfisverndar. 

Áhersla í samstarfinu er á 
menntun landvarða sem er hluti 
af námsbraut Landbúnaðarhá-
skólans í Náttúru- og umhverfis-
fræðum. Nemendur sem ljúka 
námi hafa rétt til að kalla sig 
landverði og taka að sér störf á 
náttúruverndarsvæðum, segir í 
samstarfssamningnum.   - shá

Náttúru- og umhverfisvernd:

Samstarf um 
nám landvarða

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.

ínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og
ni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta 
atyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert
  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn 
tastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan
arstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu
yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né 
san ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
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KJÖRKASSINN

Lætur þú þig komandi biskups-
kjör varða?
Já 26,6%
Nei 73,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Borðar þú bollur á bolludag-
inn?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

SAMKOMULAGIÐ UNDIRRITAÐ Utanríkisráðherra undirritaði samstarfsyfirlýsingu 
um samvinnu í orkumálum við japanska sendinefnd sem stödd er hér á landi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fram til þessa hefur verið þó nokkur goðgá að brydda upp á því að nýta 
jarðhita í Japan til orkuframleiðslu eða hitaveitu. Flest jarðhitasvæði landsins 
eru innan þjóðgarða og verndarsvæða þar sem afar strangar reglur gilda. 
Auk þess er heitt vatn mikið notað í hinni hefðbundnu baðmenningu 
Japana sem er stór hluti af ferðamannaiðnaði þar í landi og eru ferða-
þjónustuaðilar því ekki alfarið hrifnir af hugmyndunum. 

Ný stefna stjórnvalda er hins vegar að losa um þær reglugerðir til að auka 
tækifæri á nýtingu.

Umdeild nýting jarðvarma

SAFNAMÁL Stjórn Víkurinnar — sjóminja safnsins 
í Reykjavík hefur farið þess á leit við borgar-
yfirvöld að safnið verði gert að borgarsafni. Eftir 
þessu óskar stjórn safnsins bæði af rekstrarlegum 
ástæðum en ekki síður faglegum. Tillagan er til 
umfjöllunar hjá menningar- og ferðamálasviði.

Arna Garðarsdóttir, stjórnarformaður safnsins, 
segir rekstur safnsins ekki í uppnámi. „Ýmislegt 
breyttist árið 2008, til dæmis styrkir til safnsins. 
Það sem við erum ekki síst að horfa til með því 
að verða borgarsafn eru kynningarmál. Ef safnið 
er kynnt sem borgarsafn getum við náð til okkar 
fleiri gestum.“

Gamla varðskipið Óðinn er hluti af safninu. „Það 
er töluverður kostnaður við að reka hann án þess 
að fjárveitingar hafi borist frá ríkinu. Upphaflega 
var talið að tíu milljónir þyrfti til að sjá um skipið, 
en það hefur ekki skilað sér,“ segir Arna.

Reykjavíkurborg og Reykjavíkurhöfn stofnuðu 
til safnsins formlega árið 2004. Árið 2007 fékk 
safnið húsnæði sitt að gjöf frá Reykjavíkurhöfn, 
þá nýuppgert. Ákveðið var að safnið yrði sjálfs-
eignarstofnun sem rekin yrði með aðstoð fyrir-
tækja, sem frá upphafi hafa verið HB Grandi, 

Eimskip og Íslandsbanki. Í bréfi stjórnar er tekið 
fram að fyrirtækin sem styrkt hafa safnið hyggj-
ast gera það áfram, óháð framgangi málsins.  - shá

Stjórn Víkurinnar — sjóminjasasfns vill byggja upp undir væng borgarinnar:

Vilja að Víkin verði borgarsafn

VÍKIN - SJÓMINJASAFN Á tæpum áratug hefur verið byggt upp 
glæsilegt safn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SLYS Fiskiskipið Páll-Jónsson 
GK-007 varð stjórnvana um 
fimmleytið í gær þegar skipið var 
í innsiglingu út frá Grindavík með 
14 í áhöfn. Þó var hægt að stýra 
skipinu að einhverju leyti með 
hliðarskrúfum. 

Óskað var eftir aðstoð Land-
helgisgæslunnar og varð stjórar 
í stjórnstöð kölluðu strax út með 
mesta forgang björgunarskip 
Slysavarnarfélagsins Lands-
bjargar, Odd V. Gíslason og 
björgunar sveitina í Grindavík. Þá 
var þyrla LHG einnig kölluð út á 
mesta forgang.

Um klukkan korter í sex hafði 
skipið samband og lét vita að 
það væri komið inn fyrir hafnar-
garða Grindavíkurhafnar og nyti 
aðstoðar björgunarskipsins Odds 
V. Gíslasonar. 

Þegar skipið var komið að 
bryggju um klukkan átta  mínútur 
í sex var hættuástandi aflýst 
og þyrlan afturkölluð sem og 
björgunar sveitir. 

Varðstjórar í stjórnstöð 
 fylgdust með atburðarrás í gegn-
um fjarskipti og ferilvöktunar-
kerfi stöðvarinnar.

 - jhh

Björgunarskip aðstoðaði fiskiskip sem varð stjórnvana: 

Hættuástand við Grindavík

ÞYRLAN KÖLLUÐ ÚT Þyrla Land-
helgisgæslunnar var kölluð út sem og 
björgunar skip Slysavarnarfélagsins 
Landsbjargar sem aðstoðaði skipið að 
komast að bryggju. 

VIÐSKIPTI Tilboðin sem gerð 
voru í Perluna voru á bilinu 
500 milljónir  króna upp í 1688 
milljónir  króna. Það var  Garðar 
K. Vilh jálmsson héraðsdóms-
lögmaður sem átti hæsta tilboðið 
fyrir hönd óstofnaðs félags, eins 
og fram hefur komið. Það tilboð 
var gert með fyrirvara um hag-
kvæmnisathugun. Í tveimur til-
fellum var um staðgreiðslutil-
boð að ræða og hæsta tilboðið 
var annað þeirra. Eitt tilboðið 
 hljóðaði upp á verðhugmynd á 
bilinu 500-1500 milljónir.

Perlan var auglýst til sölu í 
 september síðastliðnum og rann 
tilboðsfrestur út 18. október. 
Sex tilboð bárust og var ákveðið 
að ganga til viðræðna við hæst-
bjóðanda. Ákveðið var að skrifa 
undir viljayfirlýsingu um sölu 
á Perlunni við þá aðila sem áttu 
hæsta tilboð í eignina. Með henni 
fengu bjóðendur frest til 31. mars 
næstkomandi til að aflétta fyrir-
vörum í tilboði sínu. Fyrir vararnir 
miðast við að treysta forsendur 
hagkvæmniathugunar, sem liggur 
til grundvallar tilboðinu. - jhh

Tilboðin í Perluna birt:

Á bilinu 500 til 
1.700 milljónir

PERLAN Orkuveita Reykjavíkur auglýsti 
Perluna til sölu í fyrra.

Dýrkeypt pítsa
Pitsasendill óskaði eftir aðstoð lög-
reglu á gistiheimili í austurbæ Reykja-
víkur en hann hafði ekki fengið greitt 
fyrir pítsu sem pöntuð var þangað. 
Þegar lögreglumenn komu og ræddu 
við þá sem pöntuðu pítsuna ráku þeir 
augun í fíkniefni. Þeir voru því hand-
teknir á staðnum og lagt var hald á 
töluvert magn af fíkniefnum. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

MENNTAMÁL Breytingar á reglu-
gerð um innritun í framhalds-
skóla hafa verið kynntar hags-
munaaðilum, að því er fram 
kemur í svari Arnórs Guðmunds-
sonar, skrifstofustjóra í mennta-
málaráðuneytinu, við fyrirspurn 
Fréttablaðsins.

Ráðuneytið undirbýr nú 
 breytingarnar, en þær koma, að 
sögn Arnórs, til móts við nýlegt 
álit Umboðsmanns Alþingis og 
mun reglan um forgang hverfa 
ekki gilda í innritun nýnema í 
framhaldsskóla í vor.

Umboðsmaður Alþingis 
úrskurðaði í janúar að hverfa-
forgangur framhaldsskóla á 
höfuðborgarsvæðinu bryti gegn 
jafnræðisreglu.  - óká

Ný reglugerð í vinnslu

Búið að kynna 
breyttar reglur

Klemmdi fót lögreglunnar
Ríkissaksóknari hefur ákært mann 
fyrir að ráðast á lögregluþjón sem 
var  að handtaka vin hans. Manninum 
er gefið að sök að hafa óhlýðnast 
fyrirmælum og sparkað í hurð lög-
reglubílsins þannig að fótur lögreglu-
mannsins klemmdist og hruflaðist.

DÓMSTÓLAR

SPÁNN Tekjur spænska ríkisins af 
sölu tóbaks hafa dregist saman 
þrátt fyrir að yfirvöld hafi í fyrra 
hækkað opinber gjöld á tóbak. 
Sala á tóbaki hefur minnkað um 
17 prósent og er ástæðan rakin 
til þess að smygl á tóbaki hefur 
 aukist mikið.

Tóbakssali á Spáni full yrðir að 
kínversk gengi smygli  hundruðum 
tonna af tóbaki til Spánar í 
 gegnum Afríku. Kínverjarnir 
selji tóbakið, sem meðal annars 
er hægt að nálgast á neðanjarðar-
lestar stöðvum, á hálfvirði.  - ibs   

Auknar álögur á tóbak:

Smygla hundr-
uðum tonna



45% minna salt – Sama bragð
Hófleg saltneysla er mikilvæg fyrir alla og sérílagi 
þá sem hafa hækkaðan blóðþrýsting og/eða eru 
yfir kjörþyngd. Kjötmeistarar Hagkaups mæla 
með sérverkuðu saltkjöti frá Íslandslambi, þar sem 
verulega er dregið úr notkun matarsalts án þess að 
það komi niður á bragðgæðum.

SPRENGIDAGURINN

SPRENGITILBOÐ!

ER Á MORGUN

BAUNASÚPA - UPPSKRIFT
Baunir eru lagðar í bleyti yfir nótt og skolaðar áður en þær eru settar í pottinn.

Uppskrift
1,4-1,5 kg saltkjöt
400 g baunir
2,8 lítrar vatn
200 g saltað flesk
50 g bacon
1 stór laukur
500 g kartöflur
500 g rófur
250 g gulrætur

Baunir eru skolaðar og settar í pott með vatninu ásamt 
lauknum sem er búið að flysja og skera í bita ásamt 
fleskinu, baconi og kjötinu og soðið við vægan hita í 
ca. 60 mín. Það þarf að hræra í pottinum og fleyta af 
öðru hverju. Þá er sett út í kartöflurnar, rófurnar og 
gulrætur og soðið áfram við væga suðu í ca. 30 mín. 
Saltað eftir smekk ef þurfa þykir. 

SALTMINNA SALTKJÖT

45% minna salt

TILBOÐ

1.498kr/kg.

LAMBAHRYGGUR
FROSINN

Verð áður 1.798.- 

TILBOÐ

998kr/kg.

SALTMINNA
SALTKJÖT
BLANDAÐ

Verð áður 1.149.- 

TILBOÐ

1.998kr/kg.

SALTMINNA
SALTKJÖT 

VALIÐ

Verð áður 2.198.- 

1.598kr/2litrar.

BAUNASÚPA
ÞARF AÐEINS 

AÐ HITA

TILBOÐ

1.198kr/kg.

LAMBALÆRI
FROSIÐ

Verð áður 1.398.- 

Saltkjöt og baunir

BAUNASÚPA

Í TVEGGJA LÍTRA FÖTU
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Tilefni fundarins er nýbirt skýrsla um úttekt á fjárfestingum, ákvörðunum og lagalegu umhverfi 

lífeyrissjóða í aðdraganda bankahrunsins 2008.

Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta og taka þátt

í umræðum um efni skýrslunnar, sem er að finna á 

heimasíðunni stafir.is/sjodurinn/frettir/nr/253. 

Kaflinn um Stafi hefst á bls. 115 í 4. bindi skýrslunnar.

Stjórn Stafa lífeyrissjóðs

Sjóðfélagafundur
Stafa

Stjórn Stafa lífeyrissjóðs boðar til sjóðfélagafundar á Grand hóteli
við Sigtún í Reykjavík þriðjudaginn 21. febrúar 2012 kl. 17:10.
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VINNUMARKAÐUR  Vinnumálastofnun 
og velferðarráðuneyti í sam-
starfi við Reykjavíkurborg, Kópa-
vogsbæ, Hafnarfjarðarbæ og 
Reykjanesbæ kynntu fyrir helgi 
nýtt vinnumarkaðsúrræði sem 
er beint að ungu fólki á bótum. 
Gissur Pétursson, forstjóri Vinnu-
málastofnunar, segir mikilvægt að 
koma til móts við þetta fólk sem 
hafi í mörgum tilfellum aldrei 
hlotið reynslu af vinnumarkaði.

„Við viljum ná til þessa hóps og 
sjá til þess að þetta verði virkir 
einstaklingar á vinnumarkaði,“ 
segir Gissur og heldur áfram: „Við 
teljum mikilvægt að koma þessu 
fólki í vinnu eða starfsþjálfun svo 
þetta verði ekki bara framtíðar-
skjólstæðingar velferðarkerfis-
ins.“

Svokallað atvinnutorg fyrir 
atvinnuleitendur á aldrinum 16 
til 25 ára var opnað í gær.  Þangað 
getur ungt fólk í atvinnuleit  leitað 
og fengið einstaklings miðaða ráð-
gjöf við atvinnuleitina. Þá munu 
svið, stofnanir og fyrirtæki 
sveitar félaganna bjóða ungmenn-
um til sín í starfsþjálfun eða þá 
í tímabundin störf sem gefa eiga 
þeim tækifæri til að öðlast starfs-
reynslu.

Vinnumálastofnun birti á þriðju-
dag atvinnuleysistölur fyrir  janúar 
sem leiddu í ljós að atvinnuleysi 
minnkaði lítillega í  mánuðinum. 
Vakti það athygli þar sem atvinnu-
leysi eykst yfirleitt í janúar vegna 
árstíðabundinna þátta. Fækkun 
atvinnuleitenda nú var helst rakin 
til þess að tvö úrræði Vinnumála-
stofnunar runnu út um áramótin. 
Var þar annars vegar um að ræða 

úrræði sem miðaði að því að koma 
atvinnuleitendum í nám og hins 
vegar úrræði sem var ætlað til 
þess að styðja við fólk með skert 
starfshlutfall.

Gissur segir það ljóst að úr ræðin 
hafi skilað tilætluðum árangri. 
„Námsúrrræðið  lukkaðist mjög 
vel. Þetta eru um þúsund einstak-
lingar sem fóru af atvinnuleysis-
skrá nú um áramótin sem hafa þá 
haldið áfram í námi eftir fyrsta 
misserið. Komið hefur í ljós að 
brottfall meðal þessara nemenda 
hefur verið miklu minna en hjá 
öðrum nemendum,“ segir Gissur 
og bætir við að hitt úrræðið hafi 
einnig skilað talsverðum árangri. 
Það hafi þó alltaf verið hugsað til 
bráðabirgða og nú hafi það verið 
metið sem svo að tími væri kominn 
til að leyfa því að renna út.

Loks segir Gissur að þó  aukinn 
kraftur hafi verið að  færast 
í vinnumarkaðinn á síðustu 
 mánuðum sé tími sérstakra úrræða 
fyrir atvinnu leitendur ekki liðinn. 
Enn hafi rúmlega fimm þúsund 
manns verið án atvinnu í meira en 
tólf mánuði og forgangsatriði sé að 
koma til móts við þennan hóp.

 magnusl@frettabladid.is

Atvinnulaust 
ungt fólk fær 
starfsreynslu
Fjögur sveitarfélög hyggjast veita ungu fólki á 
bótum starfsreynslu með tímabundnum störfum. 
Forstjóri Vinnumálastofnunar segir sértæk úrræði 
hafa borið árangur og fagnar framtakinu.

ATVINNUTORG REYKJAVÍKUR OPNAÐ Jón Gnarr, borgarstjóri, og Guðbjartur 
Hannesson, velferðarráðherra, voru við opnun atvinnutorgs Reykjavíkur sem er til 
húsa að Kringlunni 1. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEILBRIGÐISMÁL Hópur sér fræðinga 
á Landspítala og við Læknadeild 
Háskóla Íslands hefur hlotið 
 stóran styrk til að rannsaka áhrif 
bólusetningar gegn alvarlegum 
sýkingar valdi — bakteríutegund 
sem veldur algengum sýkingum 
eins og eyrnabólgum, lífshættu-
legum blóðsýkingum og heila-
himnu- og lungnabólgu. 

Fyrirhugað er að rannsaka ýmsa 
þætti í faraldsfræði bakteríunnar 
— pneumókokka — og áhrif bólu-
setninga gegn þeim á heilsu manna, 
sýklalyfjaofnæmi, kostnað og 
útbreiðslu. Rannsóknin á að standa 

í þrjú ár og kostnaður er áætlaður 
nálægt einni milljón evra, eða 160 
milljóna íslenskra króna. Lyfja-

risinn GlaxoSmithKline (GSK) 
greiðir kostnaðinn með styrk. 
Rannsóknin hafði fyrr fengið styrk 
frá Vísindasjóði Landspítala.

Um nokkurra ára skeið hefur 
verið til bóluefni gegn nokkrum 
algengum tegundum  þessarar 
 bakteríu sem hefur verið notað í 
mörgum löndum Evrópu og í Banda-
ríkjunum með góðum árangri. Á 
síðastliðnu ári hófust sambærilegar 
bólusetningar gegn pneumókokkum 
á Íslandi með bóluefni frá GSK og 
er nú öllum  börnum á fyrsta aldurs-
ári boðin slík bólusetning að kostn-
aðarlausu.    - shá

Rannsóknarhópur LSH og HÍ fær stóran styrk frá lyfjarisanum GlaxoSmithKline:

Rannsaka áhrif bólusetningar

ÖRYGGISMÁL Landhelgisgæslunni 
hefur borist beiðni frá samtökum 
Mið-Ameríkuríkja um aðstoð vegna 
baráttu þeirra við ólög legar fisk-
veiðar. Beðið er um aðstoð við að 
útfæra eftirlit og vöktun en vegna 
sérþekkingar sinnar fær Gæslan 
reglulega boð víða að úr heimin-
um þar sem óskað er eftir kennslu 
og fyrirlestrum varðandi upp-
byggingu, skipulag og árangur á 
eftirlits- og vöktunarkerfum.

Gylfi Geirsson, sérfræðingur hjá 
Gæslunni, mun taka að sér kennslu 
í Hondúras nú í vikunni en hann tók 
að sér hliðstæða kennslu í Zaragoza 
á Spáni árið 2011. Námskeið hans 
útskýrir notkun kerfanna við eft-
irlit á hafinu, almenna landhelgis-
gæslu, fiskveiðieftirlit, landamæra-
eftirlit, eftirlit með hvers konar 

ólöglegri starfsemi, neyðarþjónustu 
sem og leit og björgun. Mun Gylfi 
einnig fjalla um NEAFC (North 
East Atlantic Fisheries Commiss-
ion) og árangur samtakanna í bar-
áttu við ólöglegar (IUU) fiskveiðar 
á NA-Atlantshafi, en hann er jafn-
framt formaður fiskveiðieftirlits-
nefndar samtakanna.  - shá 

Fjölbreytt verkefni í miðlun upplýsinga og kennslu:

Landhelgisgæslan berst 
gegn sjóræningjaveiðum 

Á REYKJANESHRYGG 2006 Lengi vel 
fór mikill tími í að vakta miðin út af 
Reykjanesi. MYND/LHG

BÓLUSETNING Foreldrar ársgamalla 
barna geta fengið fría bólusetningu gegn 
bakteríu sem veldur eyrnabólgum, alvar-
legum blóðsýkingum og heilahimnu- og 
lungnabólgu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RANNSÓKNIR Landsvirkjun hefur 
úthlutað 58 milljónum úr Orku-
rannsóknasjóði sínum. Þetta er í 
fimmta sinn sem úthlutað er úr 
sjóðnum en markmið hans er að 
efla rannsóknir á sviði umhverfis- 
og orkumála.

Sex doktorsnemar og tíu 
meistara nemar hlutu styrki að 
upphæð 11 milljónir króna. Þá var 
47 milljónum króna úthlutað til 
rannsóknarverkefna, bæði nýrra 
verkefna sem og framhaldsstyrkir 
til verkefna sem þegar hafa verið 
styrkt.   - shá

Landsvirkjun úthlutar:

Nám og rann-
sóknir styrkt

SVÍÞJÓÐ Sífellt fleiri íbúar í Stokk-
hólmi fara fram á að rafrænum 
sjúkraskrám um þá sé lokað. 
Árið 2009 voru þeir 416 en 2.222 í 
fyrra. Alls hefur 4.193 rafrænum 
sjúkraskrám verið lokað að beiðni 
sjúklinga, þar af 60 prósentum á 
sviði geðlækninga.

Kerfið er talið auka öryggi í 
meðferð sjúklinga þar sem heil-
brigðisstarfsmaðurinn getur séð 
allar fyrri sjúkdómsgreiningar 
viðkomandi í því.

Samkvæmt sænskum lögum 
á að gera sjúklingum ljóst um 
hvað rafræna sjúkraskrárkerfið 
snýst. Sjúklingar eiga einnig rétt 
á að vita að þeir geti stöðvað upp-
lýsingaflæðið, að því er segir á 
fréttavef Dagens Nyheter.

 - ibs

Sjúklingar í Svíþjóð varkárir:

Sífellt fleiri láta 
loka rafrænum 
sjúkraskrám

1. Hvert er íslenska heiti sjúkdóms-
ins endómetríósu?

2. Hvað heitir yfirlæknir Leitar-
stöðvar Krabbameinsfélagsins?

3. Hvaða íslensku hljómsveit 
tengist Ana Maria Unnsteinsson 
fjölskylduböndum?

SVÖR: 

1. Legslímuflakk 2. Kristján Sigurðsson 3. 
Retro Stefson

VEISTU SVARIÐ?

Við teljum mikilvægt 
að koma þessu fólki 

í vinnu eða starfsþjálfun svo 
þetta verði ekki bara fram-
tíðarskjólstæðingar velferðar-
kerfisins.

GISSUR PÉTURSSON  
FORSTJÓRI VINNUMÁLASTOFNUNAR



Upplýsingaöryggi eykur rekstraröryggi

Paula Januszkiewicz  Elvar Steinn Þorkelsson
Andy Malone  Theódór R. Gíslason
Ólafur R. Rafnsson

..................................................

.....................................................................................................

Íslenska upplýsinga-
öryggisráðstefnan 
2012 

Grand Hótel 23. febrúar

Capacent og Promennt halda ráðstefnu um 
upplýsingaöryggi á Grand Hótel fimmtudaginn 23. febrúar

Á ráðstefnunni munu sérfræðingar Capacent ásamt hinum alþjóðlega virtu fyrirlesurum Paula Januszkiewics og 
Andy Malone fjalla um það hvernig aukið upplýsingaöryggi eykur rekstraröryggi. 

Þetta er annað árið í röð sem Íslenska upplýsingaöryggisráðstefnan er haldin en að þessu sinni er áherslan m.a. á öryggi 
þráðlausra neta, þær ógnir sem aukin notkun rafrænnar auðkenningar getur valdið og áhrif tölvuskýja á upplýsingaöryggi.

Dagskráin:
 

   08:00   Skráning og morgunverður

   09:00   Setning: Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra

   09:15   Mesta rekstrarógn samtímans? Elvar Steinn Þorkelsson

   10:00   Information Leakage vs. Google Search Paula Januszkiewicz

   10:45   Kaffihlé

   11:00   Identity Controversies Paula Januszkiewicz

   12:00   Hádegismatur

   12:30   Lock Stock & Two Smoking Smart Devices Andy Malone

   14:00   Kaffihlé

   14:15   Sýnidæmi: WPA2 - eru þráðlaus net böl? Theódór R. Gíslason

   15:00   Búa íslensk fyrirtæki við falskt öryggi? Ólafur R. Rafnsson

   15:45   Ráðstefnuslit

Ráðstefnan er haldin á Grand Hótel, fimmtudaginn 23. febrúar 
kl. 9:00-15:45. Þátttökugjald er kr. 19.900.- Skráning fer fram á
www.promennt.is eða í síma 519 7550.

Paula Januszkiewicz Andy Malone Elvar Steinn Þorkelsson Theódór R. Gíslason Ólafur R. Rafnsson
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Mannréttindadómstóll 
Evrópu ítrekar í tveimur 
nýlegum dómum þá afstöðu 
sína að brot gegn frið-
helgi einkalífs með mynd- 
og nafnbirtingum í fjöl-
miðlum geti átt fullan rétt 
á sér þegar efnið varðar 
almannahag. Þegar til-
gangurinn er sá einn að 
svala forvitni lesenda vegur 
vernd einkalífs þó þyngra.

Mannréttindadómstóll Evrópu 
hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að þýskum slúðurtímaritum hafi 
verið heimilt að birta greinar og 
ljósmyndir af Karólínu Mónakó-
prinsessu þar sem hún er í fríi 
með eiginmanni sínum og börnum. 
Sömuleiðis hafi þýska síðdegis-
blaðinu Bild verið heimilt að birta 
fréttir og ljósmyndir af þýska leik-
aranum Bruno Eyron, sem hafði 
verið handtekinn fyrir að vera 
með fíkniefni í fórum sínum.

Þessir dómar virðast kannski 
stangast á við frægan úrskurð 
sama dómstóls frá árinu 2004, 
svokallaðan Karólínudóm, þar 
sem myndbirtingar og frásagnir 
af einkalífi Karólínu prinsessu 
voru sagðar stangast á við ákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu um 
friðhelgi einkalífs.

Munurinn
Skýringin liggur hins vegar í því 
að árið 2004 gat dómstóllinn ekki 
séð að umfjöllun um einkalíf Kar-
ólínu ætti neitt sérstakt erindi 
við almenning, en í seinni úr-
skurðinum er umfjöllun um einka-
líf hennar sögð snerta umræðu-
efni, sem óneitanlega varðar 
almenning: nefnilega heilsubrest 
Rainiers fursta, föður Karólínu 
prinsessu, en hann var þá þjóð-
höfðingi í Mónakó. Sömuleiðis er 
umfjöllun fjölmiðla um einkalíf 
leikarans Eyron sögð varða efni, 
sem almenningi kemur við, nefni-
lega opinber sakamál.

Í nýju dómunum, sem  kveðnir 
voru upp 7. febrúar síðastliðinn, 
ítrekar dómstóllinn beinlínis þá 
afstöðu sína, sem útlistuð er í 
dómnum frá 2004, að tjáningar-
frelsið réttlæti ekki umfjöllun fjöl-
miðla um einkalíf fræga fólksins 
ef tilgangurinn er sá einn að svala 
forvitni lesenda. Brot gegn frið-
helgi einkalífs sé hins vegar rétt-
lætanlegt ef umfjöllunin getur 
 talist framlag til umræðu sem 
varðar hag almennings.

Áhrif dómanna
Útgefandi þýska dagblaðsins Bild, 
sem birti fréttir af leikaranum 
sem gripinn var með fíkniefni, 
fagnaði niðurstöðu Mannréttinda-
dómstólsins: „Fræga fólkið getur 
ekki lengur sóst eftir opinberri 
umfjöllun þegar það hentar þeim 
að nota fjölmiðlana í þágu sjálfs 
sín og ferils síns, en svo látið 
banna fréttaflutning af sér þegar 
það hefur gerst brotlegt við lög,“ 
segir Claas-Hendrik Soehring, 
yfirmaður hjá Axel Springer for-
laginu í Berlín, sem gefur út Bild.

Afstaða dómstólsins styrkir 
því greinilega harðsnúinn frétta-
flutning af fólki sem uppvíst 
 verður að lögbrotum, en á hinn 
bóginn er engan stuðning að finna 
hjá dómstólnum við þá æsifrétta-
mennsku sem einungis gengur út 
á að svala forvitni almennings um 
líferni fræga fólksins. Dóm stóllinn 
gerir eftir sem áður ótvíræða 
kröfu til þess að fjölmiðlar segi 
ekki fréttir af einkalífi fólks, gegn 
vilja þess, nema þær eigi ótvírætt 
erindi við almenning.

Réttindi stangast á
Í málum Karólínu prinsessu og 
leikarans Eyron virðast  dómarar 

FRÉTTASKÝRING: Fjölmiðlar og friðhelg einkalífs

Jafnvægiskúnst dómaranna

Upphaf 8. greinar: Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu
1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta. […]

Upphaf 10. greinar: Tjáningarfrelsi
1. Hver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til 

að hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum 
heima og erlendis án afskipta stjórnvalda. […]

Ákvæði rekast á

KARÓLÍNA PRINSESSA OG ERNST AUGUST VON HANNOVER Karólína Mónakóprinsessa 
hefur í tvo áratugi reynt að koma í veg fyrir myndbirtingar og umfjöllun fjölmiðla um 
einkalíf sitt og fjölskyldu sinnar. NORDICPHOTOS/AFP

Karólínumálið 2004
Dómurinn frægi frá 2004 snýst um myndbirtingar í þremur þýskum tímaritum, 
Freizeit Revue, Bunte og Neue Post árin 1993 og 1997. Myndirnar eru teknar 
við ýmis tækifæri, þar sem hún var á veitingastöðum, í skíðaferðalagi, útreiðar-
túr, á reiðhjóli eða á ströndinni, ýmist með leikaranum Vincent Lindon eða 
með Ernst August von Hannover, sem síðar varð eiginmaður hennar, og 
stundum einnig með börnum hennar frá fyrra hjónabandi.

Karólína prinsessa kærði þessar myndbirtingar en dómstólar í Þýskalandi 
töldu ekkert athugavert við þær. Mannréttindadómstóllinn komst hins vegar 
að annarri niðurstöðu og taldi myndbirtingarnar brot gegn friðhelgi einkalífs 
prinsessunnar, með þeim rökstuðningi að „birting umræddra ljósmynda og 
blaðagreina, sem höfðu þann eina tilgang að svala forvitni ákveðins lesenda-
hóps, geti ekki talist framlag til neinnar umræðu sem varðar almannahag í 
samfélaginu þrátt fyrir að stefnandinn sé þekktur meðal almennings.”

Karólínumálið 2012
Seinna Karólínumálið snýst um myndbirtingar í þýsku tímaritunum Frau im 
Spiegel og Frau Aktuell á árunum 2002 til 2004. Á myndunum sést Karólína 
ásamt eiginmanni sínum að njóta lífsins í skíðaferðalögum í Sviss eða Austur-
ríki meðan faðir hennar, Rainer fursti, var alvarlega veikur heima í Mónakó.

Karólína og eiginmaður hennar kærðu þessar myndbirtingar og vísuðu til 
dómsins frá 2004 máli sínu til stuðnings. Aftur tóku þýskir dómstólar málstað 
fjölmiðlanna gegn Karólínu, reyndar aðeins að hluta, og að þessu sinni tók 
Mannréttindadómstóll Evrópu undir það. Rökstuðningurinn er sá að veikindi 
Rainers fursta hljóti að teljast „samtímaviðburður sem tímaritin hafi heimild 
til að skýra frá”, og þá sé heldur ekkert athugavert við að birta umræddar ljós-
myndir með þeirri umfjöllun “vegna þess að þær styðja og myndskreyta þær 
upplýsingar sem komið er á framfæri.”

Mál leikarans Bruno Eyron 2012
Þýski leikarinn Bruno Eyron, sem var þekktur í Þýskalandi fyrir að leika lög-
regluforingjann Balko í samnefndri sjónvarpsþáttaröð, var handtekinn á 
Októberhátíð í München árið 2004 fyrir að vera með 0,23 grömm af kókaíni í 
fórum sínum. Fréttir af þessu birtust nokkrum dögum síðar, fyrst í dagblaðinu 
Bild, sem þekkt er fyrir að leggja áherslu á æsifréttir, og strax á eftir í flestum 
öðrum fjölmiðlum, sem vitnuðu þá í fréttina úr Bild. Tæpu ári síðar, þegar 
dómur var fallinn, birti Bild aðra frétt þar sem skýrt var frá því að Eyron hefði 
játað að hafa notað kókaín og að hann hafi verið dæmdur til að greiða 18 
þúsund evrur í sekt.

Eyron fór í mál við dagblaðið Bild og þýskur dómstóll komst að þeirri 
niðurstöðu að í þessu tilfelli vegi persónuréttindi leikarans þyngra en réttur 
almennings til að fá upplýsingar, jafnvel þótt rétt hafi verið sagt frá, enda hafi 
hann hvorki verið mjög þekktur né heldur geti glæpurinn talist mjög alvarlegur 
þegar litið er til þess að hann hafi verið með lítið magn af fíkniefninu á sér, 
auk þess sem sambærilegir glæpir geti ekki talist óalgengir. 

Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þveröfugri niðurstöðu, með þeim 
rökum meðal annars að almenningur eigi „rétt á því að fá upplýsingar – og að 
geta aflað sér upplýsinga – um sakamál, sé þess stranglega gætt að gera ráð 
fyrir sakleysi.” 

Þrír úrskurðir Mannréttindadómstólsins

MANNRÉTTINDADÓMSTÓLL EVRÓPU Dæmir á grundvelli Mannréttindasáttmála 
Evrópu frá 1950. NORDICPHOTOS/AFP

Mannréttindadómstólsins ekki 
ganga út frá því að neitt einfalt 
mat sé til á því hvort eigi að vega 
þyngra, rétturinn til tjáningar-
frelsis samkvæmt 10. grein Mann-
réttindasáttmála Evrópu eða 
rétturinn til friðhelgi einkalífs 
samkvæmt 8. grein sama sáttmála.

Þegar þessar tvær megin reglur 
mannréttindalaga stangast á, 
þá þarf að meta það í hverju til-
viki hvor reglan eigi að hafa for-
gang. Til grundvallar slíku mati 
draga dómararnir fram nokkrar 
viðbótar forsendur.

Viðbótarforsendur
Ein þeirra er sú, sem þegar er 
nefnd, hvort fréttaflutningurinn 
er eingöngu til þess hugsaður að 
svala forvitni fólks eða hvort efnið 
er talið eiga raunverulegt erindi 
við almenning.

Önnur er sú, hvort frétt snúist 
um opinbera persónu, það er að 
segja einstakling sem sannarlega 
er nægilega þekktur til að geta 
 talist opinber persóna. Bæði Kar-
ólína prinsessa og þýski leikarinn 
Bruno Eyron fullnægja að mati 
dómstólsins þessu skilyrði, þótt 
Eyron sé reyndar lítt þekktur utan 
Þýskalands.

Þá telur dómstóllinn einnig 
ástæðu til að spyrja hvernig staðið 
var að öflun frétta eða ljósmynda, 
hvaðan og hvernig upplýsingar 
berast fjölmiðli, til dæmis hvort 
þeirra sé aflað með blekkingum 
eða hvort þær séu opinberlega 
staðfestar.

Varðandi ljósmyndir sérstak-
lega er spurt hvort þær eru  teknar 
á stað sem opinn er almenningi, 
hvort ljósmyndari hafi verið í 

felum eða farið dult með  gerðir 
sínar, eða hvort ljósmyndari geti 
hreinlega talist hafa verið að 
áreita viðkomandi. 

Enn fremur er spurt um fyrri 
framkomu viðkomandi ein-
staklings, til dæmis hvort hann 
hafi sjálfur áður sóst eftir kast-
ljósi fjölmiðla og geti af þeim 
sökum ekki lengur reiknað með 
því að einkalíf hans njóti fullrar 
friðhelgi.

Einnig er spurt um það hvaða 
áhrif myndbirting og fréttir geti 
haft á líf viðkomandi einstaklings.

Óleyst álitamál
Öll þessi atriði og fleiri til eru 
reifuð í úrskurðum Mannréttinda-
dómstólsins, bæði nú í febrúar og 
einnig í gamla Karólínumálinu 
fyrir átta árum, þannig að hér er 
greinilega um jafnvægiskúnst að 
ræða þar sem til lítils er að hrapa 
að ályktunum í fljótfærni.

Með úrskurðum sínum hefur 
dómstóllinn þó engan veginn tekið 
á öllum álitamálum sem snerta 
fréttaflutning af einkalífi fólks 
eða myndbirtingar því tengdar.

Áfram er til dæmis óljóst 
 hvernig dómstóllinn tæki á því 
ef mikilvægar fréttir af einstak-
lingum, sem að mati dóm-
stólsins ættu ótvírætt erindi við 
 almenning, væru fengnar með 
blekkingum eða einhverjum öðrum 
hætti sem vafasamur gæti talist.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibollur
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Stöndum saman – lækkum lyfjaverð!

Er þér boðið ódýrasta lyfið
í apótekinu þínu?

Grensásvegi  22 |  108 Reykjavík  |  S ími  534 3500

Verðlagseftirlit ASÍ – 14. júní 2006 – „Allt að 68% 
verðmunur á lyfjum“  Neytendum bent á að vera 
vakandi fyrir ódýrari samheitalyfjum. 
Hefur ekkert breyst frá 2006? – www.asi.is

Markmið LYFIS er að bjóða lægsta lyfjaverð á Íslandi og hefur tilkoma lyfja 
fyrirtækisins aukið verulega samkeppni og leitt til mikilla verðlækkana í 
viðkomandi lyfjaflokkum. LYFIS lyfin eru framleidd hjá þekkustu og öflugustu 
lyfjaframleiðendum heims, m.a. TEVA – RATIOPHARM – KRKA – MEDIS – 
BLUEFISH – FARMAPLUS,  sem allir hafa hlotið lof og viðurkenningu fyrir mikil 
gæði og örugga framleiðslu. LYFIS hefur markaðssett fjölda samheitalyfja 
og margir tugir lyfja eru á leiðinni.

STJÓRNMÁL Hallveig, félag 
ungra jafnaðarmanna í Reykja-
vík, hefur ályktað að gera eigi 
opnunar tíma skemmtistaða í mið-
borg Reykjavíkur frjálsan. Telur 
stjórn félagsins það ekki í verka-
hring borgaryfirvalda að stjórna 
opnunartíma skemmtistaða.

Í ályktuninni segir að tak-
mörkun á opnunartíma sé skað-
leg fyrir rekstur skemmtistaða 
og færi skemmtanalífið úr mið-
borg og inn í íbúðahverfi  þangað 
sem lögregla hafi ekki eins góða 
yfirsýn yfir það. Þá geti það 
valdið fjölskyldufólki áreiti. Loks 
harmar félagið að borgarstjórnar-
meirihluti Samfylkingarinnar og 
Besta flokksins hafi ákveðið að 
stytta opnunartíma skemmtistaða 
á þessu kjörtímabili. - mþl

Ungir jafnaðarmenn í Reykjavík:

Vilja frjálsan 
opnunartíma

MIÐBORGIN Stjórn Hallveigar telur 
að takmarkanir á opnunartíma færi 
skemmtanalífið úr miðborginni og inn í 
íbúðahverfi. MYND/HARI

SAMFÉLAGSMÁL Barnaheill á Íslandi 
stendur nú fyrir samstarfsverkefni 
með 13 íslenskum veitinga stöðum 
á landinu. Ágóði af  ákveðnum 
 réttum á stöðunum rennur í sjóð 
sem stuðlar að verndun barna 
gegn ofbeldi. 

Verkefnið hófst 15. febrúar og 
stendur til 15. mars. Veitinga-
staðirnir sem taka þátt í þessum 
mánuði eru Caruso, Dominos, 
Grill66, Hamborgarafabrikkan, 
Íslenska kaffistofan, KFC, Naut-
hóll, Pizza Hut, Saffran, Serrano, 
Skrúður, Subway og Taco Bell.  - sv

Út að borða fyrir börnin:

Veitingastaðir 
styrkja börnin

FERÐAMÁL Fyrirtækið Iceland 
 Travel hlaut Starfsmenntaviður-
kenningu Samtaka ferðaþjónust-
unnar (SAF) í ár. Verðlaunin voru 
afhent fyrir helgi. 

Fram kemur hjá SAF að alls 
hafi borist níu tilnefningar til 
starfsmennta viður kenningarinnar, 
sem nú var veitt í fimmta sinn.

Í rökstuðningi eru tínd til fjöl-
mörg atriði sem urðu til þess 
að Iceland Travel hlaut viður-
kenninguna, svo sem að þar sé 
litið á endurmenntun sem lykil-
atriði í að viðhalda starfsánægju 
innan fyrirtækisins. - óká

Afhent á degi menntunar:

Verðlaunað í 
fimmta sinn

AFHENDINGIN María Guðmundsdóttir 
fræðslufulltrúi SAF, Árni Gunnarsson for-
maður, Katrín Jakobsdóttir menntamála-
ráðherra og Ragnheiður Valdimarsdóttir, 
mannauðsstjóri Iceland Travel. MYND/SAF

Skalli við Hlöllabáta
Ríkissaksóknari hefur gefið út 
ákæru á hendur rúmlega tvítugum 
manni fyrir að verjast handtöku 
með því að skalla lögregluþjón 
við matsölustaðinn Hlöllabáta á 
Ingólfstorgi fyrir rúmu ári. Sá marðist 
á gagnauga.

DÓMSTÓLAR

NÁTTÚRA Vísbendingar eru um að breytt veiði-
fyrirkomulag í Eyjafjarðará hafi skilað betri 
seiðabúskap í Eyjafjarðará, einni bestu bleikju-
veiðiá landsins. 

Nýverið sendi Veiðimálastofnun frá sér 
skýrslu með niðurstöðum úr seiðamælingum í 
ánni haustið 2011. Þéttleiki seiðanna og ástand 
þeirra var metið á vatnasvæðinu. Líkt og í 
 flestum sjóbleikjuám á Íslandi hefur dregið úr 
veiði síðastliðinn áratug og hefur sú þróun verið 
sett í samband við hlýnandi veðurfar. Meðal-
veiðin í ánni á árunum frá 1986 til 2010 var 
2.132 bleikjur.

Til að bregðast við minnkandi veiði í Eyja-
fjarðará hafa frá árinu 2008 verið takmarkanir 
á veiðar á annað agn en flugu og veiðimönnum 

gert að sleppa mestu af þeirri bleikju sem þeir 
veiða. Vísbendingar eru um að þær ráðstafanir 
séu að bera árangur.

Í skýrslunni kemur fram að heildarþéttleiki 
flestra árganga bleikjuseiða hafi ekki áður 
mælst jafn mikill og haustið 2011. Ekki er um 
stórfelldar breytingar að ræða en þó virðist 
sem nýliðun seiða í ánni hafi náð sér á strik 
 síðustu ár og sé fremur á uppleið. 

Augljóst er að bleikjustofninn á vatnasvæðinu 
er fáliðaður og einhver búsvæði á vatnasvæðinu 
vannýtt.   - shá

Rannsóknir sýna bættan seiðabúskap eftir breytt veiðifyrirkomulag í Eyjafjarðará:

Fluguveiði og sleppingar skila sér vel

FALLEG VEIÐI Gísli Sigurðsson með glæsilegan feng. 
Stórtæk efnistaka úr ánni hefur verið nefnd sem 

skýring þess að bleikjustofninn hefur látið undan síga.
 MYND/STEFÁN JÓN HAFSTEIN
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H
æstiréttur dæmdi á föstudag Baldur Guðlaugsson, fyrr-
um ráðuneytisstjóra, í tveggja ára fangelsi fyrir inn-
herjasvik. Baldur seldi hlutabréf sín í Lands bankanum 
fyrir 192,6 milljónir króna 17. og 18. september 2008, 
þremur vikum fyrir fall bankans, þrátt fyrir að hann 

sæti í samráðshópi stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Hæsti réttur 
staðfesti niðurstöðu héraðsdóms þess efnis að Baldur hafi í fimm 
tilgreindum tilvikum, frá 22. júlí til 16. september 2008 búið yfir 
innherjaupplýsingum um stöðu Landsbankans vegna setu sinnar í 
hópnum þegar hann seldi bréf sín. 

Dómur Hæstaréttar yfir Baldri er merkilegur fyrir margar sakir. 
Í fyrsta lagi er þetta fyrsti dómur sem Hæstiréttur fellir í innherja-
svikamáli. Í raun er þetta einungis annað innherjamálið sem fer 
fyrir dóm á Íslandi. Í hinu var sýknað árið 2001 og þeirri niðurstöðu 
ekki áfrýjað til Hæstaréttar. 

Í öðru lagi eru engin fordæmi fyrir því að jafn háttsettur embættis-
maður hafi verið dæmdur fyrir alvarlegt lögbrot. Baldur starfaði líka 
sem lögmaður í áratugi, var fyrirferðamikill í viðskiptum, tengdist 

stjórnmálum og hafði rík tengsl 
innan innsta valdakjarna landsins 
árum saman. Það sést best á því að 
sex af tólf Hæstaréttardómurum 
lýstu sig vanhæfa til að dæma 
hann vegna tengsla. Mál Baldurs 
var því ákveðinn prófsteinn á 
kunningjasamfélagið.

Í þriðja lagi er augljóst að 
 Baldur bjó yfir mun meiri og nákvæmari upplýsingum en nánast 
allir aðrir um stöðu Landsbankans. Það var handfylli manna sem 
hafði aðgang að þeim upplýsingum sem fram komu á fundum sam-
ráðshópsins. Í dómi Hæstaréttar segir meðal annars að bankastjórar 
Landsbankans hafi upplýst hópinn um kröfur breska fjármála-
eftirlitsins í ágúst 2008 sem þeir töldu að gætu haft „ófyrirsjáan-
legar afleiðingar“ fyrir bankann. Jónína Lárusdóttir, þáverandi 
ráðuneytis stjóri í viðskiptaráðuneytinu, sagði við skýrslutöku hjá 
lögreglu vegna máls Baldurs að hún teldi trúnaðarupplýsingarnar 
sem komu fram á fundum hópsins „svo viðkvæmar að hætta væri 
á áhlaupi á bankana yrðu þær opinberar“. Hún hafi því geymt 
fundargerðir hópsins í læstum skáp. Bolli Bollason, þáverandi ráðu-
neytisstjóri í forsætisráðuneytinu, og Tryggvi Pálsson, þáverandi 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs Seðlabankans, sögðu báðir fyrir 
dómi að þeir hefðu átt hlutabréf í íslenskum bönkum. Þeir töldu sér 
ekki stætt að selja þau vegna setu sinnar í samráðshópnum. Mörgum 
grunaði að bankarnir stæðu illa. En örfáir vissu það. Baldur var einn 
þeirra. Hefði hann ekki fallið undir skilgreiningu laga sem innherji 
þá væru lögin í ólagi. Þá væru þau ekki að þjóna tilgangi sínum. 

Það á engum að vera það sérstakt fagnaðarefni þegar maður er 
dæmdur til fangelsisvistar fyrir lögbrot. Það er hins vegar mikil-
vægt að staðfesta að lög og reglur virki og að þau nái jafnt yfir alla. 
Miðað við þann fjölda mála sem er til rannsóknar hjá sérstökum 
saksóknara má þó ætla Baldur verði ekki sá síðasti sem verður 
dæmdur. Það er nauðsynlegt að muna að uppgjörinu við það sem 
gerðist á Íslandi lýkur ekki við það að dæma gerendur í fangelsi. 
Þaðan munu menn snúa um síðir. Þá reynir á íslenskt samfélag að 
virða þau málalok, samþykkja að menn hafi tekið út sína refsingu 
og gera þeim kleift að verða nýtir þátttakendur í samfélaginu að 
nýju. Það eiga allir skilið að fá tækifæri til að bæta fyrir mistök sín. 
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HALLDÓR

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@frettabladid.is

SKOÐUN

Mikil óánægja er ríkjandi í mörgum 
hverfum Reykjavíkur vegna vinnu-

bragða meirihluta Samfylkingar og Besta 
flokksins í skólamálum. Á síðasta ári knúði 
meirihlutinn í gegn vanhugsaðar og illa 
undirbúnar breytingar á skólahaldi þrátt 
fyrir mótmæli þúsunda foreldra og við-
varanir fjölmargra fagaðila. Bentu þessir 
aðilar m.a. á að stefnumörkun lægi ekki 
fyrir og að hvorki hefði verið sýnt fram á 
fjárhagslegan né faglegan ávinning vegna 
breytinganna. Þau svör fengust að stefnu-
mótun yrði unnin samhliða breytingum og 
að í þeirri vinnu yrði náið samráð haft við 
nemendur, foreldra og kennara.

Foreldrar fá ekki skýr svör
Nú hefur komið í ljós að ekkert er að marka 
þessi heit og hafa borgarfulltrúar Sam-
fylkingarinnar af sannfæringu tekið að sér 
að framfylgja þeirri stefnu Besta flokksins 
að svíkja öll loforð. Fulltrúar foreldra og 
starfsmanna í þeim stýrihópum, sem leiða 
eiga breytingarferlið í einstökum skólum, 
kvarta yfir því að svör fáist ekki við ein-
földustu fyrirspurnum um fyrirkomulag 
breytinganna, hvað þá hvernig fyrirkomu-
lagi kennslunnar verði háttað til fram-
tíðar. Þar sem stefnumótun og framtíðar-

sýn  liggur ekki fyrir vísa embættismenn 
 slíkum spurningum til kjörinna fulltrúa en 
þar er svör ennþá síður að finna.

Þetta hafa t.d. foreldrar skólabarna í 
Grafarvogi fengið að reyna, sem hafa að 
undanförnu átt í ótrúlegum samskiptum 
við Oddnýju Sturludóttur, formann skóla- 
og frístundaráðs. Oddný neitaði í fyrstu að 
koma á fund foreldra í Hamraskóla til að 
ræða málin en gerði foreldrum á móti það 
kostaboð að þrír fulltrúar þeirra mættu 
koma niður í Ráðhús og fá áheyrn hjá henni 
þar. 

Að lokum tókst foreldrum þó að fá 
 Oddnýju til sín á fund en þar kom fátt nýtt 
fram. Kvörtuðu foreldrar yfir því að hún 
gæfi engin svör við ýmsum mikilvægum 
spurningum vegna brottflutnings unglinga-
deildar skólans og sérdeildar fyrir ein-
hverfa.

Formaður foreldrafélagsins í Hamra-
skóla hefur nú sagt sig úr stýrihópi vegna 
umrædds flutnings og í Húsaskóla hafa 
bæði formaður foreldrafélagsins og fulltrúi 
starfsmanna sagt sig úr stýrihópnum þar 
sem óskir og jafnvel einfaldar fyrir spurnir 
eru algerlega virtar að vettugi. Þannig er 
samráðið í framkvæmd hjá borgarfull-
trúum Samfylkingar og Besta flokksins. 

Sýndarsamráð
Menntamál

Kjartan 
Magnússon
borgarfulltrúi

Biðin langa
Í nýársávarpi sínu virtist Ólafur  Ragnar 
Grímsson, forseti Íslands, gefa í skyn 
að hann hygðist láta af embætti í 
sumar. Mörgum þótti hann þó ekki 
alfarið útiloka að bjóða sig fram á ný 
og hófu stuðningsmenn hans stuttu 
síðar að safna undirskriftum þar 
sem hann var hvattur til framboðs. 
Það einkennilega er að 
Ólafur Ragnar hefur, 
þrátt fyrir reglulegar 
spurningar frá fjöl-
miðlum og söfnunina, 
ekki viljað svara því í 
eitt skipti fyrir öll 
hvað hann 
hyggst fyrir.

Forseti höggvi á hnútinn
Hingað til hefur það verið talin sjálf-
sögð kurteisi við mögulega forseta-
frambjóðendur að gefa þeim nægan 
tíma til að velta fyrir sér framboði. 
Hvort sitjandi forseti hyggst hætta 
eða ekki er vitaskuld grundvallar-
forsenda við slíkar vangaveltur. Núna 
hafa þingmenn af báðum vængjum 
stjórnmálanna, Róbert Marshall og 
Kristján Þór Júlíusson, kallað eftir því 
að forseti höggvi á hnútinn. Er 
ekki kominn tími til þess?

Costner í 
kvikmyndinni

Allir fjölmiðlar hafa fjallað 
nokkuð um brott-

vikningu Gunnars Andersen úr starfi 
forstjóra FME. Eyjan.is lét sitt ekki 
eftir liggja og skrifaði nokkrar fréttir 
um málið, þar á meðal um álitsgerð 
Ástráðs Haraldssonar og Ásbjörns 
Björnssonar um hæfi Gunnars. Þor-
valdur Gylfason, hagfræði prófessor, 
skrifaði athugasemd við frétt 
Eyjunnar þar sem hann lýsti Gunnari 
svo: „Gunnar Andersen kemur mér 
fyrir sjónir sem „crime buster“ af 

gamla skólanum.“ Hélt Þorvaldur 
svo áfram og sagði að bólstraður 
Kevin Costner ætti að leika 
Gunnar ef Baltasar Kormákur 
gerði Hollywood-mynd um 
málið. Ekki amaleg meðmæli 
það.           magnusl@frettabladid.is

Dómur vegna innherjasvika var sögulegur:

Baldur
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Ég ímynda mér að heim til mín 
komi maður til þess að gera 

við þvottavélina hjá mér. Þetta er 
viðkunnanlegur maður og það er 
gaman að spjalla við hann. Hann 
klárar verkið með glæsibrag og 
sýnir mér hvernig þvottavélin 
virkar sem ný. Og ég segi: Þetta 
er alveg frábært hjá þér og svo 
var líka svo gaman að spjalla við 
þig. Veistu, ég er svo ánægður 
með þessa heimsókn þína að ég er 
hreinlega að hugsa um að borga 
þér fyrir verkið …

Tæknin hefur gert okkur kleift 
að ná með erindi okkar til miklu 
fleira fólks en forfeður okkar og 
formæður vissu að væri til. Það 
má jafnvel tala um nýja tegund 
af mannkyni – hinn sítengda 
mann; við erum með heims torgin 
í  kjöltunni þar sem við sitjum í 
sófanum heima og getum nánast 
náð sambandi við þann sem okkur 
sýnist, séð það sem okkur  sýnist, 
hlustað á alla tónlist í heimi ef 
okkur langar. Það þarf ekki að 
hafa mörg orð um tækifærin sem 
skapandi fólki gefast við þær 
aðstæður að ná til heimsins með 
erindi sín. En sá böggull fylgir 
skammrifi að æ fleiri listamenn 
eru í þeirri stöðu að eiga það 
undir geðþótta og velþóknun neyt-
endanna hvort þeir fái greidda 
peninga fyrir sköpunarverk sín. 
Á móti má vissulega segja að 
peningar séu ofmetnir og til þess 
fallnir að afvegaleiða fólk og að 
sönn list verði aldrei mæld á svo 
ómerkilegan mælikvarða sem 
peningar eru og að þegar lista-
verkið sé svipt vörueðli sínu sé 
það loksins frjálst í heiminum.

Gott og vel. Á listamönnum 
dynja að minnsta kosti  sífelldar 
kröfur um að gefa eftir  réttinn til 
að fá arð af vinnu sinni. Þessar 
kröfur eru settar fram í nafni 
réttlætisins og lýðræðisins og 
tjáningarfrelsisins en einkum 
þó framtíðarinnar.  Það er erfitt 
hlutskipti að vera andvígur fram-
tíðinni. Hún er eitthvað svo óhjá-
kvæmileg. 

En hvað sem henni líður, og 
réttlætinu og lýðræðinu og hinu 

illa eðli vörunnar, þá stendur 
listamaðurinn nú á götuhornum 
heimsins og fremur sínar kúnstir 
með hattkúf fyrir framan sig í 
þeirri von að vegfarendur hrífist 
svo að þeir láti smámynt af hendi 
rakna. Í þeirri stöðu felst auð-
vitað ákveðið frelsi en á einhverju 
verður fólk að lifa, meira að segja 
listamenn. Og það liggur misvel 
fyrir fólki að gera sig viðkunnan-
legt á torgum – og raunar liggur 
það alveg sérstaklega misvel fyrir 
listamönnum að vera viðkunnan-
legir. Því að þegar það er alveg 
undir viðtakandanum komið hvort 
hann kýs að greiða lista manninum 
fyrir þá sköpun sem hann hefur 
þegið af honum þá segir það sig 
eiginlega sjálft að það þurfa að 
kvikna jákvæðar kenndir hjá við-
takandanum í garð lista mannsins: 
það er ekki nóg að við takandinn 
hrífist af lista verkinu eða að lista-
verkið breyti hugsun hans – við-
takandinn þarf að hugsa á þann 
hátt til sjálfs lista mannsins að 
honum finnist taka því að borga 
honum, hann þarf hreinlega að 
muna eftir því: þá þarf hann 
annað hvort að kunna alveg sér-
staklega vel við listamanninn af 
einhverjum ástæðum og hugsa 
út í að hann þurfi nú að lifa eins 
og aðrir – eða: hann þarf að vor-
kenna listamanninum, sjá aumur 
á honum og henda til hans smá-
mynt svo sem eins og í gustuka-
skyni. Og listamaðurinn – hvort 
sem hann er meðvitaður um það 
eður ei –  hyllist til þess að gera sig 
viðkunnanlegan, fer smám saman 
nánast að smjaðra fyrir við-
takanda sínum. Nema hann hafi 
framfæri sitt af öðru.

Og nú glymur rithöfundum 
þessi klukka: þið eruð næst. 
Þegar kannanir leiða í ljós að læsi 
sívaxandi hóps drengja er ábóta-
vant rjúka skólar upp til handa og 
fóta til að finna lausnina. Engum 
virðist detta í hug að ef til vill sé 
ástæða til að laga sjálfa lestrar-
kennsluna. Gagnvart vanda hafa 
Íslendingar ævinlega eina lausn: 
að byggja hús. Og sé það ekki 
hægt þá er bara eftir hin  lausnin: 
að kaupa græju. Til að vinna 
bug á útbreiddu ólæsi drengja er 
þannig leitað tæknilegra lausna, 
þeim eru gefnar lesvélar og liggja 
í loftinu ósagðar væntingar um 
að vélarnar muni þá lesa fyrir 
krakkana. Það eru hins vegar 
ekki til peningar fyrir bókum á 
skólabókasöfnin. 

Og nú er sagt við ri thöfundana: 
þið eruð næst. Játið ykkur sigruð. 
Setjið sögurnar ykkar  og ljóðin 
bara á netið og leyfið öllum að 
hlaða niður að vild og greiða að 
vild. Maður er alltaf að heyra 
í fólki sem nennir ekki að lesa 
bækur og segist vera framtíðin 
– gerir eigin leti við bóklestur 
að almennri reglu og eiginlega 
kröfu. Samt er það svo að fyrir 
hver jól hér á landi seljast stór 
upplög af alls konar bókum sem 
fólk gefur hvert öðru samkvæmt 
þessum fallega sið: Mér finnst þú 
vera svona manneskja sem les 
bækur eftir Vigdísi Grímsdóttur; 
mér finnst þú eiga skilið að fá ljóð 
eftir Þorstein frá Hamri – og svo 
framvegis. Og sérhver bók hefur 
áru. Árið um kring gefum við út 
alls konar bækur í stórum upp-
lögum, skáldsögur, matreiðslu-
bækur, hryllingssögur, meira 
að segja smásagnasöfn. Og fólk 
kaupir þessar bækur í stórum stíl, 
handa sér og öðrum, það ræðir 
þær fram og aftur, býsnast yfir 
dómum um þær, hugsar um þær. 
Hví skyldu höfundar hraða sér 
á vit þeirrar framtíðar þar sem 
þeir njóta ekki afrakstursins af 
sköpun sinni heldur bara tækja-
framleiðendur? 

Bókin er afurð markaðssam-
félagsins, í eðli sínu vara sem 
gerð er úr orðum og pappír og á 
fyrir sér lengri framtíð en hug-
sjónamenn um bókleysi dreym-
ir um. En „bókfellið velkist og 
 stafirnir fyrnast og fúna“. Rétt 
eins og tónlistin lifði af dauða 
kassettutækisins þá mun sagna-
listin líka lifa af dauða ipadsins. 
Sagnalistin mun  meira að segja 
lifa bókina og allan þann iðnað 
sem henni fylgir. 

Listin mun lifa með manninum 
þann afmarkaða tíma sem hann 
hefur mælt sér á þessari jörð. Það 
er grunnþörf að skapa og njóta 
listar – sagnalistar, tónlistar, 
myndlistar, verka sem  maðurinn 
smíðar með höndum sínum og 
huga. Kannski tekst mönnunum 
að koma sér niður á þjóðskipu-
lag sem snýst ekki um peninga og 
samkeppni heldur frelsi og jöfnuð 
og sátt við Móður Jörð – einhvern 
tímann – þarna úti í framtíðinni 
– og þá fremjum við list allan 
 daginn handa hvert öðru og okkur 
sjálfum og guðdóminum; en 
þangað til það gerist er ekki nema 
sanngjarnt að listamenn fái greitt 
fyrir framlag sitt til tilverunnar.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Flestir þeir sem þurft hafa að 
afla sér þekkingar á netinu 

rekast fljótlega á veggi þar sem 
þarf að greiða fyrir aðgang að 
rannsóknum. Þetta á jafnt við 
um blaðamenn sem miðla upp-
lýsingum til fólks, vísindamenn 
sem þurfa að vita hvað er nýjast 
á fræðasviðinu og hinn almenna 
borgara sem vill komast að því 
hvort til sé lækning við tiltekinni 
tegund krabbameins. Upphæð-
in er oft nokkur þúsund krónur 
fyrir staka grein en bókasöfn, há-
skólar og ýmsar aðrar opinberar 
 stofnanir þurfa líka að greiða 
háar upphæðir fyrir aðgang að 
vísindagreinum en þeir fjármunir 
koma oftar en ekki úr vasa skatt-
greiðenda. 

Það sem er sérstakt við þetta 
kerfi er að höfundar vísinda-
greina fá ekki greitt fyrir  skrifin 
né þegar seldur er að þeim 
aðgangur. Vísindamenn fá hins 
vegar greitt fyrir vinnu sína frá 

opinberum samkeppnissjóðum og 
háskólum, og greinaskrifin eru 
hluti af því að miðla  þekkingu 
til annarra fræðimanna og al-
mennings. 

Þannig greiðir hið opinbera 
beint eða óbeint laun margra 
þeirra sem skrifa greinarnar en 
greiðir síðan aftur fyrir aðgang 
að þeim. Þeir einu sem hagnast 
eru milliliðirnir, stórfyrirtæki á 

sviði akademískrar útgáfu, sem 
höndla með textann. Þeir sem 
tapa eru almenningur, sem þarf 
að greiða tvisvar fyrir vöruna, og 
vísindamenn sem fá mun minni 
dreifingu á útgefnu efni sínu en 
tilefni eru til. 

Fræðimenn hafa aðallega tvær 

leiðir til þess að greinar þeirra 
birtist í opnum aðgangi: að gefa 
út í tímariti sem er opið og gjald-
frjálst eða senda greinina í opið 
varðveislusafn jafnframt því sem 
hún birtist í hefðbundnu tíma-
riti. Flestar útgáfur fræðitíma-
rita heimila höfundum að birta 
greinar sínar samhliða í gagna-
grunnum en blikur eru á lofti því 
milliliðirnir vilja halda í sinn hlut 
og gamla kerfið.  

Nú þurfa háskólamenn, sam-
keppnissjóðir og almenningur á 
Íslandi að taka höndum saman 
um að gera birtingar í opnum 
aðgangi að reglu. Hér má nefna að 
starfsmenn Háskólans á Bifröst 
hafa samþykkt að birta fræði-
greinar sínar í opnum aðgangi, 
og er skólinn fyrstur íslenskra 
háskóla til þess, en margir af 
stærstu háskólum heims hafa 
farið þessa leið á undanförnum 
árum. Rannís hefur sýnt vilja en 
hefur þó enn ekki sett stefnu um 
opinn aðgang að niðurstöðum úr 
rannsóknum sem stofnunin hefur 
styrkt með almannafé. Slík stefna 
er í gildi annars staðar á Norður-
löndum, t.d. hjá Vetenskapsrådet 
í Svíþjóð. Mun Rannís setja slíka 
stefnu á næstunni? Af hverju 
hefur það dregist?

Opinn aðgangur er hagur 
almennings og fræðimanna

Netið

Njörður 
Sigurjónsson
lektor við Háskólann 
á Bifröst

Nú þurfa há-
skólamenn, sam-

keppnissjóðir og almenn-
ingur á Íslandi að taka 
höndum saman um að 
gera birtingar í opnum 
aðgangi að reglu.

Sími: 561 1433

 Austurströnd 14
 Hringbraut 35

 Fálkagötu 18
 Lönguhlíð

góðar
ástæður

til að heimsækja
...okkur

3

mánudaga-föstudaga...........7.30 -17.30
laugardaga.........................8.00 -16.00
KONUDAGUR....................8.00 -18.00
BOLLUDAGUR....................7.30 -18.30

B
O

LLU
R
 Á

 
B
O

LLU
D

A
G

IN
N

mánudaga-föstudaga...........7.30 -17.30
laugardaga.........................8.00 -16.00
KONUDAGUR....................8.00 -18.00

U
R
 Á

 
UU

D
U

D
U

D
G

A
G

A
G

A
G

INININ
NNN

B
R
A

U
Ð

 O
G

 R
Ú

N
STY

K
K

I
A

LLA
 D

A
G

A
B
R
A

U
Ð

 O
G

 R
Ú

N
S

A
L

A
L

A
LLALALA

DDD
G

A
G

A
G

A
G

AAA
B
O

LLU
O

B
O

B
O

B
O

LLLLLLUUUU
STY

K
K

I
K

A
K

A
 Á

R
SIN

S 2
0
1
2

Á
 K

O
N

U
D

A
G

IN
N

PREN
TU

N
.IS

Þið eruð næst



14 20. febrúar 2012  MÁNUDAGUR

Frumvarp um breytt fisk-
veiðistjórnunarkerfi  verður 

lagt fyrir Alþingi í  febrúar 
ef allt gengur eftir. Vaxandi 
samstaða er meðal stjórnar-
flokkanna um útfærslur og nú er 
unnið að lokafrágangi málsins, 
áður en látið verður til  skarar 
skríða. Ofangreind orð eru úr 

ræðu Jóhönnu Sigurðardóttir á 
 síðasta flokksstjórnarfundi Sam-
fylkingarinnar. 

Tíminn á þrotum
Fögnuður minn er þó blendinn eftir 
fundinn. En á hann mætti ég hald-
inn efablandinni eftir væntingu. 
Boðað hafði verið að Ólína Þor-
varðardóttir og Steingrímur J. 
Sigfússon myndu fræða okkur um 
fyrirhugaðar breytingar á stjórn 
fiskveiða, eins af stærstu málefn-
um stjórnarsamstarfsins. Heim fór 
ég heldur daufur í dálkinn. Orð for-
mannsins um útfærslur og lokafrá-
gang  skiluðu sér alla vega ekki í 

skiljan legum útskýringum á því 
hvenær og hvernig forgangi núver-
andi kvótahafa muni ljúka. Þó eru 
þrjú ár liðin og tími ríkisstjórnar-
innar til að standa við fyrirheitin 
í þessu máli á þrotum. Hafa ber 
í huga að ekki er gert ráð fyrir 

flokks stjórnar fundi á næstunni 
og varla ætla stjórnarflokkarnir 
að leggja frumvarp fyrir Alþingi 
sem brýtur í bága við stefnu 
þeirra og stjórnarsáttmála ríkis-
stjórnarinnar. Ég tel eftir  þennan 
fund að innihald væntanlegs frum-

varps verði í grundvallar atriðum 
líkt því sem Jón Bjarnason lagði 
fram á síðasta þingi. 

Að lifa ríkisstjórnina af
Til að halda fengnum hlut hafa 
ráðamenn í sjávarútvegi móast 
við og reynt að hægja á og trufla 
alla viðleitni stjórnarflokkanna til 
að finna sáttaflöt milli almennra 
hagsmuna og þeirra sérhags-
muna sem útgerðamenn vilja við-
halda. Stefnan var sú að lifa ríkis-
stjórnina af þar til valda kæmu  
vinsamlegri stjórnvöld. Fyrsta og 
mikilvægasta átakið var  fólgið í 
því að skjóta í kaf fyrningar leiðina 
sem er einföld og skynsamleg, 
breytir í raun engu um stjórn fisk-
veiða. Aðferð sem leysir þó eigna-
haldsvandann, tryggir þjóðinni 
fullt verð fyrir nýtingarréttinn og 
jafnræði í greininni. 

Hafi menn almannahagsmuni 
fyrst og fremst í huga og að raska 
sem minnst högum sjávar út vegsins 
er fyrningarleiðin augljóslega best. 
„Það fara allir á hausinn“ var inni-
hald slagorðanna sem glumdu í 
eyrum landsmanna, þó að með 
þeirri leið verðleggi út gerðirnar 
veiðiréttinn sjálfar á frjálsum 
markaði. Ráða mönnum í útgerð 
tókst þetta ætlunarverk í bili a.m.k. 
vegna ósamstöðu og veikleika í 
báðum stjórnar flokkunum. Í VG 
er rótgróin andúð á markaðslausn-
um og stjórnlyndi á háu stigi eins 
og mörkuð stefna þeirra í sjávarút-
vegsmálum ber skýrt merki um. Í 
báðum  flokkum eru þingmenn sem 
hafa í raun drattast með í stefnu 
flokkanna en vilja sem minnst 
hrófla við hagsmunaöflum í sínum 
kjördæmum.  Næsti kafli sögunnar 
varð svokölluð samningaleið.

Samningaleiðin 
Hugtakið samningaleið varð til í 
tengslum við störf þeirrar  nefndar 
sem Guðbjartur Hannesson stýrði 
og vísar til þeirrar hugmyndar 
að breyta nýtingarrétti á veiði-
heimildum í svokallaða nýtingar-
samninga til afmarkaðs tíma. 
Óljósar niðurstöður þess starfs sem 
sú nefnd vann hafa verið  túlkaðar 
á ýmsa vegu en frumvarp Jóns 
Bjarnasonar byggði á því að gera 
slíka nýtingarsamninga við þá sem 
nú hafa umráð yfir veiðirétti. 

En ef það frumvarp hefði orðið 
að lögum væri sjávarútvegurinn í 
meiri viðjum en þörf er á til að ná 
fram markmiðum um þjóðareign 
á auðlindinni. Viðjum sem heftu 
verulega þrótt hans og framgang. 
Miðstýrðar ákvarðanir, ógagnsæ 
stjórnsýsla og óviðunandi að-
gangur nýrra aðila að greininni 
hefði orðið hlutskipti hennar. Þetta 
og að ekki var með traustum hætti 
gengið frá því hvernig og hvenær 
forgangi núverandi kvótahafa til 
úthlutunar veiðiréttar skyldi ljúka 
voru alvarlegir gallar á frum-
varpinu. Því miður bera tilvitnuð 
orð formannsins í upphafi þessar-
ar greinar og það sem kom fram á 
fundinum vott um að vaxandi sam-
staða sé um slíka leið.  

Ríkisstjórnin eyði óvissunni!
Þrátt fyrir harða andstöðu við 
fyrningarleiðina og ekki síður við 
frumvarp Jóns Bjarnasonar hafa 
orðið þau veðrabrigði í afstöðu 
útvegsmanna að nú heimta þeir að 
óvissunni verði aflétt. Þeir vilja 
að ríkisstjórnin sem þeir ætluðu 
að bíða af sér leysi þetta mikla 
deilumál. Ástæða sinnaskiptanna 
er augljós. Ef það auðlindaákvæði 
sem  stjórnlagaráð leggur til að 
sett verði í stjórnarskrána verður 
að veruleika er úti um allan for-
gang núverandi veiðiréttarhafa. 

Tækifærið til sátta er þess 
vegna núna og best fyrir alla 
að það verði nýtt. Það yrði hins 
vegar óþarfur áfangi en ekki 
endir á langri deilu að fara þá 
leið sem lagt var upp með í frum-
varpi Jóns Bjarnasonar. Ég tel vel 
hægt að ná markmiðum stjórnar-
flokkanna í sjávarútvegsmálum 
betur og á hagkvæmari hátt fyrir 
bæði  þjóðina og sjávarútveginn en 
mögulegt er með þeirri leið sem 
nú er til umræðu. Meira um það í 
næstu grein.

Nýtingarsamningar
Sjávarútvegsmál

Jóhann 
Ársælsson
fv. alþingismaður

Fyrri grein

Í báðum flokkum eru þingmenn 
sem hafa í raun drattast með í stefnu 
 flokkanna en vilja sem minnst hrófla við 

hagsmunaöflum í sínum kjördæmum.

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.
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Dómur Héraðsdóms Vestur-
lands frá 9. febrúar síðast-

liðnum, þar sem maður er sak-
felldur fyrir kynferðisbrot gegn 
barni, hefur vakið nokkra athygli 
og orðið tilefni umfjöllunar á 
opinberum vettvangi, ekki síst 
vegna þess að refsingin er skil-
orðsbundin.

Gerandinn, sem er tæplega 
sextugur karlmaður, viðurkenndi 
fyrir dómi að hafa greitt 14 ára 
dreng allt að 30.000 krónur í 
reiðufé fyrir kynferðismök í 
tvö skipti. Með þessari háttsemi 
braut maðurinn gegn tveimur 
ákvæðum almennra hegningar-
laga. Í fyrsta lagi gegn 1. mgr. 
202. gr., sem leggur bann við því 
að hafa kynferðismök við barn 
yngra en 15 ára og í öðru lagi 
gegn 2. mgr. 206. gr. sem leggur 
bann við því að greiða börnum 
undir 18 ára aldri fyrir kynlífs-
þjónustu, þ.e. fyrir að kaupa 
vændi af barni. Þá er vísað í 204. 
gr. hegningarlaganna í ákæru-
skjali og dómsniðurstöðu en sam-
kvæmt henni má sakfella mann 
fyrir brot gegn fyrrnefndri 
greininni þó viðkomandi hafi 
ekki verið viss um aldur barnsins 
heldur framið brotið í gáleysi um 
aldur þess. 

Í dóminum kemur fram að 
 maðurinn hafi hreint saka vottorð. 
Í læknisvottorði, sem lagt var 
fram í málinu, segir að  maðurinn 
sé vel gefinn og vel gerður sam-
kynhneigður maður sem hafi 
um árabil lifað í felum með kyn-
hneigð sína. Hann hafi  freistast 
til að leita eftir samskiptum 
við aðra karlmenn í net heimum 
og hafi þetta orðið til þess að 
hann hafi verið af hjúpaður með 
miklum afleiðingum fyrir hann 
og fjölskyldu hans og hafi hann 
misst starf sitt. Enginn vafi 
leikur á því að mati læknisins að 
ákærði er ekki haldinn barna-
girnd eða hefur langanir til 
afbrigðilegs kynlífs. Þá er lýst 
meðferðum sem ákærði hefur sótt 
eftir að atvik þessa máls urðu, en 
hann hafði bæði farið í áfengis-
meðferð, meðferð við kynlífsfíkn 
og verið í viðtölum hjá geðlækni.

Maðurinn var dæmdur í 12 
mánaða fangelsi en með hliðsjón 
af skýlausri játningu hans, þeim 
afleiðingum sem brot hans hafa 
haft fyrir hann og því  hvernig 
hann hefur unnið úr sínum 
málum er refsingin skilorðs-
bundin að öllu leyti og fellur niður 
að þremur árum liðnum haldi 
maðurinn almennt skilorð. 

Dómurinn hefur orðið  tilefni 
gagnrýni vegna ákvörðunar 
 refsingar, en mörgum þykir sem 
gerandinn hafi sloppið nokkuð vel.

Að sönnu virðist sem refsing 
ákærða sé í vægara lagi miðað 
við alvarleika brotsins. Í fyrsta 
lagi er refsingin ákveðin eins árs 
fangelsi, en vægari getur hún ekki 
orðið þar sem þetta er lágmarks-
refsing fyrir brot gegn 1. mgr. 
202. gr. hgl., en maðurinn var sak-
felldur fyrir brot gegn því ákvæði. 
Hámarksrefsing er á hinn  bóginn 
16 ár. Í öðru lagi er  refsingin 
skilorðs bundin að öllu leyti. Fyrir 
þessari ákvörðun færir héraðs-
dómarinn þrenns konar rök, þ.e 
að ákærði játaði brotin skýlaust, 
afleiðingar  brotanna hafi þegar 
orðið alvarlegar fyrir hann og 
hann hafi unnið vel úr sínum 
málum með því að sækja með-
ferðir við vanda sínum. 

Í þeirri gagnrýni sem hefur 
birst hefur þó verið horft framhjá 
því að þau sjónarmið sem héraðs-
dómarinn rekur eru þekkt í dóma-
framkvæmd og hafa oft verið 
látin hafa áhrif við á kvörðun 
refsingar, sem og á skilorðs-
bindingu refsingar að hluta eða 
öllu leyti. Þetta hefur þótt eiga 
við í kynferðisbrotamálum með 
áþekkum hætti og í öðrum saka-

málum. Þykir mörgum sann-
gjarnt og réttlátt að þeir sem játa 
brot sín skýlaust og sýna iðrun og 
yfirbót í orði og verki njóti þess 
við ákvörðun refsingar.

Þótt dómurinn geti þannig stað-
fest frá refsiréttarlegu sjón-
armiði að þau sjónarmið sem 
dómarinn beitir geti að sínu leyti 
verið réttmæt, er dómurinn ekki 
hafinn yfir gagnrýni. Einkum 
vaknar sú spurning hvort hann 
sé í samræmi við þá þróun sem 
orðið hefur í þessum málaflokki á 
 síðustu árum. 

Grunnurinn að þessari þróun 
eru m.a. annars breytingar sem 
gerðar vou á kynferðisbrotakafla 

hegningarlaganna með lögum 
nr. 61/2007. Ýmis nýmæli var þar 
finna, en m.a. var mælt fyrir um 
þyngingu refsingar fyrir sum 
brot, auk þess sem ákveðið var 
að viss alvarleg brot skyldu ekki 
fyrnast. Má ætla að í þessu hafi 
falist þau skilaboð löggjafans að 
harðar skyldi tekið á málum en 
áður. Í öðru lagi fer tæpast á milli 
mála að dómar í málum af þessu 
tagi hafa verið að þyngjast undan-
farin ár. Í þriðja lagi má segja að 
umræðan undanfarin ár hafi í æ 
ríkara mæli tekið mið af fórnar-
lömbum þessara brota þar sem 
aukin vitund, þekking og umræða 
um langvarandi og  alvarlegar 

afleiðingar þessara brota fyrir 
þolendur þeirra hefur haft 
 vaxandi þýðingu við stefnumótun 
og réttarframkvæmd í þessum 
málflokki. 

Brot sakfellda í þessu máli 
voru að sönnu alvarleg. Um var 
að ræða mann um sextugt sem 
keypti vændisþjónustu af dreng á 
fermingaraldri. Augljóslega var 
hann í yfirburðastöðu og nýtti sér 
varnarleysi og þroskaleysi hins 
unga pilts, en gera má ráð fyrir 
að afleiðingar brotsins fyrir pilt-
inn geti orðið bæði langavarandi 
og erfiðar viðfangs. Má geta þess 
að löggjöf er leggur bann við því 
að fullorðnir stundi kynlíf með 

 börnum er á því reist að vernda 
þurfi barnið óháð viljaafstöðu þess 
til þátttöku í kynlífsathöfnum. 

Í ljósi alvarleika brotsins og 
þess sem ætla má að hafi verið 
eindreginn brotavilji á gerandinn 
sér í raun fáar málsbætur að því 
er best verður séð sé miðað við 
sambærileg mál. Því er það rétt-
mæt spurning hvort ekki voru 
skilyrði til þess að ganga lengra 
en að dæma í lægstu mögulegu 
refsingu, sem og skilorðsbinda 
hana að öllu leyti. Færa má rök 
fyrir því að það hefði verið í betra 
samræmi við þá þróun sem hefur 
orðið í þessum málaflokki undan-
farin ár.

Kaup á vændi af barni
Kynferðisbrot

Svala Ísfeld 
Ólafsdóttir
dósent við lagadeild 
Háskólans í Reykjavík

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Opinn fundur í 
Salnum í kvöld

Dagskrá fundarins

19:30 Húsið opnar

20:00 Steinþór Pálsson
 Landsbankinn heldur áfram

 20:15 Helga Valfells, Nýsköpunarsjóði
 Nýsköpunarsamfélagið á Íslandi 

20:45 Margrét O. Ásgeirsdóttir
 Nýsköpunarþjónusta Landsbankans 

21:00 Steinunn Sigurðardóttir
 Steinunn
 
21:10 Þórhallur Ágústsson
 Caoz
 
21:20 Pallborðsumræður með fyrirlesurum
 og stjórnendum bankans

 Allir velkomnir

Opinn fundur Landsbankans um �árfestingu, nýsköpun 
og uppbyggingu atvinnulífsins verður haldinn í Salnum, 
Kópavogi í kvöld 20. febrúar kl. 20.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is og í 410 4000.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

timamot@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, dóttir, systir og mágkona,

Kristjana Guðrún 
Benediktsdóttir
(Kidda)
Arnarsíðu 2B, Akureyri,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans fimmtudaginn 
16. febrúar sl. Útförin fer fram frá Glerárkirkju 
föstudaginn 24. febrúar kl. 13.30.

Jóhann Benedikt Eðvarðsson
Eðvarð Eðvarðsson Elín Helga Hannesdóttir
Sævar Eðvarðsson
Sigrún Aðalsteinsdóttir
Ragnhildur Benediktsdóttir Einar Pálsson
Bára Benediktsdóttir Kristján Torfason
Víðir Benediktsson Jenný Ragnarsdóttir
Sigrún Benediktsdóttir Ari Jóhann Sigurðsson
Harpa María Benediktsdóttir
Andrea Ylfa Benediktsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Unnur Sch. Thorsteinsson
Hlíðarhúsum 3, Reykjavík,

lést sunnudaginn 12. febrúar. Útför hennar fer fram frá 
Áskirkju þriðjudaginn 21. febrúar kl. 15.00.

                       Sigmundur Guðmundsson
Bergþóra Sigmundsdóttir Gunnar V. Johnsen
Egill Þ. Sigmundsson Petra Lind Einarsdóttir
Björg Sigmundsdóttir Már Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Hilmar Björnsson 
Víðihvammi 24, Kópavogi,

sem lést 13. febrúar, verður jarðsunginn   
22. febrúar kl. 13.00 í Kópavogskirkju.
 
Fyrir hönd aðstandenda, 

Marie Bögeskov
Emilía María Hilmarsdóttir  Björn Elíasson
Björn Bögeskov Hilmarsson   Ólöf Ævarsdóttir
Hjördís Hilmarsdóttir  Tryggvi Rúnar Guðmundsson
og barnabörn.

24 SÖNGKONAN RIHANNA  er 24 ára í dag.

„Ég er barn en ég verð að hugsa og hegða mér eins 
og kona. Þessi bransi krefst þess af mér.“ 

Rúmlega 300 ljóð og um 
80 ritgerðir bárust í ljóða- 
og r itgerðasamkeppni 
Yrkjusjóðs, sem efnt var til 
meðal grunn skóla barna um 
allt land í haust. Verðlaun 
voru veitt í Norræna húsinu 
á föstudaginn og var það 
Sigurður Páls son skáld sem 
veitti vinnings höfum viður-
kenningar skjal. Auk þess 
hlutu vinnings hafar 25.000 
króna verð laun til glaðnings 
sínum bekk. Dóm nefnd var 
skipuð Sigurði Páls syni 
skáldi, Laufeyju Sigvalda-
dóttur kennara og Sölva 
Birni Sigurðssyni rithöfundi.  

Keppt var í tveimur 
 flokkum, miðstigi og efsta 

stigi, og þemað var „Þetta 
gerir skógurinn fyrir mig“. 
Verðlaun á miðstigi, 5.-7. 
bekk, hlutu Áslaug Erla 
Haraldsdóttir, Granda-
skóla, fyrir ljóð og  Andrea 
Dís Steinarsdóttir, Klé-
bergsskóla, fyrir ritgerð. Á 
efsta stigi, 8.-10. bekk, hlutu 
Hafþór Gísli Hafþórsson, 
Norðlingaskóla, verðlaun 
fyrir ljóð og Halldór Smári 
Arnars son, Landakotsskóla, 
fyrir ritgerð.

Tilefni samkeppninnar 
var Alþjóðlegt ár skóga 2011, 
þar sem þemað var „Þetta 
gerir skógurinn fyrir þig“, 
og tuttugu ára afmæli Yrkju-
sjóðs sem er á þessu ári.   - fsb

300 ljóð og 80 ritgerðir

VERÐLAUNAHAFAR Í LJÓÐA- OG RITGERÐASAMKEPPNI YRKJUSJÓÐS  
Frá vinstri Halldór Smári Arnarsson, Áslaug Erla Haraldsdóttir og 
Hafþór Gísli Hafþórsson. Fjórði verðlaunahafinn, Andrea Dís Steinars-
dóttir, átti ekki heimangengt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Merkisatburðir
1882 Kaupfélag Þingeyinga, fyrsta íslenska kaupfélagið, var 

stofnað að Þverá í Laxárdal.
1911 Fiskifélag Íslands var stofnað til að „styðja og efla allt 

það er verða má til framfara og umbóta í fiskveiðum 
 Íslendinga“. 

1933  Adolf Hitler hitti þýska iðnjöfra á leynilegum fundum til að 
fjármagna komandi kosningabaráttu nasistaflokksins.

1943 Skömmtun hófst á bensíni á Íslandi. Eigendur smábifreiða 
fengu 1,5 lítra á dag. 

1991 Þyrla landhelgisgæslunnar bjargaði átta manna áhöfn 
Steindórs GK sem strandaði við Krýsuvíkurbjarg. 

2010 43 manns látast eftir í flóðum og og aurskriðum í kjölfar 
mikilla rigninga á Madeiraeyjum. 

„Okkur langar að gera önnur móður-
mál en íslensku sýnileg. Svo er þetta 
líka frábært tækifæri fyrir alla borgar-
búa til að kynnast tungumálum og 
 fólkinu sem talar þau,“ segir Kristín 
R. Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri fjöl-
menningar hjá Borgarbókasafninu. 
Kristín er einn skipuleggjenda Alþjóð-
lega móðurmálsdagsins, sem haldinn 
er í Borgarbókasafninu á morgun, 
þriðjudaginn 21. febrúar, í samstarfi 
við félagið Móðurmál og fjölda ein-
staklinga. Markmið dagskrárinnar 
er að vekja athygli á tungumálum og 
menningarheimunum sem fylgja þeim 
og að skapa gleði og stolt hjá börnum 
sem hafa annað tungumál en íslensku 
að móðurmáli.

„Við þurfum að virkja öll þessi tungu-
mál sem eru hluti af okkar samfélagi. 
Við eigum svo mörg tvítyngd börn,“ 
segir Kristín. Sjálf er hún alin upp í 

Dan mörku, þó hún eigi íslenska for-
eldra, og hefur aldrei gengið í ís lenskan 
skóla. Hún þekkir vel reynsluheim tví-
tyngdra barna. „Þetta er mitt hjartans 
mál. Ég er mjög þakklát fyrir að hafa 
ekki misst niður mitt móðurmál, þrátt 
fyrir að hafa ekki fengið móðurmáls-
kennslu,“ segir Kristín. Þess má geta að 
hún talar fallega íslensku, sem er ótrú-
legt í ljósi þess að hún hefur eingöngu 
búið hér á landi í fjögur ár af ævi sinni. 

Að mati Kristínar ætti að gera 
móður máli barna hátt undir höfði um 
leið og börn taka sín fyrstu skref í nýju 
landi. Það sé jafnt hagur barnanna 
sjálfra og samfélagsins, því börn sem 
séu fær í eigin móðurmáli séu líklegri 
til að læra íslensku vel. „Það er æski-
legt að önnur móðurmál en íslenska 
séu metin í íslenska skólakerfinu, eins 
og til dæmis í valáföngum. Þetta getur 
verið lykilatriði fyrir bæði íslensku-

kunnáttu og sjálfsmynd barnanna, 
sem hvoru tveggja hefur mikil áhrif á 
hversu vel okkur gengur að skapa fyr-
irmyndar fjölmenningarsamfélag.“ 

Meðal þátttakenda í Alþjóðlega 
móður málsdeginum verður Vig-
dís Finnbogadóttir, fyrrverandi for-
seti Íslands, en hún verður heiðurs-
gestur samkomunnar. Dagskráin 
hefst  klukkan 17 með skemmti atriðum 
frá félaginu Móðurmál, en klukkan 
17.30 hefst svo dagskrá á Tungumála-
torgi. Þar verður hægt að fræðast um 
 japönsku, ítölsku, tékknesku og mörg 
önnur tungumál, hlusta á sögur á 
ýmsum tungumálum, búa til ljóð, fara í 
leiki og ýmislegt fleira. Þá verður hægt 
að kynna sér starfsemi Borgarbóka-
safnsins á sviði fjölmenningar, að því 
ógleymdu að hitta fólk frá öllum heims-
hornum og fræðast um menningu þess. 
 holmfridur@frettabladid.is

KRISTÍN R. VILHJÁLMSDÓTTIR:  FAGNAR ALÞJÓÐLEGUM MÓÐURMÁLSDEGI

Móðurmál er lykill að góðu lífi

Á þessum degi fyrir einu ári síðan synjaði 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
Icesave-lögunum staðfestingar í annað sinn. 
Þar með varð ljóst að þjóðaratkvæðagreiðsla 
færi fram um málið. Þegar Alþingi samþykkti 
samningana um Icesave í vikunni á undan voru 
lagðar fram tvær tillögur um þjóðaratkvæða-
greiðslu vegna málsins. Þær voru báðar felldar 
með 33 atkvæðum gegn 30.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðargildi 

laganna var haldin 9. apríl 2011. Lögunum var 
hafnað með um 60 prósentum atkvæða á móti 
40 prósentum, sem var meira en skoðana-
kannanir höfðu gefið til kynna. Þess er nú 
beðið að málið verði tekið fyrir hjá EFTA-
dómstólnum en ESA, eftirlitsstofnun EFTA, 
hefur gefið út að ekki verði beðið eftir 
uppgjöri þrotabús Landsbankans, til að sjá 
hversu miklar endurheimtur úr búinu verða. 
Greiðslur úr þrotabúinu eru þegar hafnar. 

ÞETTA GERÐIST:  20. FEBRÚAR 2011

Forsetinn synjar í annað sinn



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

Staffan Holm  kynnti nýja stólalínu á húsgagna-
sýningunni í Stokkhólmi á dögunum. Línan ber 
nafnið Spin en um er að ræða litríka kolla sem hægt 
er að raða hverjum ofan á annan og mynda þeir þá 
nokkurs konar spíral. Þeir eru einnig til sem barstólar. 
Holm hannar Spin fyrir fyrirtækið Swedese.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Inga María Brynjarsdóttir teiknar skordýr og aðrar óaðlaðandi skepnur með karakter.

Hrífst af því 
sem öðrum 
finnst ógeðslegt
Þ

etta byrjaði með pennateikn-
ingum af upphugsuðum 
dýrum en hefur smám 
saman þróast yfir í að 

eiga raunveruleg dýr að fyr-
irmynd,“ segir Inga María 
Brynjarsdóttir teiknari, en 
blýantsteikningar hennar af 
alls kyns dýrum hafa vakið 
athygli undanfarið. „Dýrin 
eru auðþekkjanleg á 
myndunum,“ segir 
Inga María, „en 
það er þó alltaf 

3

Gerð úr 7 svæðisskiptu 
pokagormakerfi með 
4 cm þrýstijöfnunarefni 
í bólstrun. 
Verð á Queen 
153x203 cm á 
íslenskum botni  frá

129.900 kr. 

Gerð úr 7 svæðis
pokpo agormakerfi 
4 cm þrýstijöfnu
í bí ólstrun. 
Verð á Queen
1531 x203 cm á 
íslenskum botn

129.900 kr
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anburð Saga/Freyja/Þór 
hágæða heilsudýnur

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

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

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),  
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar  
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við 
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki 
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

íslensk 
framleiðsla 

í 20 ár

Rafhitarar fyrir heita potta



Moment  eða augnablik er heiti 
þessa stóls. Hönnuður stólsins er 
Khodi Feiz. Á stólnum er áfast lítið 
borð sem hægt er að beina í tvær áttir.

„Þetta fór frekar rólega af stað 
en á þriðja degi varð allt vit-
laust. Skyndilega vorum við um-
kringdar innkaupastjórum frá 
virtum hönnunar verslunum og 
blaða mönnum sem áttu ekki orð 
fyrir hrifningu. Einn sagði  Tulipop 
vera svar Íslendinga við Múmín-
álfunum. Annar keypti alla  línuna 
eins og hún leggur sig með þeim 
orðum að hann festi eiginlega aldrei 
kaup á neinu á sýningunni sjálfri. 
Honum fannst hún svo flott að 
hann hreinlega stóðst ekki mátið,“ 
segir hönnuðurinn Signý Kolbeins-
dóttir og annar eigandi íslenska 
hönnunar fyrirtækisins Tulipop.

Þar á Signý við þær glimrandi 
góðu viðtökur sem fyrirtækið hlaut 
á sýningunni Ambiente í Frank-
furt á dögunum. Ambiente er ein 
stærsta og virtasta sýning heims 
á sviði gjafavöru, hús búnaðar 
og borðbúnaðar og er sótt af um 
145 þúsund verslanaeigendum 
og dreifingar aðilum hvaðanæva 
úr heiminum á ári hverju. Tuli-
pop var eina íslenska fyrirtækið 
á  sýningunni og náðu forsvars-

menn þess að landa mikilvægum 
 samningum við virtar hönnunar-
verslanir á meginlandi Evrópu, þar 
á meðal við Klevering í Hollandi og 
Pylones á Ítalíu.

Að sögn Helgu Árnadóttur fram-
kvæmdastjóra Tulipop á hug-
myndafræði merkisins ekki síst 
þátt í þeim góðu viðtökum sem 
línan hlaut ytra en hún inniheldur 
meðal annars matarstell, diska-

mottur, lampa, minnisbækur og 
tækifæriskort fyrir börn og full-
orðna. „Við kynntum Tulipop sem 
heilan ævintýraheim með þrettán 
fígúrum sem hver og ein á sína 
sögu. Fólk kolféll fyrir þessari 
fantasíu.“

Stefan Nilson, einn helsti tísku-
frömuður Svía, hefur í kjölfarið 
birt myndir og jákvæða um fjöllun 
um Tulipop á vefsíðunni trend-
gruppen.se og útsendarar frá hinu 
virta bandaríska tímariti Gift Shop 
hafa sett diska frá Tulipop á lista 
yfir „skyldukaup“ fyrir vorið.

Þær Signý og Helga eiga nú í 
frekari samningaviðræðum við 
erlenda aðila sem hafa áhuga á 
að koma vörum Tulipop á fram-
færi. „Við verðum örugglega að 
fara í gegnum öll tilboðin á næstu 
vikum,“ segir Helga og bætir við 
að Ambiente muni klárlega opna 
fyrirtækinu margar nýjar dyr 
í Evrópu en vörur Tulipop eru 
nú seldar í verslunum í Banda-
ríkjunum, Þýskalandi, Svíþjóð og 
á Írlandi auk Íslands.

 roald@frettabladid.is

Tulipop vel tekið á 
Ambiente í Frankfurt
Viðtökur fóru fram úr björtustu vonum þegar hönnunarfyrirtækið Tulipop kynnti vörur sínar á sýningunni 
Ambiente í Frankfurt á dögunum. Stórir dreifingaraðilar vilja koma vörum Tulipop á framfæri í Evrópu. 

Fjöldi litríkra fígúra býr í töfraheimi 
Tulipop, Bubble, Maddý, Skully og fleiri.

KONJAK er ný grenningarvara fyrir fullorðna í 
ofþyngd. KONJAK inniheldur náttúrulegar trefjar, 
(glucomannan) sem eru unnar úr konjak plöntunni 
sem vex í Asíu.
 
Þegar KONJAK er notað samhliða léttu mataræði 
má auka þyngdartap um allt að 60%. Það þýðir að 
fyrir hvert kíló sem þú missir af eigin rammleik getur 
þú með hjálp KONJAK misst allt að 1,6 kg.
 
Glucomannan eru fyrsta náttúrulega efnið sem 
sérfræðingar Matvælaöryggisstofnunar Evrópu hafa 
viðurkennt að raunverulega hjálpi við þyngdartap.

Glucomannan eru vatnsuppleysanlegar trefjar sem 
eru þeim eiginleikum búnar að þær geta dregið til 
sín 2-300 falda þyngd sína af vatni. Þegar töflurnar 
leysast upp í maga myndast því massi sem fyllir upp 
í magann og flýtir fyrir seddu tilfinningu.

Frekari upplýsingar 

VIÐUR-

KENNT

AF EFSA

Sýningarbás Tulipop var í höll ellefu á 
svokölluðu Young & Trendy-svæði sem 

mjög eftirsótt er að komast á, að 
sögn þeirra Signýjar og Helgu. „Eftir 
að við sendum út prufur buðu for-
svarsmenn Ambiente okkur sér-
staklega bás á svæðinu.“ Meðal 
annarra fyrirtækja sem sýndu 
í höll ellefu voru Normann 
Copenhagen og Pylones.



FASTEIGNIR.IS
20. FEBRÚAR 20128. TBL.

Fasteignasalan Eignamiðlun kynnir einbýlishús 
við Eikarás 7 í Garðabæ.

H úsið er á tveimur hæðum, skráð 299,5 fer-
metrar og þar af er íbúð 257,2 og bílskúr 42,3 
fermetrar. 

Á efri hæð er anddyri, eldhús, borðstofa, bóka-
herbergi, gestabaðherbergi, hjónaherbergi, fataher-
bergi, baðherbergi hjóna, barnaherbergi, þvottaher-
bergi og tvöfaldur innbyggður bílskúr. Á neðri hæð 
eru tvö svefnherbergi, stór stofa, sjónvarpsstofa og 

frístundaherbergi með gufu og snyrtingu innaf. Auk 
þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá vestur hlið 
hússins.

Auk þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá 
 vestur hlið hússins. Þess má geta að frístunda-
herbergið er 100 fm óskráð rými og eignin því um 
400 fm í heildina.

Öll gólf utan baðherbergja eru parketlögð. Gólfhiti 
er í öllu húsinu. Skynjari er í lýsingu, meðal  annars 
í forstofu. Útsýni er gott og óhindrað til suðurs og 
vesturs.

Bílaplanið er hellulagt og með hita.

Tveggja hæða einbýli 
með stórkostlegu útsýni

Húsið er á tveimur hæðum, bjart og rúmgott. Húsinu fylgir tvöfaldur, innbyggður bílskúr.  

Heimili allra landsmanna

Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

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

www.heimili.is

Fensalir - 2ja - 3ja herb. 
Stór vönduð 97 fm endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. Stór  40 
fm sólpallur með íbúðinni. Gott lítið 
fjölbýli.   Auðveld fjármögnun.   
V. 23,9 m. 

Rjúpnahæð 4 - Einbýli. 
Vandað 250 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum tvöföldum  
bílskúr.   Húsið stendur á barnvænum 
góðum stað í Garðabæ.   Vandaðar 
innréttingar og tæki.  V. 74,0 m. 

Gvendargeisli - 3ja herb jarðhæð
Vönduð rúmgóð 120 fm íbúð á 
jarðhæð með sérgarði.  Stæði í 
bílskýli, afgirtur sólpallur, vandaðar 
innréttingar og gólfefni.  Möguleg 
skipti á stærri eign. 

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

Lómasalir - parhús
Gott vel innréttað 190 fm parhús 
með innbyggðum bílskúr.    parket 
og flísar á gólfum og eikarinnrétt-
ingar.   V. 52,5 m. Góð áhvílandi  
lán.   Möguleg skipti á minni eign í 
hverfinu.  

Andrésarbrunnur - Bílskýli. 
Falleg og vel skipulögð 5 herb. 127 
fm íbúð í lyftuhúsi og meðfylgandi 
stæði í lokuðu 3ja bíla bílskýli.   
V. 29,9 m.  Laus til afhendingar. 

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

Hringbraut  Hfj. - 3ja herb. 
Nýleg 80 fm íbúð með sérinn-
gangi og stæði í bílskýli.  Íbúðin 
er skemmtilega hönnuð á tveimur 
hæðum sem veitir útleigu möguleika.  

Sævargarðar 18 - Seltjarnarnesi. 
Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús 
á tveimur hæðum innst í botnlanga á 
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Áhv. 
mjög hagstæð lán. V 54 m.

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

Lyngdalur - endaraðhús
Fullbúið vandað 155 fm  með inn-
byggðum bílskúr.  Þrjú góð herbergi, 
sólpallur, heitur pottur o.fl  V. 29,9 m 
Áhv. 26,0

Frostafold með bílskúr. 
Mjög rúmgóð 107 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð ásamt 25 fm bílskúr. 
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús 
innan íb. Stór stofa með suður-
svölum, glæsilegt útsýni. íbúðin er 
laus fljótlega. Verð 25,0 milljónir.

Hófgerði - Einbýli í vesturbæ Kóp.
Sérlega vel skipulagt hús á góðum 
stað í vesturbæ Kóp. Fjögur svefn-
herbergi og stofur. Húsið er mikið 
endurnýjað. Stór og gróin lóð. 
Verð 39,0 milljónir.

Logafold 174  - Opið hús
Gott 170 fm einbýli á eini hæð  með 
innbyggðum 24 fm bílskur.  Fjögur 
góð herbergi og fallegur garður með 
sólpöllum, stórt hellulagt upphitað 
bílapalan.  V. 51,0 m. 
Til sýnis í dag frá 17.30 til 18,00

OPIÐ HÚS

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  

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

Ástþór Reynir 
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!

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

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Jakasel.
Vandað og vel skipulagt 
331,4 fm. einbýlishús 
á fallegum og grónum 
útsýnisstað. 6 svefnher-
bergi.  Eldhús með stórri 
eyju. Stórar stofur með arni. 
Tvöfaldur bílskúr. Tvennar 
svalir. Glæsileg verðlaunalóð 
með stórum viðarveröndum 
og skjólveggjum.
Verð 79,0 millj.

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

Bjarkarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
Falleg og vönduð 148,7 fm. 4ra herb. efri sérhæð, endaíbúð í vönduðu litlu fjölbýlishúsi. 
Íbúðinni fylgir sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Svalir til suðvesturs út af stofu 
með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með eikarinnréttingum.  3 herbergi, öll með 
skápum. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 49,9 millj.

Unnarbraut – Sel-
tjarnarnesi. Efri 
sérhæð.
Glæsileg 201,8  fm. efri sérhæð 
að meðtöldum 32,6 fm. bílskúr 
í þríbýlishúsi á sunnanverðu 
Seltjarnarnesi. Eignin var nánast 
öll endurnýjuð að innan á afar 
vandaðan hátt. Vönduð lýsing. 
Stór eyja í eldhúsi. Bjartar 
samliggjandi stofur með útgangi 
á suðursvalir  Sjónvarpsstofa..
Útsýnis nýtur bæði til suðurs og 
vesturs.  Verð 50,9 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. 

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.

Ásakór-Kópavogi. 5 herbergja íbúð með bílskúr.
Glæsileg 154,7 fm. 5 herbergja íbúð á efstu hæð auk bílskúrs með 8,4 fm. geymslu innaf.  
Tvennar svalir eru á íbúðinni til suðurs og austurs og fallegt útsýni. Rúmgóð stofa, eldhús 
opið við stofu og 4 rúmgóð herbergi. Stutt í skóla, sundlaug og verslanir. Verð 39,9 millj.

Hraunbrún – Hafnarfirði
214,4 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. bílskúr. Á neðri hæð eru 
forstofa, hol, 3 herbergi auk fataherbergis, baðherbergi og þvottaherbergi með útgangi 
á lóð. Á efri hæð sem er með góðri lofthæð eru stofa, borðstofa með útgengi í sólhýsi til 
norðvesturs, rúmgott fjölskyldurými, eldhús og gestasnyrting. Suðaustursvalir og verönd 
með heitum potti. Hellulögð og upphituð að koma.  Verð 34,0 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

Starhagi.
307,2 fm. glæsilegt einbýishús á þremur hæðum með aukaíbúð á þessum glæsilega 
útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs.   Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum inn-
réttingum, borðstofa,sjónvarpsstofa og eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum.  
Á efri hæð eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með 
fullri lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn.  Falleg lóð. Frábær staðsetning. Verð 
115,0 millj.

Klettás– Garðabæ
Mjög vandað og vel skipulagt 180,0 fm. tvílyft raðhús með 22,2 fm. innbyggðum bílskúr 
á skjólgóðum útsýnisstað í Ásahverfinu. Vandaðar hvítar sprautulakkaðar innréttingar og 
fataskápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnherbergi , en í dag eru 3 svefnherbergi 
og stofurými á efri hæð stórt og opið. Aukin lofthæð á efri hæð og innfelld lýsing í 
loftum. Suðursvalir út at stofum. Stór verönd með skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt.   
Verð 57,9 millj.

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

Rjúpnahæð – Garðabæ
Afar vandað og vel skipulagt 249,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðt. 46,9 fm. 
tvöföldum bilskúr .  Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Innfelld lýsing. Gegnheilt parket og náttúrusteinn á gólfum. 3 herbergi auk 
sjónvarps/vinnuherbergis. Stofa með útgangi á svalir til suðurs. Borðstofa með arni. Stór 
verönd til suðurs með heitum potti. Verð 73,9  millj.

Langagerði. 
431,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 55,1 fm. samþykktri aukaíbúð á jarðhæð 
og 37,4 fm. innbyggðum bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í stórar stofur, stórt eldhús með 
mikilum innréttingum, sólskála, sjónvarpsherbergi og 3 svefnherbergi. Á neðri hæð eru m.a. 
auk séríbúðar 2 stór herbergi og Spa.  Mikil lofthæð í bílskúr.  Ræktuð lóð með hellulögn og 
stórri viðarverönd með skjólveggjum og stórar svalir til norðurs með útsýni yfir borgina og 
víðar. Verð 77,0 millj.

4 - 6 HERB.

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

Kirkjusandur – glæsileg 
íbúð á efstu hæð
Glæsileg  174,3 fm. lúxusíbúð á efstu 
hæð auk 32,6 fm. sér geymslu í  
kjallara og sér stæðis í bílageymslu á 
útsýnisstað við sjóinn. Íbúðin er öll hin 
vandaðasta með tvennum svölum og 
óðviðjafnanlegu útsýni yfir borgina, 
til sjávar og víðar. Miklar sérsmíðaðar 
innréttingar. Stórar samliggjandi stofur 
með arni. Flísalagðar svalir. Sameigin-
legt þvottaherbergi á hæðinni. 
Verð  72,9 millj.

Ægisíða -  4ra her-
bergja 
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2. 
hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum. 
Eldhús með ljósum viðarinnrétt-
ingum. Rúmgóð stofa/borðstofa. 
3 herbergi.Búið er að endurnýja 
gler í íbúðinni að mestu og þak 
var endurnýjað fyrir nokkrum 
árum síðan.
Verð 27,5 millj.



Brekkubyggð 
-Garðabæ
92,0 fm íbúð með sérinngangi 
og glæsilegu útsýni á góðum 
og grónum stað. Stór sér lóð 
fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist 
í forstofu, þvottah. innaf for-
stofu, hol, 2 svefnh., rúmgóða 
stofu, eldhús og flísalagt baðh. 
Útsýni út á sjóinn, að Snæfells-
jökli, yfir borgina og víðar. 
Verð 23,9 millj.

 EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

Þórðarsveigur.
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. 

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

Kvisthagi- laus 
strax.
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.

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

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

Hringbraut
Góð 76,4 fm. íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi við Hringbraut. Tvær skiptanlegar 
stofur með útgengi á svalir til suðausturs og rúmgott svefnherbergi. Sér geymsla í 
sameign. Þrefalt gler í gluggum. Verð 18,9 millj.

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 
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 bílageymslu. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. ÍBÚÐ MERKT 0103. 
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.

Njálsgata 3- endurnýjuð íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 18.00-19.00
Falleg og björt 69,7 fm. íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað í miðbænum.  
Íbúðin var nánast öll tekin í gegn að innan árið 2004. Nýtt rafmagn sett í á 
sama tíma. Hátt til lofts og góð lýsing. Stór bakgarður með mikla möguleika. 
Nýlegt gler í gluggum. Verð 21,0 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. VERIÐ VELKOMIN.

Nýbýlavegur –Kópavogi. 
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.

Grandavegur- laus strax.
Góð 80,3 fm. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í góðu fjölbýli í vesturbænum. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar. 
Rúmgott svefnherbergi. Hellulögð verönd til vesturs út af stofu Verð 23,5 millj.

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð í Suður-
hlíðunum í göngufæri við Háskólann í Reykjavík. 
Björt stofa með opnum eldhúskrók, flísalagt bað-
herbergi og rúmgott svefnherbergi. Lóð hellulögð 
og sólrík. Góð aðkoma. Verð 14,7 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 , sameiginleg  setustofa og hárgreiðslustofa. Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 21,8 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.

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.

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

AUSTURSTRÖND- SELTJARNARNESI
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN 

KAUPANDA.

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

HELST Í SÉRSTÆÐU HÚSI.

ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ TRAUSTUM LEIGUSAMNINGUM 
FYRIR FJÁRFESTA

 
SJÁLAND-GARÐABÆ

ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM 
EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.

SELTJARNARNES
ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐ, RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI

Á SELTJARNARNESI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS OG PARHÚS Í GARÐABÆ

3JA – 4RA HERBERJA ÍBÚÐUM Á SELTJARNARNESI

LAUGAVEGUR – BANKASTRÆTI
VERSLUNARHÚSNÆÐI ÓSKAST NEÐARLEGA VIÐ 

LAUGAVEG EÐA BANKASTRÆTI

4RA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST  Á SELTJARNARNESI 
EÐA VESTARLEGA Í VESTURBÆNUM. MÁ VERA Í 

LYFTUHÚSI.

2JA ,3JA og 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR ÓSKAST Í
 101,104,105,107 OG 108 FYRIR FJÁRFESTA

OPIÐ
 H

ÚS
Sóleyjarimi 11 -  Góð 2ja herbergja íbúð

OPIÐ
 H

ÚS



Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Grenimelur - glæsileg hæð með aukaíbúð

Blikanes 22 - mjög góð staðsetning

Njálsgata 80 - 2. hæð

 Álftamýri 52 - glæsileg uppgerð íbúð

 Maltakur 3 - glæsileg íbúð

Hvassaleiti 17 - vel staðsett

Sólheimar 27 - glæsilegt útsýni

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Blikanes 22 er 268 fm einbýlishús með aukaíbúð og er á þremur 
pöllum. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Um er að ræða eign sem 
þarfnast verulegrar endurbóta. Húsið er vel staðsett og stendur 

á 1216 fm hornlóð. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að stækka húsið verulega eða með nýtingarhlutfalli allt að 0,45. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 Húsið þarfnast gagngerrar 
endurnýjunar. Verð 45,0 m. 1111 

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í steinsteyptu húsi við Njálsgötu. Eignin skiptist í gang, 
stofu, borstofu, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús og búr/geymslu. Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 18,9 m. 1199 

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:30 V. 21,4 m. 1072 

I9 Glæsileg og vel hönnuð 3ja herb. 111,8 fm íbúð á góðum stað á Arnarneshæðinni. Íbúðin er 
fullbúin með fallegu eikarparketi á gólfum. Húsið er aðeins tveggja hæða og er klætt viðhaldslítilli 
klæðningu. Byggt 2010. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00V. 28,5 m. 1119 

Vel staðsett 258 fm raðhús með ca. 20 fm innb. bílskúr Reykjavík. Tvennar svalir til vesturs. Húsið 
er á pöllum og þarfnast endurnýjunar í takt við nýja tíma að utan og innan. Laust strax. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 39,0 m. 7153

Falleg 4ra herbergja 104 fm 
endaíbúð á 6.hæð í fallegu 
lyftuhúsi. Íbúðin er velskipulögð 
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. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
V. 25,9 m. 1086

Falleg og mikið uppgerð neðri sérhæð og íbúð í kjallara ásamt bílskúr, samtals 222,6 fm. Húsið 
er vel staðsett milli Furumels og Birkimels.  Á árunum 2004-2010 var eignin mikið endurnýjuð 
m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, gler, gluggar og fl. Ennfremur er búið að endurnýja neyslu-
vatnslagnir, rafmagnslagnir og skólplagnir að hluta. V. 57,9 m. 1182

 Einbýli

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, 3 
svefnh. og baðh.  Á neðri hæð er stórt svefnh., 
herb. innaf bílskúr og bílskúr. V. 39,9 m. 1129 

Sólvallagata 60 - glæsilegt útsýni
Fimm herbergja 88,3 fm íbúð á 3. hæð 
með góðu útsýni við Sólvallagötu. Fjögur 
svefnherbergi eru í íbúðinni. Íbúðin þarfnast 
standsetningar. V. 23,9 m. 1149 

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 

Skúlagata - jarðhæð
Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu 
húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötuna. 
Aðgangur að mötuneyti með heitum mat er í 
næsta húsi.  Sér geymsla innan íbúðar.  Hús-
vörður er í húsinu. V. 18,5 m. 7249 

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

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 

Álfheimar - 6 herb. efri sérhæð með bílskúr 

Stór, falleg og vönduð 163 efri sérhæð ásamt 22,8 bílskúr. Íbúðin skiptis í stigahol með sérinn-
gangi, fimm herbergi, gestasnyrtingu, hol, eldhús með borðkrók, stofu, gang, þvottaherbergi og 
baðherbergi. Í kjallara er geymsla íbúðar. Bílskúr fjær húsinu tilheyrir íbúðinni. V. 41,9 m. 1196 

Hæðir

Raðhús

Urriðakvísl - einstakt útsýni
Einstaklega vel staðsett einbýlishús á góðum 
útsýnisstað. Húsið er neðst í botnlanga við 
opið útivistasvæði og stórglæsilegu útsýni 
yfir Elliðadalinn. Eignin er allt í allt 466,1 fm, 
þar af ca 70 fm auka íbúð á jarðhæð með 
sérinngang og tvöfaldur 52,9 fm bílskúr. Húsið 
er teiknað af Helga Hjámassyni og Vilhjálmi 
Hjálmassyni arkitektum. V. 87,0 m. 6999 

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 

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.



 Eignir óskast

Skútuvogur 3 - vöruhótel

Faxafen - lagerhúsnæði

 Ögurhvarf - tvö hús

2ja herbergja

3ja herbergja

 Atvinnuhúsnæði

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

Sigtún - mikið endurnýjuð
Mjög góð og mikið endurnýjuð 95 fm kjall-
araíbúð með sérinngang í fallegu húsi við 
Sigtún í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi og tvær 
stofur eru í íbúðinni. V. 24,5 m. 1188 

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 

Laugavegur - flott íbúð
2ja herbergja 92,4 fm enda íbúð á 2.hæð 
í nýlegu vönduðu lyftuhúsi á fínum stað í 
miðborginni. Vandaðar innréttingar, parket. 
Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Sérgeymsla 
við hlið íbúðarinnar. Laus strax, sölumenn 
sýna.  V. 26,5 m. 1007 

Fálkagata 32 - stutt í Háskólann
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. 
V. 27,9 m. 1179 

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 

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 

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 

Furugrund - 1.hæð  m. aukaherb.
3ja herbergja íbúð á 1.hæð í viðgerðu og 
máluðu húsi ásamt aukah. í kjallara samt. 
87,7 fm. Góð staðsetning í grónu hverfi við 
Fossvoginn Kóp. Góðar svalir. Gott skipulag.  
Parket og góðar svalir.  V. 19,3 m. 1038 

Njálsgata 23 - falleg íbúð
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 

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 

Rauðalækur 27 - glæsileg hæð
5 herbergja140 fm  glæsileg hæð sem skiptist 
í forstofu, stigapall, þrjú svefnherbergi, hol, 
tvær samliggjandi stofur, eldhús og baðher-
bergi. Í kjallara fylgir sér geymsla, sameiginlegt 
þvottahús o.fl. Tvennar svalir eru á húsinu, til 
suðurs út af stofu og til vesturs út af stigapalli. 
Húsið er reisulegt og fallegt og virðist vera í 
góðu ástandi. Bílskúrinn er 30 fm sérstæður 
norðan megin við húsið. V. 39,9 m. 5257

Njálsgata 80 - risíbúð
Talsvert endurnýjuð 3-4ra herbergja 63,3 fm 
risíbúð á 4.hæð í góðu steinhúsi miðsvæðis. 
Endurnýjað ofna og raflagnir ásamt ofnum, 
gluggum og gleri og fl. 2-3 svefnh.(geymsla á 
hæðinni nýtist sem herb.) Suðurs. Útsýni m.a. 
á Perluna og fl. Laus strax.  V. 15,5 m. 7161 

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

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 fylgir. Granít á 
borðum og í sólbekkjum. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar. Innb. ísskápur og uppþvottavél 
fylgja. Góðar svalir. Laus strax.  V. 24,9 m. 1176 

Álftahólar - 7. hæð - yfirtaka lána
YFIRTAKA Á ÁHVÍLANDI LÁNUM CA. KR. 15,8 
MILLJÓNIR. 2ja herbergja góð íbúð á 7. hæð í 
lyftuhúsi með frábæru útsýni.  Íbúðin skiptist í 
hol, stofu, eldhús, baðherbergi og svefnher-
bergi. Glæsilegt útsýni. V. 15,8 m. 1197 

4ra-6 herbergja

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

Hverfisgata - mikið endurnýjuð
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja her-
bergja, samtals 96,7 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi. Gegnheilt parket á gólfum. Íbúðin 
er laus strax. V. 23,9 m. 1198 

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  

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.   

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

Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg 
stærð 400-500 fm 

Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm ein-
býlishúsi í Vesturborginni.
Góðar greiðslur í boði. Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Kristinsson í síma 861-8514  

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

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.

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

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 hæðinni. Selst í einu lagi. V. 115 m. 
1090

Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við Skútuvog. Um er að ræða samtals 3.752,8 fm að stærð. Hús-
eignin selst með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e. allir vörurekkar, plastpökkunarvélar, skrifstofu-
húsgögn, skjávarpar, hljóðkerfum í fundarherbergjum, tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið er laust 
strax og tilbúið til innflutnings. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. V. 499,0 m. 6641

Vel staðsett geymsluhúsnæði. Um er að ræða 100,5 fm rými með máluðu gólfi. Sameiginleg inn-
keyrsludyr og innkeyrslugangur.  V. 7,0 m. 1156 



Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

t r a u s t  

Herb: 5-6

Opið
hús

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir með stæði í bílastæðahúsi. 
Þetta er vafalítið ein allra  glæsilegustu staðsetningu íbúðarbyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu. Lundur 86-92 eru þrjú 4ra-6 hæða fjölsbýlishús 
með samtals 52 íbúðum.  Fallegar eikarinnréttingar en íbúðirnar skilast 
á gólfefna nema á baði og á þvottahúsi.

Uppl. Sigga Rut í gsm: 699 4610 

 Verð frá kr. 29,5 -78 m

Stærð: 100,3-189.5 fmHerb. 3-5

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Herb: 5-6

Opið
hús

Ásakór 3 – 203 Kóp

Fallega 5 herbergja útsýnisbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með bílskúr. Íbúðin 
er afar rúmgóð með fjórum  svefnherbergjum. Glæsilegt útsýni og  
stórar suðursvalir . Gólfefni eru flísar og eikarparket. Ýmis afþreying 
eins og golfvöllurinn, hesthúsabyggð, Íþróttaakademían Kórin og 
sundlaug eru á næsta leiti .
Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610

 Verð: 39,9 m

Stærð: 187,5 fm Herb. 5

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Herb: 5-6

Opið
hús

Línakur 3a  – 210 Gbæ

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

 Verð: 38,5 m

Stærð:132,3 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Sólvallagata 66 – 101 Rvk

Rúmgóð og björt  íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi á frábærum stað í 
Vesturbænum.  Tvær stofur og tvö svefnherbergi með parketi á gólfi. 
Nýleg stáltæki  í eldhúsi,keramikhelluborð og tengi fyrir þvottavél og 
uppþvottavél. Tvennar svalir eru á íbúðinni og búið  að skipta um 
glugga og ofna. Möguleiki  að yfirtaka ca 16.000.000 kr lán. 
Uppl. Hafdís gsm 895 6107

 Verð: 24,7 m

Stærð: 102,0 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Ásakór 9   – 203 Kóp

Einstaklega falleg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.   
Húsið er á frábærum  útsýnisstað við golfvöllinn í Kópavogi.  Stórar 
suðursvalir og góðar eikarinnréttingar. Eignin er öll mjög vel um gengin 
og frágangur allur til fyrirmyndar.  Örstutt er út á golfvöllinn, verslun, 
íþróttasvæði og sundlaug.
Bjarni gsm 895 9120

 Verð: 37,5 m

Stærð: 154,5 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Kópavogsbraut 87  – 200 Kóp

Stórglæsileg mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð á 2.hæð (efstu 
hæð) með sérinngangi og bílskúr á eftirsóttum stað í Vesturbæ 
Kópavogs. 4 svefnherb. og 1 stofu. Eldhús, baðherb., gólfefni og 
sápar eru endurnýjaðir. Stærð íbúðar: 119,5 fm + bílskúr: 35 fm = 
154,5 fm. Undir bílskúrnum er gryfja sem er með sirka 2,1 m lofthæð.  
Uppl. Berglind gsm 694 4000

 Verð: 37 m

Stærð: 154,5 fm BílskúrHerb. 5

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 18.30-19.00

Opið
hús

Breiðvangur 30  – 220 Hfj

Falleg 4ja herb endaíbúð á annari hæð í fjölbýli 
sem er vel staðsett í norðurbæ Hafnarfjarðar. 
Eigninni fylgir bílskúr og þvottahús er innan 
íbúðar. Gólfefni er parket, flísar og dúkur. Stutt 
er í skóla og alla þjónustu. 
Uppl. Hafdís gsm 895 6107

Verð: 22.9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud 20 feb kl 17.30-18.00

Stærð: 131,7 fmHerb. 4

Kríuás 45 – 221 Hfj

Sérlega rúmgóð og björt endaíbúð á á annari 
hæð innst í Áslandinu með útsýni yfir 
höfuðborgarsvæðið.  Parket og flísar á gólfum 
og vandaðar innréttingar.  Sérinngangur af 
svölum.  Svalir í suðvestur. Laus strax!  
Uppl. Bjarni  gsm: 895 9120

Verð: 25,9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20. feb. kl. 17:30-18:00

Stærð: 104,3 1fmHerb. 4

Naustabryggja  57 – 110 Rvk

 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með 
fallegu útsýni út á Elliðaárvoginn. Eldhús opið við 
stofu með eldunareyju. Baðherbgi með tengi f. 
þvottavél. Hjónaherbgi með fataherbergi. 
Sameiginleg hjóla-og vagnageymsla.
Uppl. Dórothea gsm: 898 3326

Verð: 21.3 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl. 17:30-18:00

Stærð: 82,7 fmHerb. 3

Garðhús 12 – 112 Rvk 

Björt og velskipulögð 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í góðu fjölbýli. Útgengi er út í sérgarð 
sem er að hluta hellulagður og að hluta tyrftur 
frá stofu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Falleg 
hvít innrétting er í eldhúsi.  
Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Verð: 16.9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb. frá kl. 18:30-19:00

Stærð: 62,5 fmHerb. 2

Glitvellir 4 – 221 Hfj

Eignin fæst gegn yfirtöku lána + 1.000.000. 
Falleg íbúð í nýlegu vönduðu fjórbýli á góðum 
stað á Völlunum. Sérinngangur . Innbyggð 
halogen lýsing í stofu og herbergi. Gólfhiti í allri 
íbúðinni. Baðkar og sturta á baðherbergi. 
Uppl. Hafdís gsm: 895 6107 

Verð: 24,6m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 17:30-18:00

Stærð: 111,3 fmHerb. 3

Digranesvegur 20 – 200 Kóp

SÉRHÆÐ – Lúxus íbúð; 179,7fm þar af 23,4fm 
bílskúr. Parket á öllu sem er ekki sérstaklega 
flísalagt.  2 svefnherb. (3 á teikn.) 3 stofur. Svalir 
og verönd 37,0fm með óhindruðu suður- og 
vestur útsýni.  Skoðið nánar á fasttorg.is 
Upp. Sigurbjörn gsm: 867 3707 

Verð: 43,0m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20. feb  kl. 17:30-18:00

Herb. 5-6 + Bílskúr   

Grandavegur 47 – 107 Rvk

Fjölbýli 60+. Eignin er laus við kaupsamning.  
86,9 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð með  24,2 fm 
bílskúr. Mötuneyti á efstu hæð, sameiginleg 
gufa, tæki og heitur pottur út á verönd . 
Hárgreiðslustofa og sjúkraþjálfi eru í húsinu.  
Uppl. Dórothea gsm. 898 3326

Verð: 26.9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 18:30-19:00 

Stærð: 111,1 fmHerb. 3

Blikaás 25 – 221 Hfj

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2.hæð(efstu) í góðu fjölbýli. 
Glæsilegt útsýni er frá eldhúsi yfir Hafnarfjörðin 
og út á sjóinn og Snæfellsjökul. Stórt þvottahús 
er innan íbúðar. Parket er á gólfum.  
Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Verð: 21,9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb.  kl.19:30-20:00

Stærð: 85,7 fmHerb. 3

Tröllateigur 24 – 270 Mos

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

Verð: 27,5 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl.17:30-18:00

Stærð: 127 fmHerb. 3

Hólmgarður 16 – 108 Rvk

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

Verð: 19,3 m

 Hringdu og bókaðu skoðun 694-4700

Stærð: 62 fmHerb. 2

Kleppsvegur 102 – 104 Rvk

Mikið endurnýjað einbýli á stórri lóð með 
tveimur  50 og 55 fm.  2ja herbergja íbúðum á 
sitt hvorri hæðinni þar sem eingöngu þvottahús 
er sameiginlegt. Nýir gluggar, nýtt rafmagn, 
eldhús, bað (ekki fullklárað) og gólfefni.   
Uppl. Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Verð: 29,9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 17:30-18:00

Stærð: 105  fmHerb. 1

Skólabraut 5 – 170 Seltj

Falleg eins herbergja íbúð á jarðhæð fyrir eldri 
borgara á góðum stað á Seltjarnarnesi þar sem 
öll þjónusta er innanhúss. Eldhús rúmgott, 
baðherbergi flísalagt m/sturtu og sameiginleg 
stofa/herb. m/útgengi á svalir. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Verð: 16,9 m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 20 feb kl. 18:30-19:00

Stærð: 55 fmHerb. 1



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

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

Hrísateigur - 105 Rvk
92,1 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð, þar 
af 30,7 fm bílskúr sem er innréttaður sem 
íbúð. Verð 19.2 millj.

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

Stuðlasel 27 - 109 Rvk
Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er 
í góðu standi.Tilboð óskast. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30

Rauðagerði - 108 Rvk
344,7 fm. tvílyft auk 38,7 fm. bílskúrs mið-
svæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir eru í húsinu 
í dag, en auðvelt er að breyta húsinu aftur. 
Verð kr. 86 millj

Frjóakur - 210 Garðabæ
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni 
hæð, þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og 
vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.

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

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

Fjarðarás - 110 Rvk
264,6 fm fallegt einbýlishús á 2 hæðum, 
vel staðsett fyrir neðan götu, innst í 
götunni. Fallegt útsýni. . Húsið er í dag nýtt 
sem tvær íbúðir. Verð 56,9 millj.

Naustabryggja – 110 Rvk
Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4 
svefnh., stórar suðursvalir. Vel hannað. 
Útsýni yfir Esjuna og sundin. 
Lækkað verð 55,9 millj.

Rofabær 43 - 110 Rvk
81,8 fm. 3ja herb. íbúð á 3ju hæð. Gott 
skipulag, endurnýjaðar innréttingar, suður-
svalir. Verð 17.9 millj
OPIÐ HÚS 18-18.30

Bergstaðastræti – 101 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 133,7 
fm. hæð í góðu steinhúsi í hjarta Rvk. Svalir 
og sérbílastæði. Tilvalin til útleigu. 
Lækkað verð 41.9 millj.

: : 535_1000.is

Kögursel - 109 Rvk
206,5 fermetra 6-7 herbergja glæsilegt 
parhús. Mikið endurnýjað á undanförnum 
árum. Fallegur garður með sólpall. 

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

Engjasel - 109 Rvk.
155.4 fm 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum, stæði í bílageymslu. Tilvalin eign 
fyrir laghenta. Eignin laus strax. 
Verð 23.9 millj.

Nesbali - 170 Seltj.nes
Vel skipulagt og skemmtilegt 279 fm. 
raðhús. Opið eldhús, bjartar stofur og 4-5 
svefnh. Góð lofthæð. Innb. bílskúr. Stutt í 
golf og fallegar gönguleiðir. Verð 59.8 millj

Huldubraut – 200 Kóp
258.7 fm parhús með innbyggðum bílskúr. 
Snyrtileg eign með arin í stofu. Stór timbur-
verönd á baklóð. Laust strax. Verð 57 millj.

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.

Norðurbakki - 220 Hfj 
Góð 101.6 fm 3ja herb. íbúð á 4. 
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Hiti í 
flísalögðum gólfum. Þvottah. innan íbúðar. 
Sér geymsla í sameign. Verð 27,7 millj.

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

Norðurbakki - 220 Hafnarfirði
Fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem skilast fullbúnar án gólfefna. Flísar í þvottah. og baði. Stærðir frá 99,8 - 132 fm. 
Allur frágangur til fyrirmyndar. Lyftuhús. Stæði í bílageymslu.

Stakkholt, byggingarlóð
130 – 140 íbúðar byggingarlóð á svokölluðum Hampiðjureit. Gert er ráð fyrir u.þb. 16.000 fm nýbyggingu ofanjarðar 
sem skiptist í 1.500 – 2.000 fm verslun og þjónustu, og 130 -140 íbúðir, alls 26.300 fm með bílastæðakjallara. Búið er 
að grafa púðann á lóðinni fyrir húsið. Gott tækifæri fyrir byggingarfyrirtæki til að reisa hús á stað þar sem skortur hefur 
verið á nýjum eignum. Inneign er í gatnagerðagjöldum af eldri húsum á lóðinni um kr. 100 millj. Verð, 530 millj.

Árvað, byggingarlóð
8.792 fm byggingarlóð í Norðlin-
gaholti undir atvinnuhúsnæði 
og íbúðarhúsnæði. Samþykkt 
deiluskipulag gerir ráð fyrir að byggja 
megi 4.200 fm atvinnuhúsnæði 
(matvöruverslun) og að auki níu 
íbúða fjölbýlishús. Gatnagerðagjöld 
hafa verið greidd fyrir 4.000 fm eign, 
sem gerir 65 millj. Verð, 90 millj. 

Urðarhvarf, heil húseign
Um er að ræða 14.475 fm tæplega fokhelt skrifstofuhúsnæði á 6 hæðum ásamt tveimur hæðum niður í kjallara 
samtals 8 hæðir. Þetta er eign sem býður uppá mikla möguleika. Mikið útsýni er úr efstu hæðunum.
Verð, 775 millj.

OPIÐ
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Vantar par eða raðhús  
í Ásahverfi í Garðabæ

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

Vantar 3ja herb íbúð í lyftuhúsi 
í 101 – 108

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



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.

Laufvangur - Sérhæð - Hf.
Smekkleg efri sérhæð vel staðsett í Norðurbæ Hafnarfjarðar. 
Hæðin er 139,8 fm ásamt bílskúr sem er 27 fm. hæðin skiptist 
m.a. í  4 svefnherbergi, stofa,  borðstofa, eldhús með borðkróki  
hæðin er mikið endurnýjuð, s.s. nýlegar innréttingar og gólfefni. 
v. 36 millj. 

Furuhlíð -  Einbýli - Hf
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr 
samtals ca 260 fm auk 32 fm rými undir bílkskúr m. innnk.hurð 
samtals ca 291 fm. 5-6 herb. ofl. Frábær staðsetn. innst í botn-
langa. Garður með verönd og pöllum. Útsýni. Fullbúin vönduð 
eign. Verð 67,5 millj.

Blikaás - Hf. -  Sérhæð 
Falleg 120 fm neðri sérhæð, endaíbúð á neðri hæð í skemmtilegu 
6 íbúða húsi, íbúðin er 120 fm. Íbúðin skiptist m.a. í 3 svefnherb. 
stofu, eldhús. sérlega rúmgóður sólpallur, gott aðgengi. Vönduð 
eign sem vert er að skoða. Verð 30,9 millj. 

Suðurholt - Hf. -  Sérhæð 
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

Ölduslóð - Hf - 3ja
Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli. Góður 
sérinngangur. Gólfefni eru parket og flísar. Hús er í mjög góðu 
ástandi. Frábær staðsetning. Verð 19,9 millj.

Bæjargil - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fermetra einbýli á tveimur 
hæðum ásamt sérstæðum 28 fermetra bílskúr samtal sum 187,3 
fermetrar vel staðsett við Bæjargil 126 í Garðabæ.Eignin skiptist 
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, þvottashús, 
setustofu, stofu og sólstofu. Á efri hæð eru þrjú mjög góð 
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og risloft. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Verð 59 millj.

Kjarrmóar - Raðh. - 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.

Álftahólar - 3ja herb. - 111 Rvk.
Mjög góð  87,8 fm 3ja herb. íbúð í klæddu fjölbýli. Eignin skiptist 
í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, yfirbyggðar svalir, herb., 
hjónaherb., baðherb., geymslu, sameiginl. þvottah. 
Verð 17,9 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. 

Álfholt - Hf - 3ja
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.

Sæbólsbraut - Endaraðhús - Kóp.
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. Áhvílandi hagstæð lán. Verð. 47,9 millj.

Sandprýði - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott parhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr samtals um 199 fermetrar vel staðsett 
við Sandprýði 1 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, forstofuher-
bergi, gestasnyrtingu, þvottahús, bílskúr, gang, hol, sjónvarpshol, 
eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, barnaherbergi og hjóna-
herbergi. Fallegar innréttingar. Verð 48 millj.

Kvistavellir 51 - Hf. - Raðhús 
Um er að ræða raðhús við Kvistavelli 51.Samtals 187 fm fokhlet 
milliraðhús. Íbúðin er 160,1 fm og bílksúr 26,9 fm. Húsið er 
klætt lituðu bárustáli. Útveggir allir einagraðir og búið er einnig 
að einagra loft og plast. Varðandi skipulag er vísað í teiknngar. 
Frágengið að utan og lóð grófjöfnuð. Laust strax. 

Ölduslóð - Einb./Tvíbýli - Hf.
Mjög fallegt virðulegt steinhús 177,2 fm ásamt 20,4 fm bílskúr 
samtals um 197,6 fm vel staðsett við Ölduslóð 9 í Hafnarfirði. 
Eignin er tvær íbúðir í dag hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu 
árum. Verð 43 millj.

Háholt -  Hf. - 3ja herb. m. bílskúr 
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsileg nýleg 3ja herbergja 
íbúð 92,8 fermetrar í litlu fallegu fjölbýli auk innbyggðs bílskúrs 
40,4 fermetrar samtals 133,2 fermetrar vel staðsett á Holtinu í 
Hafnarfirði.  Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 
tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. Verð 23,9 millj.

Birkihvammur  -  Hf -  Einbýli/Tvíb.
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. Verðtilboð

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt einbýli á einni hæð  með 
innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í Garðabæ.
Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig: anddyr/forstofa, 
gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, stofa, gangur, þrjú her-
bergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi með fataherbergi 
og baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 
8960058.

Túnhvammur - Hf -  Raðhús 
Fallegt 214,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 46,6 fm bílskúr 
samtals um 261,5 fm vel. Eignin skiptist í forstofu, hol, gott her-
bergi, fjölskyldurými, baðherbergi, snyrtingu, bílskúr og geymslu/ 
herbergi inn af bílskúr. Á efri hæð er gott hol, stofa, borðstofa, 
eldhús, búr, tvö herbergi, baðherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi inn af. Verð 48.9 millj

Erluhraun -  Hf. -  Einbýli
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað 
eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður garður. Laust fljótlega. 
Verð 47,5 millj.

Dofraberg - Hf - 2ja
Nýkomin skemmtil. 70 fm íbúð á 1.hæð í góðu vel staðsettu fjölb. 
í þessum vinsæla hverfi. Hagstætt verð. Laus fljótlega. 
Verð 15,9 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.

* 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  18,6 -22,3 millj.

Norðurbakki 17-19 - Hafnarfjörður Eskivellir 21b - Hf
Nýjar 2ja til 3ja herbergja íbúðir.



Glæsileg 120,6 m2 íbúð á 2. hæð

3ja herbergja íbúð

Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu

Gólfsíðir gluggar

Gólfhitalagnir ásamt stjórnbúnaði 

Hrólfsskálamelur 

170 Seltjarnarnes

Verð: 49,9 millj.

Glæsileg 82 m2 íbúð á 1. hæð

2ja herbergja íbúð auk stæðis 

Fallegt fjölbýlishús

Innréttingar, íslensk sérsmíði

Hrólfsskálamelur

170 Seltjarnarnes

Verð: 34,0 millj.

Glæsileg 225 m2 íbúð á 2. hæð

4ja herbergja íbúð

Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu

Frábær staðsetning rétt við góða þjónustu 

s.s. sundlaug og verslun.

Hrólfsskálamelur 

170 Seltjarnarnes

Verð: 90,4 millj.

Fallegt einbýli í grónu hverfi

Frábær staðsetning

Töluvert endurnýjað

108 Reykjavík

Verð: 54,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónasson, sölufulltrúi  
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

mán. 20. febrúar

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
milli 17:00 og 17:30 að Heiðargerði 50

Stærð 204,6 m2

Sérstæður 36 m2 bílskúr

Mikil eftirspurn hefur verið eftir íbúðum 
á Hrólfsskálamelnum á síðustu vikum og 
margar eignir hafa selst á árinu. Stærð 
óseldra íbúða er frá 80-225 m2 og verð á 
bilinu 34-90 milljónir.

Kaupendur hafa verið á öllum aldri en þó 
aðallega fólk sem er að minnka við sig úr 
sérbýlum á Seltjarnarnesi og Vesturbæ 
Reykjavíkur. Eignirnar henta vel fólki sem 
eiga uppkomin börn þar sem stofur eru 
stórar og íbúðirnar hannaðar með það í 
huga að ekkert heyrist á milli íbúða.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 21. febrúar frá 16-18. 

Ólafur Finnbogason og Þröstur Þórhallsson 
frá Mikluborg sem hafa selt margar 
eignir á þessu svæði á síðustu misserum 
verða á staðnum 
og sýna eignirnar 
þriðjudaginn 
21. febrúar frá 
klukkan 16-18. 

Viltu búa á Seltjarnarnesi
  í einu glæsilegasta fjölbýlishúsi höfuðborgarsvæðisins  

Íbúðirnar eru sérlega vandaðar með 
gólfsíðum gluggum, hita í gólfi og 
sérsmíðuðum innréttingum frá GKS. 

Öll heimilistæki eru frá Miele og eru af 
vandaðri gerðinni. Íbúðum fylgir 1-2 stæði 
í bílgeymslu sem og góðar geymslur. 

Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar að innan 
sem utan en þó án 
gólfefna, þó eru 
votrými flísalögð.
Mikil lofthæð er í 
íbúðum (2,7 m).

Aðeins 
10 íbúðir 
eftir

Fasteignasalan Miklaborg er með í sölu 26 íbúða nýtt lyftuhús þar sem allur 

frágangur og íburður er eins og best er á kosið. Einungis eru 10 íbúðir eftir óseldar.

num
irnar 

n 
frá 
18.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- 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

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann



3ja herbergja íbúð

2. hæð 87 m2

Suðvestur svalir

Frábær staðsetning

Stigahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Hlýleg og björt stúdíóíbúð

Með arni og aukinni lofthæð

Íbúðin er 60 fm og á 2. hæð

Í bakhúsi, skjóli frá skarkala og umferð

Í hjarta miðbæjarins

Grettisgata 
101 Reykjavík

Verð: 16,9 millj.

109 m2 4ra herbergja

Góð staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Vel skiplögð

Álagrandi 
107 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

Falleg íbúð

Tvö svefnherbergi

Bílageymsla

Pallur sem er afgirtur

Lítil útborgun

Sandavað 
110 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Ný 79 m2 3ja herbergja íbúð á fallegum 

útivistarstað í Salahverfi. Stutt í alla þjónust,  

skóla og sund. Fallegt útsýni yfir gólfvöll GKG

Afhending í mars 2012 

Þorrasalir
203 Kópavogur

Verð: 24,8 millj.

70 m2 einbýli

Mikið endurnýjað á síðustu árum

Frábær staðsetning

Sérlega falleg eign

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 26,7 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð

Nýlega málað hús

Snyrtileg sameign

Suðaustur svalir

Fagrahlíð
221 Hafnarfjörður

Verð: 20,9 millj.

Fokhelt  267 m2 2ja hæða einbýli

Húsið er reist úr forsteyptum einingum

Nánast full búið að utan

Þrymsalir
203 Kópavogur

Verð: 42,0 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.

Vandað endaraðhús

Stærð 212 m2

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 m2 sólpallur

Tröllateigur 
270 Mosfellsbær

Verð: 54,0 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.

Mjög góð 3ja herbergja

Stærð 87,4 m2

Bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Stóragerði
108 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

Húsið hefur verið mikið endurnýjað

Stór afgirt lóð

Stór og rúmgóður bílskúr

Keilufell
111 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

Fallegt og reisulegt 293 m2 einbýlishús 

Frábær staður

Útsýni til allra átta 

Fákahvarf
203 Kópavogur

Verð: 69,0 millj.

Stórglæsileg 3-4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð 

Fallega innréttuð eign á frábærum stað

Stæði í bílageymslu

210 Garðabær

Verð: 45,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, sölufulltrúi  
david@miklaborg.is sími: 697 3080

þrið. 21. febrúar

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 17:30 að Löngulínu 27

Vönduð eign

3 svefnherbergi

Barnvænt hverfi

Lítil útborgun

110 Reykjavík

Verð: 30,0 millj.

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

þrið. 21. febrúar

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 17:30 að Sandavaði 3

Stæði í bílageymslu 

Lyfta

2ja herbergja

Eldhús með borðkrók

Þvottahús inn í íbúðinni

Gengið út úr stofu á verönd

110 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

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

mið. 22. febrúar

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG
milli 17:00 og 17:30 að Rauðás 16

Útsýni

Leyfi fyrir bílskúr

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



Rúmgóð og björt

3ja herbergja 93 m2 auk stæði

Gott skipulag

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

200 m2 parhús

Innst í botnlanga

Fallegt útsýni

Allt að 5 svefnherbergi

Leiðhamrar
112 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.

Glæsilegt einbýlishús

Í hjarta Reykjavíkur, mikið endurnýjað 

Stærð 172,4 m2 og 40 m2 í kjallara óinnréttað

Flott eign sem býður uppá 

mikla möguleika

Baldursgata
101 Reykjavík

Verð: 58,5 millj.

3ja herbergja 55 m2 kjallaraíbúð

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Einbýli á tveimur hæðum

Mikið endurnýjað

3 svefnherbergi

Innarlega í botnlanga

Sogavegur
108 Reykjavík

Verð: 36,9 millj.

leitar að ...

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

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is  

... 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            

... 3-4ra herbergja í 
Norðlingaholt eða Kópav.
Leita fyrir ákveðinn kaupanda eftir 
3-4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti 
eða Hvörfum, Kórum, Sölum eða 
Lindum í Kópavogi. Kostur ef 
Áhvílandi lán geta fylgt
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is            

... lítið skrifstofuhúsnæði í 
miðborginni óskast til leigu
verður að vera snyrtilegt og bjart. 
Leiguverð allt að 130 þús.
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@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             

... 1-3 herbergja íbúð í 101
Óska eftir 1-3 hverberja íbúð í 101 á 
góðu verði , má vera ósamþykkt. 
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@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            

... stóru einbýlishúsi í Mosó
Leita að rúmgóðu einbýlishúsi í 
Mosfellsbæ. Verðhugm. 45-65 millj.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@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       
... glæsilegu skrifstofuhúsnæði 
fyrir þekkt þjónustufyrirtæki
Skilyrði að staðsetning sé mjög 
áberandi og næg bílastæði. 
Góðar greiðslur. Húsnæðið þarf 
að losna sem fyrst.
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is       

... 3-4 herb. íbúð í Norðingaholti. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is           

... hæð í 101 eða 107
Með 3-4 svefnherbergjum.
- 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

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

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... 50-100 m² iðnaðarhúsnæði 
með góðu aðgengi til leigu
Þarf að vera á góðu verði og ástand 
ekki aðalatriði. Aðkoma þarf að vera 
góð og kostur að hægt sé að keyra inn 
í húsnæðið. Leiguverð allt að 130 þús.
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is 

Skráðu þína leit á www.miklaborg.is  
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Urðarhvarf Bæjarháls 1
203 Kópavogur110 Reykjavík

Til sölu þessi einstaka og áberandi nýbygging við Urðarhvarf 8 í Kópavogi samtals 16.214,8 m2.  

Eignin er sérstök að því leyti að þetta hús getur hýst stórfyrirtæki á nánast einum fleti eða fáum 

hæðum. Miklir möguleikar. Byggingin er sex hæðir hver um sig um 2.400 m2 og sú  sjöunda 

inndregin og er yfir hluta hússins. Gert er ráð fyrir fjölda bílastæða í bílastæðiskjallara.

Eignin er á byggingarstigi og selst í núverandi ástandi.

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.

Atvinnuhúsnæði
selur atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði, stærð 183,7 m2

128,6 m2 vinnslusalur, 55,1 fm milliloft

Góð staðsetning

Endabil

Bakkabraut
200 Kópavogur

Verð: 19,8 millj.

Mög gott atvinnuhúsnæði

Húsið er 1.512 m2 að grunnfleti 

auk 432 m2 millilofts

Gott aðgengi

Vesturhraun
210 Garðabær

Verð: 285 millj.

Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu eða leigu

Allt tilbúið til að hefja rekstur

4 inngangar, 16 bílastæði.

Sér aðkoma fyrir lager

Laust strax. 

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Góðar innkeyrsludyr

155 m2 með millilofti

Frábær staðsetning

Laust strax

Akralind
201 Kópavogur

Verð: 24,9 millj.

Fallegt 900 m2 skrifstofuhúsnæði 

til sölu með leigusamningi

Eigandi og tilvonandi leigutaki er traust fyrirtæki 

skráð í Kauphöll Íslands

Skútuvogur - fjárfestar
104 Reykjavík

Verð:  140 millj.

Frábært tækifæri fyrir duglegt fólk

Möguleiki að kaupa rekstur einnig

Mikið af föstum kúnnum

5 stólar

Rakarastofa á Seltj.
170 Seltjarnarnes

Verð:   11,9 millj.

Tæplega 300 m2 glæsilegt skrifstofuhúsn. til sölu

Húsnæðið er í dag 10 skrifstofur 

og móttaka með möguleika á breytingum

Frábært útsýni 

Kringlan
103 Reykjavík

Verð:  90,0 millj.

191 m2 veislusalur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Góð staðsetning

Miklir möguleikar

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Gert er ráð fyrir u.þ.b. 16.000 m2 nýbyggingu 

ofanjarðar sem skiptist í 1.500-2.000 m2 

verslun og þjónustu, og 130-140 íbúðir

Alls 26.300 m2 með bílastæðakjallara. 

Búið er að grafa grunninn á lóðinni fyrir húsið

Samkvæmt upplýsingum seljanda er inneign í gatnagerðar-
gjöldum af eldri húsum á lóðinni um kr. 100 milljónir. Að öðru 
leyti eru gatnagerðargjöld ógreidd.

Stakkholt (Hampiðjureiturinn)

105 Reykjavík

Til sölu 

BYGGINGARLÓÐ

Gott 976 m2 iðnaðarhúsnæði á jarðhæð

Góður leigusamningur á hluta húsnæðisins

Ýmsir möguleikar fyrir rétta aðila

Stórt malbikað útisvæði

Skipti möguleg

Hvaleyrarbraut 
220 Hafnarfjörður

Verð:   110 millj.

Lóð með byggingarrétti fyrir 9 íbúðir og verslun 

Eina matvöruverslunin í hverfinu

Búið að greiða gatnagerðargjöld fyrir 4000 m2

Frábært tækifæri fyrir verktaka

Árvað 1

110 Reykjavík

Til sölu 

BYGGINGARLÓÐ

Verð:   90,0 millj.

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            

- 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 Frið-
jónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Góð 3ja herb. við Víðimel 23, í Reykjavík

Hofakur - Hagstætt áhvílandi lán

Garðabær 
Urriðaholt. Loksins, lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús, á góðum kjörum.

Stærri eignir

3ja herbergja

Atvinnuhúsnæði

Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

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

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.

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af Urriðavatni í 
Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj. með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú hægt að verða sér út 
um lóð á góðum verði. Lóðirnar eru byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á staðnum, leitið upplýsinga hjá Heiðari 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Kleppsvegur - einbýli m. aukaíbúð.
Einbýli með aukaíbúð í á jarðhæð. Mikið endurnýjað. 
Stór lóð umhverfis húsið. Uppl Sigþór s:899 9787

Víðimelur 23, opið hús í dag mánudaginn 20.feb. á milli 17:00 og 18:00 ( 3.hæð.t.v.)
Góð mjög vel skipulögð ca 85 fm íbúð á 3. hæð. Húsið er allt nýlega endurnýjað. Íbúð er mikið endurnýjuð. Parket á flestum 
gólfum. Stórar suðursvalir. Áhv. ca 23,7 m.greiðslub. ca 100 þúsund pr mán. V. 25,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

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

Kópalind-bílskúr-sérinngangur
Glæsileg 113 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi 
(gengið beint inn) ásamt 22 fm bílskúr, samtals 135 fm 
á frábærum útsýnisstað. (ekkert byggt aftan við húsið) 
Skólinn og öll þjónusta við hendina. 3 rúmgóð svefn-
herb. Sérþvottahús. Parket. Mjög stórar suðursvalir. Eign 
í sérflokki. Verð 35,8 m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð
Glæsileg hæð með sérinngangi. Þrjó svefnherbergi, nýtt 
baðherbergi. Stórar og bjartar stofur.Fallegt endurnýjað 
eldhús. Bílskúr. V 34,9 uppl.Sigþór s: 899 9787 

Glósalir Fallegt parhús
Fallegt 244 fm. Parhús með fallegu útsýni. 5 svefn-
herbergi . Stórglæsilegt eldhús og stofa með mikilli 
lofthæð. Vel skipulagt hús á frábærum stað V 55,0 millj. 
Uppl. Sigþór s: 899 9787

Parhús í Borgarhverfi Grafarvogi, 5-svefnh. 
glæsl.útsýni.
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. 
Ásett verð 42 m. Uppl. veitir Bárður 896-5221.

Laufrimi - nýl. raðhús. 5 svefnherb. Góð lán 
- lítil útborgun.
Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm 
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum. 
Góð aflokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan 
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj.  
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

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

Melhagi - Hjarta vesturbæjar
59 fm íbúð í kjallara fjórbýlis við þessa fallegu götu í 
vesturbæ Reykjavíkur.  Stórt svefnherbergi. Stofa m. 
glugga er vísar út í garð. Eldhús m. endurnýjaðri innrétt-
ingu. V. 17,5 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Melhagi - Glæsilega innréttuð
Stórglæsileg ný 70,1 fm íbúð  ásamt stæði í rúmgóðri 
bílgeymslu á besta stað í Vesturbænum. Stofa með  
parketlögðu gólfi og innfelldri lýsingu. Eldhús með 
háglans innréttingu með vönduðum granít borðplötum, 
V. 29 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

OPIÐ HÚS

Sumarhúsasalan komin  
á skrið!

Vantar eignir á skrá.
Skoða allar helgar.

Hafið samband v. Jón Rafn  
S: 695-5520

4-6.herb./sérhæðir

Sérhæðir

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

Falleg íbúð með 4-svefnherbergjum 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

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. 

Tröllakór - mikið áhv.
Mjög góð 110,4 fm íbúð í klæddri blokk, íbúð fylgir 
gott stæði í bílskýli, suður svalir. Áhv. ca 25m. við 
Arionbanka. V. 28,5 m. Uppl. Ellert 893-4477

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

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

Kjarrhólmi - Frábært útsýni
85 fm íbúð á þriðju hæð og með fallegu útsýni. Eigandi 
er tilbúin að skipta eigninni upp í stærri eign. Eldhús 
með fallegri innréttingu, nýrri eldavél og góðum borð-
krók við glugga. Stofa með parketi á gólfi og glæsilegu 
útsýni yfir Fossvogsdalinn V. 18,5 millj. Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

Sólheimar, tvennar svalir.
Vorum að fá mjög góða mikið endurnýjaða ca 90 fm 
íbúð á 3.hæð. Nýtt eldús, baðherbergi endurnýjað, 
suður svalir glæsilegt útsýni. V. 24 m. Nánari uppl. Ellert 
893-4477 

Skálagerði - endaíbúð - laus.
Góð vel skipulög ca 70 fm íbúð á 1.hæð. Sér verönnd. 
Frábær staðsettning. Parket á gólfum. Skuldlaus íbúð. 
V. 18,8m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Fururgrund -mikið áhv.
Góð mikið endurnýjuð 57,2 fm. íbúð á efstu hæð í mjög 
vel staðsettri blokk. V. 15,5m. áhv. ca 13,5m. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477

Laugarásvegur - Gott tækifæri
Frábær staðsetning v. Laugarásveg, kjörið f. veitingahús 
en eignin er alls 187 fm m bílskúr. Rúmlega 16 millj lán 
sem má yfirtaka. Samtals 187.1 fm. Eignin er tilbúin til 
afhendingar. Upp. Jón Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg - Höll í sveit
Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur 
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er 
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi 
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru opnu 
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36 mill. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stráksmýri - Glæsilegt
88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og 
með frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir Heitt og 
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með 
öllum húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús 
með rúmi. V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520. 

Sumarhús - Kerengi
Gott 49 fm sumarhús í landi Kerengis á stóru eignar-
landi sem er rúmir 8200 fm að stærð. Tvö svefnherbergi 
ásamt svefnlofti sem getur rúmað 5-6 einbreið rúm. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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Mjög vönduð og rúmgóð 3ja herbergja 103,1 m2 
íbúð á 6. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2 góð
 svefnherbergi, rúmgóð stofa, eldhús, baðh. 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 inn-
réttingar og gólfefni. Fjögur svefnherbergi 
auðvelt að gera það fimmta. Stór og góð 
timburverönd er suðvestan megin við 
húsið. Vinsæl staðsetning. Skipti möguleg 
á rúmgóðri 4ra herbergja íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu.  10251

Glæsileg og mjög vönduð 281,9 m2 sérhæð á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr miðsvæðis í Mosfellsbæ. Eignin er sérlega glæsileg og mikið í 
hana lagt. Rúmgóð rými. Falleg gólfefni og innréttingar. V  10257

Fallegt 171,4 m2 einbýlis-
hús á tveimur pöllum innst 
í botnlanga við Hagaland 9 
í Mosfellsbæ. Eignin skipt-
ist í þrjú svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, 
gestasalerni, þvottahús, 
eldhús, stofu, borðstofu 
og 34,4 m2 bílskúr. Húsið 
stendur á 1062 m2 gróinni 
lóð. 

Falleg 107,4 
m2, 3ja 
herbergja 
endaíbúð á 
efstu hæð 
í 3ja hæða 
fjölbýli. 
Fallegt útsýni. 

Falleg gólfefni og innréttingar. Mikil lofthæð. 
Tvennar svalir. -

 10256

Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri sérhæð 
með bílskúr á frábærum útsýnisstað við 
Ólafsgeisla  í Grafarholti. Eignin getur 
verið laus til afhendingar við kaupsamn-

ing. Eignin er mjög falleg og vel umgengin. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Parket og náttúruflísar eru 
á gólfum. Mjög glæsilegt útsýni er frá húsinu. Örstutt er út í náttúruna og á golfvöllinn.  10254

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

10233

Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum við Tröllateig 30 í Mosfellsbæ. Glæsilegar 
sérsmíðaðar innréttingar og falleg gólfefni. Ca. 100 
m2 timburverönd í suðvestur.  10248

Glæsileg 103,4 m2, 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með 
stæði í bílageymslu við Tröllakór 5-7 
í Kópavogi. Mjög fallegar innrétt-
ingar og gólfefni.  Rúmgóðar sólar-
svalir með útsýni. Eignin er laus til 
afhendingar strax. 

. 10221

Mjög falleg 
118,3 m2, 
3ja herbergja 
endaíbúð á 
1.hæð í lyftu-
húsi fyrir 50 ára 
og eldri, ásamt 
bílastæði í 

bílakjallara við Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Þetta er vönduð íbúð í fallegu húsi. 

10260

Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari 
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll ný standsett! Ný gólfefni 
eru á allri íbúðinni. Ný eldhúsinnrétting og tæki. Bað-
herbergin voru bæði endurnýjuð. Íbúðin er nýmáluð. 
Eignin er laus til afhendingar strax!   10174
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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

ÁRSKÓGAR
 Eldri borgarar, 9. hæð, Fallegt 

útsýni, Verð 26, 9 millj.

BERJARIMI
2ja herb., góðar innréttingar og 

gólfefni, Verð 16,4 millj.

BREKKUHÚS
Raðhús, 2ja herb., Nýtt, Glæsilegar 

innréttingar, Vönduð gólfefni

SÆBÓLSBRAUT
Endaraðhús, rúmgóð herbergi, 
stórar stofur, góðar innréttingar, 

Innbyggður bílskúr

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

FJARÐARÁS
Einbýli, Aukaíbúð, Tvöfaldur bílskúr, 

Innst í botnlanga, 
Verð 56,9 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.



Eignir vikunnar

 

Mikið endurnýjað, 
glæsilegt raðhús á 
rólegum stað. Á neðri 
hæð eru eldhús, 
stofur og þvotthús 
og geymsla, frá 
stofu er gengið út á 
góðan pall og í garð. 
Á efri hæð eru 4 
rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi og hol og 
einnig er ris sem nota 
má sem svefnherbergi, 
tómstundarými o.fl. 
Verð 35,9 millj. 

Kambasel -raðhús- skipti möguleg á minni eign.

Fjarðarás-einbýli

Ca. 265. fm. einbýli á frábærum stað í  enda götu. Aukaíbúð í kjallara, tvöfaldur bílskúr..  Stutt 
í  Árbæjarskóla, leikskólann Rofaborg, Tónlistarskóla, íþróttasvæði Fylkis, Árbæjarlaug, og 
útivistarsvæði í Elliðárdalnum.

Víðimelur - hæð nálægt HÍ

Flétturimi 3ja herbergja m. bílgeymslu

Langholtsvegur 187- opið hús 2ja herbergja

Vallarbarð - Yfirtaka og kostnaður
Ca. 62 fm. falleg jarðhæð í tvíbýlishúsi á rólegum 
stað í Hafnarfirði. Sérinngangur. Verð 14,2. Áhvílandi 
hagstætt langtímalánn að eftirstöðvum ca. 13,6. 
Yfirtaka + kostnaður.

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

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

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

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

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

Þórufell - Yfirtaka + kostnaður
Ca. 56 fm. björt og falleg 2ja herbergja íbúð. 
Áhvíland. Íbúðalánasjóður ca. kr. 12,4 millj. Verð 
13,2 millj. Útborgun aðeins kr. 800 þús.

Flétturimi-jarðhæð m. verönd
Ca. 68 fm. góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
verönd út frá stofu. Inngangur sameiginlegur með 
einni annari íbúð. Verð 16,9 millj.

Tæplega 80 fm. efri hæð, 
nálægt Háskólanum 
og Þjóðarbókhlöðunni. 
Nýlegt gler og gluggar. 
Frábær staðsetning. 
Verð 21,9 millj.

Ca. 96 fm falleg íbúð á 1. 
hæð í fjölbyli. Rúmgóð 
stofa m. útgengi á 
vestursvalir. Þvottaherb. 
inn af eldhúsi. Góð 
svefnherbergi. Stæði í 
bílgeymslu fylgir. 
Verð 20,9 millj.

OPIÐ HÚS
Björt og falleg 3-4 ja herbergja 
íbúð á jarðhæð í reisulegu og húsi 
á góðum stað í Vogahverfi.
Rúmgóð stofa og þrjú svefnher-
bergi. Sérlega fallegur garður með 
grasflöt og fallegum trjágróðri. 
Verð 22,5 millj. Opið hús 
er á eigninni á morgun 
þriðjudag milli kl. 17:30 
og 18:30. 
Verið velkomin!

Vantar í 101,105 og 107
MIKIL EFTIRSPURN
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Húsavík fasteignasala 

Borgartúni 29

105 Reykjavík

Sími: 510 3800

husavik@husavik.net

www.husavik.net



Traust þjónusta í 30 ár

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

KÁRSNESBRAUT 
Gott 157 fm iðnaðarhúsnæði með ca 5 - 6 metra 
lofthæð og stórum innkeyrsludyrum. Útbúin 
hefur verið góð kaffiaðstaða, baðherbergi og 
stór skrifstofa í húsnæðinu. Góð aðkoma, lóð er 
malbikuð. Eignin er laus. Verð 17,8 millj. 

TRÖLLABORGIR MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýli auk 
24 fm bílskúrs samtals 108 fm. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi og björt stofa með stórum suðursvölum. 
Fallegar innréttingar. Góð sameign. Bílskúr er 
fullbúinn. Verð 19,9 millj. 

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

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

BLIKANES 22 - OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 
17:30 EINBÝLISHÚS
Vorum að fá í sölu 200 fm einbýlishús 
sem er á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Í dag er húsið tilbúið 
til innréttinga auk þess sem verulegra 
endurbóta er þörf. Samkvæmt teikn-
ingum er gert ráð fyrir 3 - 4 svefnher-
bergjum, stofu, borðstofu og arinstofu. 
Eignin er laus til afhendingar. 
Verð 45,0 millj.

LANGABREKKA - 
NEÐRI SÉRHÆÐ
Falleg og mikið endurnýjuð 
142 fm neðri sérhæð með 
bílskúr í fallegu tvíbýli í 
Kópavogi. Fjögur svefnher-
bergi. Stór og björt stofa 
með útgengt á timbur-
verönd með fallegu útsýni. 
Góðar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. 
Verð 37.8 millj. Skipti 
möguleg á sérbýli í 
Kópavogi. 

ASPARHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 2ja herb. 76,4fm íbúð með sérinngagni á 3. 
hæð í fallegu fjölb. á Álftanesi. Rúmgott svefnher-
bergi. Fallegar innréttingar. Björt stofa með austur-
svölum. Þvottahús innann íbúðar. Flísar og teppi á 
gólfum. Laus fljótlega. Verð 18,8 millj.

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

BREIÐAVÍK - 
5 HERBERGJA ÍBÚÐ
Glæsileg 140 fm 5.herb. 
íbúð á 3. hæð í góðu 
fjölbýli. Fjögur svefnher-
bergi með skápum. Stór og 
björt stofa með suður-
svölum. Borðstofa. Fallegar 
innréttingar. Flísalagt bað-
herbergi. Þvottahús innan 
íbúðar. Falleg sameign.
Verð 34 millj. 

OPIÐ HÚS

Hverfisgata  – studio – 101 Rvk.
Mjög vel skipulögð 49,7fm studioíbúð á 2 hæð 
í góðu húsi. Eignin er mikið endurnýjuð og er 
laus fljótlega. Fallegt eldhús og bað. Nýjir glug-
gar og gler. V- 15,9millj.

Njálsgata  - 3 herb – 101 Rvk.
Vel skipulögð 70fm 3 herb. efri hæð í tvíbýlishú-
si.  Eldhús, bað, tvö herbergi og stofa. Suður 
svalir. Sér geymsla í kj. Sam.þv.hús. V-20,9millj.

Reykjavíkurvegur – 3 herb.+ skúr – 
101 Rvk. Mjög vel skipulögð 80,8fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð í nýlegu fjórbýlishúsi ásamt 
22,8fm bílskúrs, samtals: 103,6fm. Einstaklega 
vel staðsett eign. V- 34,9millj.

Skúlagata  - 3herb. – 105 Rvk.
Mjög góð 75,9fm 3 herb.íbúð á 3 hæð vel 
staðsett nálægt miðbænum. Nýlega standsett 
baðherbergi. Suður svalir. V-18,9millj.

Leifsgata – 2 herb. – 101 Rvk.
Falleg og mikið endurnýjuð 55,7fm 2herb. 
endaíbúð á miðhæð í góðu húsi. Endurnýjað 
baðherbergi. Mjög vel skipulögð eign. 
V- 18,9,millj.

Hlíðarhjalli – 4herb.+ skúr –200 Kóp.
Mjög falleg 116,1fm 4ra herb. endaíbúð á 1 hæð 
ásamt 23,3fm bílskúr, samtals : 139,4fm. Hús og 
garður lítur mjög vel út. V- 29,9millj.

Langagerði -  einbýli – 108 Rvk.
Stórglæsilegt einbýli sem eru kjallari, hæð og ris. 
Í kjallara eru tvær sér leiguíbúðir. Húsið er nær 
algjörlega endurnýjað á undanförnum árum. 
Glæsileg eign.V-69,5millj.

Laugavegur 51 – 
Penthouse – 101 
Rvk – opið hús. 
Stórglæsileg 160,6fm 6 
herb. íbúð á 2 hæðum.  
Stofa, borðstofa, eldhús, 
wc og þv.hús á efri hæð. 
4 herb.,  bað og geymsla 
á neðri hæð. Stórar suður 
svalir. Glæsilegt útsýni. 2 
sér bílastæði. V- 59millj.
Opið hús verður 
mánudaginn 20 
feb. milli kl : 17:30-
18:30. Sölumenn verða 
á staðnum.

Akurgerði – Glæsilegt einbýli - 190 Vogar
Sérlega glæsilegt 262,2fm 5 herb. einbýlishús með innbyggðum 51,7fm bílskúr 
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Glæsilegt sjávarútsýni. Fallegur arinn í stofu. 
Einstaklega vandað hús. 

Bergþórugata – 
einbýli 
101 Rvk.
Mjög fallegt 232,9m 
einbýlishús á 2 
hæðum, þar af  
42,8fm bílskúr sem 
innréttaður er sem 
íbúð /vinnustofa. 
Glæsilegur garður. 
Húsið var algjörlega 
endurbyggt 1984.

Njálsgata – 3 herb – 101 Rvk.
Gullfalleg mjög mikið endurnýjuð 83,0fm 3 herb. 
hæð í góðu húsi í miðborginni. Glæsilegt eldhús 
og bað. Falleg gólfefni. V- 24,9millj

Bárugata – 2 herb. – 101 Rvk.
Vel skipulögð 67,6fm 2 herbergja íbúð í kjallara 
í mjög virðulegu 4 býlishúsi húsi í miðborginni. 
Sérinngangur. Örstutt í miðborgina. 
V- 19,9millj.

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Vesturbrún – einbýli – 104 Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við haldið 248,0fm ein-
býlishús ásamt 31,2fm bílskúr, samtals : 279,2fm. 
Auka íbúð sem er upplögð til leigu. 
V-79millj.

OPIÐ
 H

ÚS
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Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÞRASTARÁS, Hafnarfirði.
3ja herb. íbúð á 2.hæð. Sérinngan-
gur.  Stærð alls 101,4 fm. Þvottahús 
í íbúð.  
Verð: 22,8 millj.

DALALAND m/bílskúr:   
5 herb.  íbúð á 2.hæð. Stærð alls 
139,1 fm. þ.e. íbúð 120 fm. og bílskúr 
20 fm. Frábær staðsetning. Suður 
svalir.  Laus strax. 
 Verð: 35,0 millj. 

ÁRSALIR Kóp. m/bískýli: 
3ja herb. íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. 
Tvær lyfitur. Frábært útsýni. Laus 
strax. 
Verð: 28,8 millj.

EFSTASUND m/bílskúr:  
Einbýlishús á einni hæð ásamt 
viðbyggðum bílskúr. Stærð alls 135 
fm. Falleg lóð og timburverönd.
Verð 39,0 millj.

STAKKAHLÍÐ 
m/ 2 stæðum í  bískýli.
Glæsileg nýleg íbúð á efri hæð um 
135 fm.  í tveggja hæða húsi ásamt 
2 stæðum  í bílgeymslu. Vandaðar 
innréttingar. Mjög góð staðsetning, 
Verð: 44,9 millj.

HESTHÚS VIÐ HEIMSENDA, 
KÓP.
Stórt og huggulega innréttað 
hesthús fyrir 44 hesta sem skiptist í 
sex sér  sjálfstæðar einignar.  Stærð 
alls er 298,2 fm, 
Verð: Tilboð. 

SÆBÓLSBRAUT KÓP:
3ja herb. enda íbúð á 3.hæð efstu. 
Gott útsýn, suður svalir. Sér þvot-
tahús í íbúð.  Frábær staðsettning. 
Laus strax. 

KRISTNIBRAUT m/bílskúr: 
 Parhús á tveimur hæðum ásamt in-
nbyggðum bílskúr. stærð alls 191 fm.  
Timbur verönd með heitum potti. 
Glæsilegt útsýni. Laus strax.
 Verð: 49,0 millj.

AUSTURBERG m/bílskúr:  
 4ra herb. enda íbúð á efstu hæð. 
Suður svalir og fallegt útsýni. Sérbyg-
gður bílskúr.  
Verð: 21,0 millj.

BLÁSKÓGAR
Tvær íbúðir og bílskúr. 
 Tveggja hæða einbýlishús ásamt 
2ja herb. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og innbygðum bílskúr. 
Stærð alls 273 fm. Mikið útsýni. 
Verð: 67,5 millj

SÍÐUMÚLA - TIL LEIGU 
765 fm verslunarpláss.  Glæsilegt og 
bjart verslunarhúsnæði á götuhæð. 
Stórir gluggar. Húsið allt endurnýjað 
að utan, klætt með áli. Möguleiki að 
skipta húsnæðinu. Leigutími sam-
komulag. FRÁBÆR STAÐSETNING. 
GÓÐ AÐKOMA OG MIKIÐ AUGLÝS-
INGAGILDI. LAUST STRAX.  

Til leigu

Kársnesbraut.
Fallegt 208 fm. einbýli með glæsilegt útsýni 
yfir Fossvoginn. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legur garður. Eign í topp viðhaldi. V. 43,9 m. 8283

Stórikriki. Mosfellsbæ. 
Mjög vel staðsett 219 fm. raðhús á tveimur hæðum við 
Stórakrika í Mosfellsbæ. Húsið afhendist fokhelt. Laust strax. 
Lyklar á skrifstofu. V. 25,5 m. 8437

Einiteigur. 
Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) Húsið 
er tibúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og hurð fyrir 
bílskúr. Staðsteypt, fokhelt að innan. Heimtaug fyrir heitt og 
kalt vatn komin í húsið. Raflagnateikningar fylgja. 8442

Engjavegur í Mosfellsbæ. 
Vel staðsett 233 fm. einbýli á tveimur hæðum á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Stór eignarlóð. Stór bílskúr. Eign í góðu 
viðhaldi. 5507

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. V. 41,0 m. 
7952

Suðurholt í Hafnarfirði. 
Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýlishúsi sem er skráð 126 fm. 
samkvæmt eingaskiptasamningi. Sér inngangur Stofa, eld-
hús, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. Skápar í herbergjum, 
parket og flísar á gólfum. Baðherbergi með innréttingu, 
baðkari og sturtu. V. 27,9 m. 8478

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

Háholt í Mosfellsbæ. 
Glæsileg 95 fm. íbúð á 2. hæð í enda.
Vönduð gólfefni og innréttingar. Glæsilegt baðherbergi og 
allt fyrsta flokks. Sér inngangur. Hagstæð áhvílandi lán frá 
Íbúðalánasjóði. V. 26,5 6378

Háholt 14, Mosfellsbær

GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá. Góð sala

VEITINGASTAÐUR TIL SÖLU

Vinsæll veitingastaður á Patreksfirði er til sölu vegna flutnings eiganda. Um er að ræða eina veitingastað 
bæjarins með heilsárs opnun. Veitingastaðurinn er í 220 m2 húsnæði sem stendur á eignarlóð og hefur sæti 
fyrir 70-80 gesti. Að auki eru 30-40 útisæti á skjólgóðri u.þ.b. 60 m2 verönd og einnig er 90 m2 hellulögð 
stétt ofan við húsið. Veitingasalurinn er á tveimur pöllum.  Húsnæðið skiptist þar að auki í eldhús, bar, ris 
og góðan lager. Veitingastaðurinn býður upp á mikla möguleika. Hann er mjög vinsæll áningastaður ferða-
manna á sumrin og hefur síðustu ár séð um mötuneytismat grunnskólans á veturna. Þess má geta að mikil 
aukning ferðamanna hefur verið til Vestfjarða undanfarin ár og er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. 
„Látrabjarg“ í einungis 60 km fjarlægð. Hentugt fyrir samhent hjón eða hverja þá aðra sem hafa unun af því 
að elda góðan mat,  státa af ríkri þjónustulund og telja geta átt vel við sig að eiga góð og gefandi dagleg 
samskipti við heimafólk og ferðalanga á fallegum stað. Afhending staðarins er möguleg mjög fljótlega. 
Nánari upplýsingar gefur Páll Heiðar í síma: 896-2815,eða Kolbrún í síma 894-1295.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

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

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457
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5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Traust þjónusta í 30 ár

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

Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.Fasteignasala

Vorum að fá til sölu fallegt raðhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er alls 137,3 fm.  Eldhús með góðri inn-
réttingu. Fallegt flísalagt baðherbergi með sturtu og hornbaðkari. Flísar á gólfum. Innangengt úr þvottahúsi í 
bílskúr. Vel frágengin og snyrtileg eign. Skipti koma til greina á eign á höfuðborgarsvæðinu. Verð 19,8 millj.

KJARRHEIÐI- HVERAGERÐI

Hveragerði
483 5900

ÁRSKÓGAR 8. – Íbúð 02-04 kl. 17.30–18.00
F. ELDRI BORGARA. Björt og vel skipulögð 2ja herb. 74 fm íbúð 
á 2.hæð í þessu eftirsótta húsi.   Íbúðin skiptist í anddyri með 
parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi, innrétting, 

tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er með hvít/beyki 
innréttingu, ísskápur fylgir. Í miðju íbúðar er hol 
með parketi og þar við hlið góð stofa með parketi 
og gluggum á tvo vegu. Svalir til austurs úr stofu. 
Töluverð þjónusta er í húsinu m.a. matsalur, 
handavinnustofa, myndlistarstofa, smíðastofa, 
leikfimisalur, baðþjónusta, félagsvist, boccia og fl. 
Ólafur B Blöndal sýnir íbúðina

Ólafur B Blöndal 
lgf. S. 6-900-811

Hafðu samband
þegar þú 

þarft að selja 
eða kaupa!

699 4994

Páll Guðjónsson
pall@fasteignasalan.is
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf  6 • 203 Kópavogur

Milliliðalaust samband við löggiltan fasteignasala

VIÐ SELJUM

Við seljum fyrir þig fasteignina og 
finnum handa þér nýtt heimili

Sölufulltrúi

Sími: 510 7900
Sími: 699 5008

Þórarinn Jónsson hdl. 
Löggildur fasteignasali

Sími: 510 7900

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

Sunnudag á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Disovery Channel  er fáanleg í ALLT
FRÆÐSLA TOPPUR

PIERS
MORGAN
tonight

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Piers Morgan tók við 
af Larry King og er 
alla daga með þátt 
sinn á CNN þar sem 
hann spyr fræga og 
fína fólkið spjör-
unum 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



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð 
2006, ekinn 120 Þ.KM, bensín V6 3.0 - 
sjálfskiptur - leður - luga - drattarbeisli 
- Verð 1.680þ. Rnr.154758

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

VIKING 1706 EPIC 06/1999, fortjald, 
loftpúðafjöðrun ofl. Verð 790.000. 
Raðnr.270846 á www.hofdahollin.is - 
Er upptjaldað fyrir þig í salnum!

KIA CEED ED DIESEL 12/2007, ekinn 
49 Þ.km, dísel, 5 gíra. Verð 2.090.000. 
Raðnr.118099 á www.hofdahollin.is - 
Sá sparneytni er á staðnum!

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL 
05/2007, ekinn 76 Þ.km, sjálfskiptur. 
Gott verð 2.290.000. Raðnr.118078 
á www.hofdahollin.is - Bíllinn er á 
staðnum!

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

 Bílar til sölu

BMW 318i árg’06 Dekurbíll. Einn 
eigandi. Ek 90.þús. Bensín, ssk. V 
2.700.000. Bein sala. Uppl. í s. 822-
1222

Renult Megan árg.’98 1600 beinsk. 
ek. 93þús. Ný tímareim, nýsk. ‘13 Verð 
280þús. 868 8565.

 0-250 þús.

TILBOÐ 245þús
Til sölu Ford Ka árg. 2000. EK. 90þús. 
Beinsk. Góður bíll. Verð 245þús. S. 
892 6537.

 Bílar óskast

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

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca. 
30 - 200 þús. S. 896 6744.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. 

 S. 893 3573.

 Vinnuvélar

 Bátar

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

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

Skrúa, Volvo 16/17 útistýri vanger 
nýuppgert. 3 skakrúllur ( færingar) 
uppl. s. 893 4385.

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Varahlutir

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 230E ‘97. Volvo 
460 ‘93 

 Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16

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

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

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru, 
Lanos, H1, Trooper, Freelander, 
Baleno, Caddy 98-02,Polo 97-99, 
Matiz,Mondeo 98, Corollu 01, Golf 03, 
Megan 01. Kaupum bíla til niðurrifs 
. Musso varahlutir Kaplahrauni 9 
Hafnarfirði. S.864 0984

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

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.

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

 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.

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

 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

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

Viðgerðir og viðhald. Fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og húsfélög. Gluggar, pallar, 
múrviðgerðir, lekavandamál. Sveinn 
Húsasmíðameistari S:8608838 
vogarafl@vogarafl.is

 Tölvur

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

 Spádómar

Spákonan Sirrý
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244 
& 823 6393.

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

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

 Trésmíði

Smiður
Óskar eftir verkefnum. Nýsmíði eða 
viðhald. Uppl. s. 895 6820

 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

 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.

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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.

 Til sölu

ÖSKUDAGSFJÖR
Aldrei meira úrval af skemmtilegum 
barnabúningum t.d. Star Wars, Harry 
Potter, Batman, Superman, Super 
Mario, ofl. Úrvalið er aðgengilegt á 
www.hokuspokus.is sem einnig er 
vefverslun fyrir alla landsbyggðina. 

 Hókus Pókus Laugavegi 69 S. 551 7955

Öskudagur 22. febrúar!
Tugir öskudagsbúninga á frábæru 
verði; prinsessur, afturgöngur, 
indíánar, kúrekar, ninjur, trúðar, nornir, 
sjóræningjar, galdramenn, hermenn, 
pönkarar, hippar, o.fl., o.fl. Fylgihlutir í 
þúsundatali! Skoðaðu búningaúrvalið 
á Facebook síðu okkar. Partýbúðin, 
Faxafeni 11, s. 534-0534

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í 
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

Sérverslun með 
náttúruvænar og 
andlegar vörur

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 4 
(græn gata), 200 Kópavogi. www.ditto.

Þriggja sæta smogen sófi frá ikea, 
kostar nýr 158þús. keyptur í maí 2011. 
Vill selja núna á 100þús. s. 8483043. 
Get sent mynd á Email.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Diesel/glussadrifin steinsög til sölu 
Verð 200.000 770-5144

Utanhúsklæðning Granit flísar 30 x60 
240m2 7705144

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 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 tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105 
Holtin.

 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

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

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 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

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.

Til leigu 2 herbergja íbúið við 
Boðagranda, stæði í bílakjallara. Verð 
105 þús á mánuði. uppl í s. 8944300.

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði 
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími 
6615219.

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði 
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími 
661 5219

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíó eða 2. herb. íbúð í 
101 til leigu. Ég er 26 ára, reglusamur 
og reyklaus. 100% skilvísum greiðslum 
heitið. Sími: 611-9921

Par óskar eftir 2-3hrb íbúð til leigu 
á höfuðbsv. skilvís og reyklaus. helst 
undir 120.þús pr mánuð s. 848 1190

Par óskar eftir 2-3herb. leiguíbúð í 
Kópavogi. Bæði í fullu starfi. Reyklaus 
og reglusöm. s.8651972

 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.

 Bílskúr

Óska eftir bílskúr í langtímal. minnst 
3 ár hreinlegar vörur. Get borgað ca. 
25þ. á mánuði og fyrirfram ca 3 mán, 
öruggar greiðslur. S. 899 3389.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Thorvaldsen auglýsir 
eftir barþjónum og 

dyravörðum.
Einungis fólk með reynslu 

og íslensku talandi kemur til 
greina.

Upplýsingar veitir Kolbrún 
í síma 8614844 eða sendið 

umsókn með mynd á 
thorvaldsen@thorvaldsen.is

TILKYNNINGAR

 Fundir

Almennur fundur Hollvinasamtaka 
líknardeilda í Neskirkju 23. febrúar 
k.l 17:15. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar. 
2. Ráðstefna um stefnumótun í 
heilbrigðismálum. 3. Önnur mál. 
Stjórnin

 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.

Tilkynningar

Félagsfundur
Fundur verður haldinn miðvikudaginn  

22. febrúar 2012. kl 18:00 í  
Skútunni, Hólshrauni 3, Hafnarfirði

Dagskrá:

1. Endurskoðuð hagspá hagdeildar ASÍ  
2012-2014. 
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ.

2. Skýrsla Úttektarnefndar Landssamtaka  
lífeyrissjóða 
Árni Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Gildi.

3. Önnur mál.

Kaffiveitingar

Stjórn Vlf. Hlífar

Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður - Sími 510 0800 - Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is
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eitthvað sem ég afskræmi til að 
karakterinn virki betur. Þetta eru 
mest myndir af dýrum sem fólki 
finnst ógeðsleg, eða er allavega 
ekkert hrifið af. 

Ég hrífst mest af því sem ekki 
fellur að stöðluðum fegurðar-
hugmyndum og finnst alltaf eitt-
hvað fallegt í þessum dýrum. Og, 
já, þau hafa sinn karakter sem ég 
reyni að ná fram.“

Inga María vinnur teikning-
arnar alfarið með blýanti, tölvu-
tæknin kemur þar hvergi við 
sögu. Hún segist vera hið skrítna 
fyrir bæri grafískur hönnuður 
sem hefur engan áhuga á  tölvum. 
„Ég hef alltaf verið meira inn-
stillt á teikningu,“ segir hún. 
„Þegar ég fór í námið í grafískri 
hönnun var ekkert teikninám hér 
á Íslandi og þessari teikniáráttu 
minni var sýnt mikið umburðar-
lyndi í náminu. Strax við útskrift 
var ég ákveðin í að helga mig 
 teikningunum en fara ekki að 
vinna við hönnun, þótt vissulega 
sé mjög gott að hafa hönnunar-
bakgrunninn í minni vinnu.“

Teikningarnar hafa hlot-
ið góðar viðtökur, finnst fólki 

 ekkert óhugnanlegt að hafa skor-
dýr á veggjunum hjá sér? „Það 
er mjög misjafnt,“ segir Inga 
María. „Auðvitað eru ekki allir 
hrifnir af því að hafa skordýr eða 
aðrar skepnur sem eru frekar frá-
hrindandi uppi á vegg hjá sér. En 
það skemmtilega er að þeir sem 
kaupa myndirnar finna undan-
tekningalaust eitthvað í þeim sem 
þeir tengja við og verða háðari 
þeim því lengur sem þær hanga 
á veggnum. Þetta verða svona 

heimilisdýr sem fólki fer að þykja 
vænt um.“

Kemur fólk þá aftur og aftur 
og kaupir fleiri myndir? „Já, það 
eru nokkrir sem eiga nokkrar 
litlar myndir eftir mig og koma 
alltaf við hjá mér annað slagið til 
að skoða hvort eitthvert dýr hafi 
bæst við. Það er mjög skemmti-
legt og gaman að fylgjast með 
hvað fólk sér ólíka karaktera út 
úr myndunum,“ segir Inga María 
hlæjandi.   fridrikab@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

„Við erum bæði miklir safnar-
ar en bjuggum þröngt. Þannig 
kviknaði hugmyndin en snagana 
er hægt að nota um allt hús, hengja 
á þá föt, bækur, skargripi eða 
körfu undir tau. Við erum rekin 
áfram af áhuga og nauðsyn,“ út-
skýrir Ágústa Magnúsdóttir, sem 
hefur ásamt manni sínum Gústav 
Jóhannssyni hannað fjölnota snaga 
úr við. 

Snagana framleiða þau sjálf á 
vinnustofu sinni í Kaupmannahöfn 
undir merkinu Agustav. Pinnarnir 
eru lausir og hægt er að raða þeim 
saman á veggfesta syllu. Bækur og 
tímarit er hægt að hengja á pinna 
með snæri eða leðurbandi og eins 
hafa Ágústa og Gústav hannað 
pinna með statífi fyrir iphone síma. 
„Það er fyrir náttborðs útgáfuna 
því oft notar maður  símann fyrir 
vekjaraklukku,“ útskýrir Ágústa 
og segir teikniborðið svigna af 
hugmyndum.

„Við ætlum að einbeita okkur að 
snagalínunni í ár. Þetta hefur lengi 
blundað í okkur og loks ákváðum 
við að drífa okkur í gang. Það eru 
í raun ekki nema sex vikur síðan 

við fórum af stað en við erum í 
viðtölum við nokkrar  verslanir 
hér í Kaupmannahöfn um að selja 
vöruna,“ segir Ágústa en  snagana 
verður líka hægt að kaupa í 
 gegnum síðuna www.agustav.com 
innan skamms. Á döfinni er  einnig 
að kynna vöruna á Íslandi.

„Okkur langar til að vera með 
á HönnunarMars og höfum sótt 
um. Það væri spennandi að fá að 
taka þátt í því sem er að gerast í 
hönnunar heiminum á Íslandi. Þar 
er svo mikil gróska í gangi.“

heida@frettabladid.is 

Fjölnota snagar
Hjónin Ágústa Magnúsdóttir og Gústav Jóhannson hanna undir 
merkinu Agustav. Hugmyndin að þeirra fyrstu vöru spratt upp úr 
nauðsyn fyrir geymslupláss í lítilli íbúð þeirra í Kaupmannahöfn.

Tímarit og bækur er hægt að hengja í bönd eða leðurreimar svo þær virðast hanga í 
lausu lofti.

Náttborðssnagar með statífi fyrir síma en margir nota símann sem vekjaraklukku.

Ágústa Magnúsdóttir og Gústav 
Jóhannsson framleiða fjölnota snaga 
undir merkinu Agustav á vinnustofu 
sinni í Kaupmannahöfn. MYND/AGUSTAV

EngisprettaFugl

Gæðum tilveruna
góðu ljósi

TILBOÐS- &
RÝMINGARVERÐ

Rombi
Rýmingarverð: 8.900 kr.

Cars
Tilboðsverð: 7.900 kr.



Sænski hönnuðurinn Thomas Bernstrand fékk fína hugmynd þegar hann 
var staddur í París fyrir einhverjum misserum. Hann heillaðist af hug-
myndinni í almenningsgörðum borgarinnar þar sem fólk gat 
fengið frístandandi stóla sem tilheyrðu garðinum og fært 
þá þangað sem því hentaði. Hann hins vegar vorkenndi 
aumingja starfsfólki garðsins sem safna þurfti saman 
stólunum til að slá grasið. Þá datt honum í hug að hægt 
væri að hanna garðstóla með þeim eiginleikum að fólki þætti 
fýsilegt að skila þeim á sinn stað.
Úr varð stóllinn Share sem Bernstrand hannaði fyrir fyrir-
tækið Nola. Stólarnir er þannig útbúnir að þeim er hægt að 
raða saman líkt og innkaupakerrum og tengja saman með 
 keðjum líkum þeim sem notaðar eru í stórmörkuðum. 
Þannig þarf að setja pening í rauf til að fá stólinn en þann 
pening fær fólk til baka þegar það skilar stólnum á sinn stað.

Sniðugir garðstólar
GARÐSTÓLAR FRÁ NOLA RAÐAST UPP EINS OG INNKAUPAKERRUR.

Fyrirtækið FieldCandy framleiðir 
tjöld sem eru til þess gerð að 
vekja athygli.

Tjöld eru í flestum tilvikum 
 fremur einsleit, enda eru þau 
fremur hönnuð með hagkvæmni 
en útlit í huga. Fyrirtækið Field-
Candy í Bandaríkjunum hefur hins 
vegar tekið annan pól í  hæðina. 
Það fékk til liðs við sig átján 
 hönnuði, listamenn, ljósmyndara 
og grafíska hönnuði til að búa til 
mynstur á tjöldin þeirra og eru 
mörg hver afar sérstæð. Þessar 
myndir voru síðan prentaðar á 
tjaldhimin sem þekur venjulegt 
tveggja manna tjald. 
Á vefsíðu fyrirtækisins er að finna 
yfir fjörutíu mynstur eftir átján 
listamenn og er úrvalið mikið. 
Fólk getur valið sér tjald sem lítur 
út eins og gras, nammi, ostastykki, 
múrsteinar og allt þar á milli.

www.fieldcandy.com

Skrautlegt í 
útileguna

Hönnunarstúdíóið Ding3000 
frá Hanover í  Þýskalandi 
hannaði þeytarann fyrir 
danska merkið Normann 
Copenhagen. Þeytarinn 
er bæði fallegur á að líta 
og afar hagnýtur. Hann er 
búinn til úr sveigjanlegum 
nælon þráðum sem festir 
eru saman með málmhring. 
Þennan hring er síðan hægt 
að færa til þannig að þeyt-
arinn leggst saman og verð-
ur afar fyrirferðarlítill. Þá má 
hengja hann upp á sama 
málmhring. 

Þeytari sem lítið fer fyrir
DING3000 KYNNTI SKEMMTILEGA HÖNNUN Á ÞEYTARA NÝLEGA.

Vefverslunin Reykjavikcorner-
store.com býður úrval af íslenskri 
 hönnun. Á vefnum er að finna vörur 
fyrir heimilið, föt, skartgripi og spil 
svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að 
fylgjast með versluninni á facebook, 
twitter og tumblr eða fá fréttabréf 
verslunarinnar sent reglulega.
Meðal vara á síðunni má nefna 
Notknot púða frá Umemi og 
Krummaherðatré Ingibjargar 
Hönnu.

Hönnun í verslun-
inni á horninu
VÍÐA MÁ LEITA FANGA EFTIR FAL-
LEGUM MUNUM Á HEIMILIÐ OG ER 
NETIÐ ÞAR ENGIN UNDANTEKNING. 

Notknot frá Umemi

PUBQUIZ Á CAFÉ ROSENBERG Á HVERJU MÁNUDAGSKVÖLDI KL.21FRÍTT INN & ALLIR VELKOMNIRVOTIR & VEGLEGIR VINNINGAR

LÉTTÖL
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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.

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.

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.

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.

Stórglæsileg eign!

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.

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. 

Lækjasmári – Bílskýli
Mjög falleg 110 fm íbúð efri hæð og ris í litlu fjölbúli 
ásamt stæði í bílageymslu á þessum vinsæla stað 
í Kópavoginum. . Fallegar innréttingar. Suðursvalir. 
Sérinngangur. Falleg íbúð á frábærum stað. Stutt í alla 
þjónustu. Verð 29,7 millj.

NÝ EIG
N

Vesturberg parhús – Bílskúr
Fallegt  136 fm parhús á einni hæð ásamt 28 fm bílskúr. 
Samtals 163 fm. Fallegar innréttingar. 4 svefnherbergi. 
Parket. Stór timburverönd  með skjólveggjum í suður. 
Þessari eign hefur verið haldið vel við. Fallegur afgirtur 
garður. Verð 34,8 millj.

NÝ EIG
N

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Glitvangur Hfj. – Einbýli með 
aukaíbúð. -  Laufskáli
Einbýlishús á 2 hæðum með sér 3ja herb. íbúð á neðri 
hæð sem auðvelt er að stækka. Húsið er 298 fm ásamt 
44,8 fm tvöf. bílsk. og 35 fm laufskála. Vel staðsett hús. 
Fallegar innrétt. Nýtt bað. 40 fm herb. á neðri hæð. 
Sérlega falleg eign á einstökum stað. Verð 63,9 millj.

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. 
Verð 17,5 millj
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BAKÞANKAR 
Erlu 

Hlynsdóttur

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. ventill, 6. ólæti, 8. saur, 9. pili, 
11. mun, 12. kæra, 14. bragðbætir, 
16. hvað, 17. beiskur, 18. angan, 
20. tveir, 21. flink.

LÓÐRÉTT
1. leikur, 3. pot, 4. páfagaukur, 
5. svelg, 7. heimting, 10. meiðsli, 13. 
háð, 15. skítur, 16. töf, 19. eyðileggja.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loki, 6. at, 8. tað, 9. rim, 
11. ku, 12. klaga, 14. krydd, 16. ha, 
17. súr, 18. ilm, 20. ii, 21. klár. 

LÓÐRÉTT: 1. hark, 3. ot, 4. kakadúi, 
5. iðu, 7. tilkall, 10. mar, 13. gys, 
15. drit, 16. hik, 19. má. 

Öxl í öxl? Hvað 
gerðist með 

beinar lappir í 
hnéhæð?

Heyrðu! Held-
urðu að ég 

geti ekki fram-
kvæmt hreina 

tæklingu?
Allt í lagi... ég 
fékk krampa 
í tilhlaupinu!

Nei!

Hann var á 
útsölu! Það er 

ekki eins og hann 
merki eitthvað!

Vá. Þú notar 
mikið af 
svörtum.

Ég byrjaði 
nýlega. Eftir að 

við hættum 
saman.

Málar þú?! 
Svona, 

listrænar 
myndir?

Ekkert. Bara 
nokkur 

málverk.

Palli, 
hvað er 
þetta?

Svefnleysisvaktin

Opið frá 2 til 6

Ég skrifa ekki 
undir þetta!Heimavinnuloforð

Þegar ég hjálpa barninu 
mínu við heimalærdóminn:

Sé ég til þess að barnið skilji 
verkefnið fullkomlega.

Hjálpa ég barninu að þróa 
aðferð til að klára verkefnið.

Ég mun ekki skella 
sökinni á kennara, 
skólann eða skóla-
kerfið þegar ég kemst 
að því að svörin mín 
eru röng.

Við skulum byrja á að leggja línurnar. 
Mak-ríll er ekki færeyskt orð yfir sam-

farir. Makríll er ekki orð sem þú vilt heyra 
frá kvensjúkdómalækninum. Makríll er 
fiskur (orð sem þú vilt reyndar heldur ekki 
heyra frá kvensjúkdómalækninum), hollur 
og góður fiskur sem langar að kynnast þér.

TUNGUTAKIÐ á fréttastofum er oft heldur 
sérstakt. Þannig telst fréttaefni sem áhorf-
endur og lesendur virðast hafa sérstakan 
áhuga á vera sexí. Kvótinn hefur hingað til 
ekki verið sexí. Ekki heldur fiskvinnsla. 
En nú er nýr fiskur kominn að ströndum 
 landsins og hann er sexí. Nefnilega makríll.

LÍKLEGA átt þú það sameiginlegt 
með flestum Íslendingum að vita 

mest lítið um makríl nema þá að 
yfir stendur „makríldeila.“ Þeir 
sem hafa ekki áttað sig á því 
hversu sexí makríllinn er vita 
þó ekki einu sinni um hvað þessi 
deila snýst. En þar sem ég ætla 
ekki að vera ábyrg fyrir því að 
þú sofnir ofan í morgunverðar-
skálina skulum við bara fara yfir 
í annað. 

ÞORSKUR er dæmi um fisk 
sem þótti svo fínn að hann var 

allur seldur til útlanda. Íslend-
ingar borðuðu síðan sjálfir ýsuna 
sem útlendingarnir fúlsuðu 
við. Makríll er líka það fínn að 
framan af var hann allur seldur 

út. Þar til nú í vetur þegar byrjað var að 
selja hann, frosinn, í matvöruverslunum á 
Íslandi. Líklega er ofsögum sagt að makríll 
sé orðinn sexí á Íslandi. En hann á eftir að 
verða það. Ég er alveg sannfærð. 

LAX hefur löngum verið talinn með holl-
ustu fisktegundum vegna þess hversu ríkur 
hann er af omega-fitusýrum. Þessum sömu 
og við fáum með því að taka lýsi. Makríll 
inniheldur tvöfalt meira af omega- fitu-
sýrum en lax og fullt fullt af D-vítamíni. 

MAKRÍLL er nánast allra meina bót. Fyrir 
utan að hann læknar ekki alnæmi og 
krabbamein og svartadauða og kvef. Fyrir 
utan allt það. Sexí!

VEGNA þess hversu sjaldséður makríll er á 
borðum okkar landsmanna má ætla að hér 
hafi aðeins veiðst örfá tonn á síðustu árum. 
Nei, nei. Í fyrra veiddu Íslendingar um 150 
þúsund tonn af makríl. Það er því af nógu 
að taka. 

MAKRÍLL er vinsæll reyktur, hann er hægt 
að nota í sushi, en mörgum finnst makríll 
einfaldlega bestur steiktur á pönnu með 
salti og pipar. 

* Ofanrituð hefur enga fjárhagslega, 
félagslega eða kynferðislega hagsmuni af 
aukinni markaðshlutdeild makríls á Íslandi

** Orðið „kynþokkafullur“ var bara ekki 
nógu sexí fyrir þennan pistil

Makríll = sexí

Hefst á fimmtudag á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Rafstöðvarvegur 9 og 9a.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Elliðaárvog, 
Rafstöðvarsvæði vegna lóðanna Rafstöðvarvegur 9 
og 9a.. Í breytingunni er gert ráð fyrir breyttri notkun 
lóðar, breytingu á lóðarmörkum og fjölgun bílastæða. 
Stærð lóðar, að lokinni breytingu, verður 9040m², 
nýtingarhlutfall fer úr 0,5 í 0,47 og bílastæði á lóð verða 
34 eftir stækkun.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 20. febrúar 2012 til og með 2. apríl 2012.  
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna.   Ábendingum 
og athugasemdum við tillöguna skal skila 
skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, 
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 2. 
apríl 2012. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 20. febrúar 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið
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 SS BLANDAÐ  
SALTKJÖT 1 .FL

 VALIÐ SS SALTKJÖT
FRAMHRYGGJASNEIÐAR

998

1798
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ÍSLENSK BAUNASÚPA
2 LTR. MEÐ SALTKJÖTSBITUM, ÞARF 

AÐEINS AÐ HITA UPP HEIMA !

NORÐANFISKUR STEIKTAR
FISKBOLLUR FROSNARBOLLUR FFRROOSNAR
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menning@frettabladid.is

bækur ★★ ★★★

Táknmál blómanna
Vanessa Diffenbaugh, þýðing: Ásdís Guðnadóttir

JPV-útgáfa

Victoria bakar brómberjaköku
Handtöskuserían er nokkurra ára gamalt fyrirbæri og gengur út á það að 
gefa út bækur eftir konur fyrir konur. Nú hefur JPV-útgáfa keypt hug-
myndina og nafnið og nýjasta bók seríunnar undir þeirra stjórn er Táknmál 
blómanna eftir Vanessu Diffenbaugh. Bókin er auglýst sem margföld met-
sölubók, kölluð Jane Eyre ársins 2011, hrífandi, hjartnæm og falleg og fleira 
í þeim dúrnum á bókarkápu. Samanburðurinn við Jane Eyre skýtur dálítið 
hátt yfir markið en lýsingarorðin má með góðum vilja öll heimfæra upp á 
textann.

Í stuttu máli sagt er hér á ferðinni 
ein þessara hefðbundnu „kellingabóka” 
(„skvísubóka” ef maður vill vera kurteis) 
sem tekið hafa við hlutverki hinna 
„ófínu” ástarsagna sem gjarna hafa 
verið kenndar við rauðan lit og engin 
kona með vitsmunalega sjálfsvirðingu 
getur verið þekkt fyrir að hafa í hand-
töskunni.

Engu að síður er Táknmál blómanna 
skrifuð staf fyrir staf eftir formúlu 
ástarsagnanna. Þroskasaga stúlku sem 
hefur átt erfitt uppdráttar í lífinu en 
finnur „sína leið” að hamingju og fjár-
hagslegu sjálfstæði. Það að búið sé að 
bæta áherslunni á fjárhagslegt sjálf-
stæði inn í formúluna er eina merki 
þess að þróun ástarsagnanna hafi 
haldið í við þróunina í lífum kvenna. 
Stofnun eigin fyrirtækis virðist vera 
orðin skylda fyrir kvenhetjur þessarar 
tegundar bóka, launavinna er ekki 
nógu mikið merki um sjálfstæði. 
Victoria, kvenhetjan unga, hikar þó ekki við 
að setja fyrirtækið í hendur aðstoðarstúlku sinnar þegar hún þarf tíma og 
tilfinningalegt svigrúm til að sinna ástinni. Svo hvað hefur í raun breyst? 
Ekki margt. Því miður.

Táknmál blómanna má þó eiga það að hún er mun betur skrifuð en 
flestar „kellingabækur”, synd bara að söguþráður og persónur skuli vera 
eins steríótýpískar og raun ber vitni.

Þýðing Ásdísar Guðnadóttur er ágætlega af hendi leyst, þótt víða skíni í 
enskuna í gegnum íslenska textann, setningar séu byggðar upp að enskum 
hætti og beri ljóslega með sér að hafa ekki verið hugsaðar á íslensku upp-
haflega. Þýðingin á titlinum orkar líka tvímælis. Bókin heitir á ensku The 
Language of Flowers og titillinn vísar til þess að söguhetjan tjáir sig með 
blómum. Tungumál blómanna hefði mér fundist eðlilegri þýðing, en um 
slíkt má vitaskuld alltaf deila.

Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Erkitýpísk „kellingabók”. Ágætlega skrifuð saga en líður fyrir 
þrönga formúluna sem henni er troðið inn í.
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Gildir eingöngu þegar forráðamaður kaupir máltíð. 1 máltíð á barn af barnamatseðli. Gildir eingöngu í sal.

Fjöruverðlaunin, bók-
menntaverðlaun kvenna, 
voru afhent í gær í sjötta 
sinn. Margrét Örnólfs dóttir 
hlaut verðlaunin í annað 
sinn á tveimur árum.

Skáldsagan Jarðnæði eftir  Oddnýju 
Eiri Ævarsdóttur, fræði bókin 
Mannvist: Sýnisbók íslenskra 
fornleifa eftir Birnu Lárus dóttur 
og barnabókin Með heiminn í 
 vasanum eftir Margréti Örnólfs-
dóttur hlutu í gær Fjöruverðlaunin.

Verðlaunin voru afhent í sjötta 
sinn en til þeirra var stofnað til að 
vekja athygli á framlagi kvenna til 
íslenskra bókmennta. 

Bækurnar þrjár komu allar út 
síðastliðið haust. Í umsögn dóm-
nefndar um Jarðnæði  Oddnýjar 
Eirar sagði meðal annars að í 
 bókinni væri „tungumálið teygt 
og togað af leikgleði og hugmynda-
ríki.” Jarðnæði er persónulegt 
verk, „á mörkum dagbókar, skáld-
skapar og heimspeki, þar sem sögu 
konu í leit að samastað er fléttað 
saman við frásagnir af nánum 
samskiptum við samferðamenn 
hennar og vangaveltur um sam-
félagsleg málefni þar sem sam-
band manns og lands er í brenni-
depli”.

Birna Lárusdóttir er ritstjóri og 
aðalhöfundur bókarinnar Mann-
vist: Sýnisbók íslenskra forn-
leifa. Bókin er „aðgengileg og 
stórskemmtileg kynning á forn-
leifum og fornleifarannsóknum,“ 
og afhjúpar að sögn dómnefndar 
„sögu þjóðarinnar frá sjónarhorni 
fornleifafræðingsins. Sagan er því 
lesin úr landinu sjálfu en ekki ein-
göngu úr rituðum heimildum sem 
oftar en ekki eru sá grunnur sem 
söguþekking okkar byggist á.”

Bók Margrétar Örnólfsdóttur, 
Með heiminn í vasanum, segir frá 

unglingspiltinum Ara sem á allt 
og fær allt nema athygli foreldra 
sinna. Hann „flýr því á vit hlut-
verkaleikja í tölvuheimum þar sem 
hann er sjálfur herra yfir eigin lífi. 
Sagan er sterk ádeila á græðgi, 
barnaþrælkun og virðingarleysi 
fyrir mannréttindum. Lausnin er 
ekki einföld og það er ekki á færi 
barna einna að leysa þau mál,” 
segir í umsögn dómnefndar. 

Þess má geta að bókin hefur 
þegar verið tilnefnd til Vest-
norrænu barnabókaverðlaunanna 
og sjálf hlaut Margrét Fjöru-
verðlaunin fyrir tveimur árum 
fyrir bók sína „Aþena (ekki höfuð-
borgin í Grikklandi)“.

Í dómnefnd fagurbókmennta 
sátu: Þórdís Gísladóttur, íslensku-
fræðingur; Æsa Guðrún Bjarna-
dóttir, bókmenntafræðingur; og 
Margrét I. Ásgeirsdóttir, bóka-
safnsfræðingur. Í dómnefnd fræði-
bóka: Þuríður Jóhannsdóttir,  lektor 
á Menntavísindasviði; Kristín 
Loftsdóttir, prófessor í mannfræði; 
og Brynhildur Heiðar- og Ómars-
dóttir, bókmenntafræðingur. Loks 
sátu í dómnefnd barna- og ung-
lingabóka: Anna Þorbjörg Ingólfs-
dóttir, lektor í íslensku á Mennta-
vísindasviði; Helga Birgisdóttir, 
doktorsnemi í barnabókmenntum; 
og Helga Ferdinandsdóttir, ritstjóri 
tímaritsins Börn og menning.

Jarðnæði besta skáldsagan 
á Fjöruverðlaununum

VERÐLAUNAHAFAR Birna Lárusdóttir, Margrét Örnólfsdóttir og Oddný Eir Ævarsdóttir 
hlutu viðurkenningar fyrir bækur sínar. 

Níu bækur voru tilnefndar til Fjöruverðlaunanna að þessu sinni. Í flokki 
fagurbókmennta voru þær auk Jarðnæðis Jójó eftir Steinunni Sigurðardóttur 
og Kanill: ævintýri og örfá ljóð um kynlíf eftir Sigríði Jónsdóttur.

Í flokki fræðibóka voru auk Mannvistar tilnefndar bækurnar Nútímans 
konur: Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850 – 1903 eftir Erlu 
Huldu Halldórsdóttur og Ríkisfang ekkert: flóttinn frá Írak á Akranes eftir 
Sigríði Víðis Jónsdóttur. 

Barna- og unglingabækur sem tilnefndar voru auk Með heiminn í 
 vasanum voru Flugan sem stöðvaði stríðið eftir Bryndísi Björgvinsdóttur og 
Gegnum glervegginn eftir Ragnheiði Gestsdóttur. 

NÍU BÆKUR TILEFNDAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR Á ÉG ER VINDURINN Nú fer hver að verða síðastur að sjá 
leikverkið Ég er vindurinn, nýjasta verk Jon Fosse. Sýningin er á vegum Leikfélagsins Sóma 

þjóðar og er sýnd í Kjallaranum. Leikarar eru Hilmir Jensson og Hannes Óli Ágústsson.



Háskólabíó
Laugardaginn 21. apríl kl 20:00

Miðasala hefst 
miðvikudaginn 22. febrúar kl 12.00 á midi.is
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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 20:00, 22:00  THE 
DESCENDANTS 17:45, 20:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: STRÍÐS-
YFIRLÝSING 20:00, 22:00  FRÖNSK HÁTÍÐ: HADEWIJCH 
17:45  FRÖNSK HÁTÍÐ: ÞRAUKI EINN FYLGJA HINIR 18:00 

 MIDNIGHT IN PARIS 22:15  MY WEEK WITH MARILYN 
20:00, 22:00    ELDFJALL 18:00  ÍSL. TEXTI ENG. SUBS                      

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis!

 FRÁ MEISTARA 
DAVID CRONENBERG 
A DANGEROUS 

METHOD

MY
WEEK
WITH
MARILYN

 GEORGE CLOONEY

THE DESCENDANTS
KVIKMYND EFTIR ALEXANDER PAYNE

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
THIS MEANS WAR  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
THIS MEANS WAR LÚXUS  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5  10
SAFE HOUSE  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.30  L
CHRONICLE  KL. 6 - 8 - 10  12
CONTRABAND  KL. 8 - 10.30  16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

FRÉTTABLAÐIÐ

MORGUNBLAÐIÐ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10 14 
SAFE HOUSE  KL. 10 16
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.40 10
SÁ SEM KALLAR  KL. 6 L

FRÁBÆR GRÍNHASARMYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

FT/SVARTHÖFÐI.IS

N.R.P., BÍÓFILMAN.IS A.E.T, MORGUNBLAÐIÐ

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

THIS MEANS WAR  KL. 5.45 - 8 - 10.15  14
STAR WARS EP1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 6 - 9  10
SAFE HOUSE  KL. 8 - 10.30  16
THE DESCENDANTS  KL. 5.30  L
LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L

TOTAL FILMBOXOFFICE MAGAZINE

THIS MEANS WAR 6, 8, 10
SAFE HOUSE 8, 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D 6 - ISL TAL
THE GREY 8, 10.20
THE IRON LADY 5.50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

H.S.K. - MBL

Toppmyndin á Íslandi í dag!

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

ÍSLENSKUR TEXTI

t.v. kvikmyndir.is

����

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÁLFABAKKA
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EGILSHÖLL

12

12

12

16

14

L

L

16

LFRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE kl. 5:20 - 10:10 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:40 2D
HUGO kl. 5:20 - 8 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 5:50 - 8 - 10:20 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 10:10 2D
MAN ON A LEDGE kl. 8 2D

A FEW BEST MEN kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
A FEW BEST MEN Luxus VIP kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
EXTREMELY LOUD INCREDIBLY CLOSE kl. 5:40 - 8 - 10:40 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
HUGO Með texta  kl. 5:20 - 8 2D
HUGO Ótextuð kl. 10:40 3D
ONE FOR THE MONEY kl. 8:20 2D
CONTRABAND kl. 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:40 2D

16

L

L

10

10

12

12

12

KRINGLUNNI

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 - 10:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
SHAME kl. 8 - 10:10 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
WAR HORSE kl. 5 2D
THE HELP kl. 5 2D10

12

L

L

AKUREYRI
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:30 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ ÍSL TAL Í 3D kl. 6 3D
EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 - 10:30 2D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl. 6 2D KEFLAVÍK

EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
THIS MEANS WAR kl. 10:30 2D

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

boxoffice magazine
����

hollywood reporter

����

TILNEFND TIL 2 ÓSKARSVERÐLAUNA
TOM HANKS OG SANDRA BULLOCK 
ERU STÓRFENGLEG Í ÞESSARI ÁHRIFARÍKU MYND
BYGGÐ Á METSÖLUBÓK.

BESTA MYND
BESTI LEIKARI Í AUKAHLUTVERKI – MAX VON SYDOW

blurb.com

����

Frá  höfundi Death at a Funeral.Frábær 
gamanmynd 
með 
sótsvörtum 
húmor

Edduverðlaunin, uppskeruhátíð sjónvarps-
og kvikmyndabransans hér á landi, fór fram 
með pompi og pragt í Gamla Bíó á laugardags-
kvöldið. Kvikmynd Rúnars Rúnarssonar, Eld-
fjall, var sigurvegari kvöldsins með alls fimm 
verðlaun. Eldfjall var valin kvikmynd  ársins, 
Rúnar Rúnars son var leikstjóri ársins og 
 skrifaði handrit ársins, Theodór Júlíusson var 
leikari ársins í aðalhlutverki og Margrét Helga 
Jóhannsdóttir leikkona ársins í aðalhlutverki en 
þau leika hjón í myndinni Eldfjall. 

Það er óhætt að segja að gestir kvöldsins hafi 
skartað sínu fínasta pússi þó að vissulega hafi 
leikarinn Pétur Jóhann Sigfússon stolið senunni 
er hann kom fram í níðþröngum hlébarðagalla. 
Gallann gerði Bjarnheiður Hannesdóttir  frægan 
á hátíðinni í fyrra en hún lánaði Pétri hann í til-
efni kvöldsins. Pétur spígsporaði um sviðið í 
gallanum góða, áhorfendum til mikillar gleði. 

Eldfjall með flest verðlaun

Stuttmynd ársins: Skaði 
Frétta- eða viðtalsþáttur ársins: Landinn 
Menningar- eða lífsstílsþáttur ársins: Hljóm-

skálinn 
Barnaefni ársins: Algjör Sveppi og töfraskápurinn
Leikari í aukahlutverki: 

Þorsteinn Bachmann - Á annan veg 
Leikkona í aukahlutverki: 

María Heba Þorkelsdóttir - Okkar eigin Osló 
Sjónvarpsmaður ársins: 

Jóhannes Kr. Kristjánsson
Skemmtiþáttur ársins: 

Áramótamót Hljómskálans 
Tónlist ársins: 

Hilmar Örn Hilmarsson - Andlit norðursins 
Hljóð ársins: Gunnar Árnason - Borgríki 
Handrit ársins: Rúnar Rúnarsson - Eldfjall 
Leikkona í aðalhlutverki: 

Margrét Helga Jóhannsdóttir - Eldfjall 
Leikari í aðalhlutverki: 

Theodór Júlíusson - Eldfjall
Gervi ársins: Ragna Fossberg - Áramótaskaupið 
Búningar ársins: 

Margrét Einarsdóttir og Eva Vala Guðjónsdóttir -
 Á annan veg 

Leikmynd ársins: 
Gunnar Karlsson - Hetjur Valhallar 

Leikstjóri ársins: Rúnar Rúnarsson - Eldfjall 
Heimildarmynd ársins: Andlit norðursins 
Kvikmyndataka ársins: 

Árni Filippusson - Á annan veg
Klipping ársins: 

Elísabet Ronaldsdóttir - Hetjur Valhallar 
Leikið sjónvarpsefni ársins: Pressa 2
Kvikmynd ársins: Eldfjall
Áhorfendaverðlaun ársins: Þóra Arnórsdóttir 
Heiðursverðlaun: 

Vilhjálmur Knudsen, myndatökumaður

SIGURVEGARAR EDDUNNAR

SIGURVEGARI KVÖLDSINS Rúnar Rúnarsson kom oft upp 
á svið á Gamla bíó til að taka á móti verðlaunum, meðal 
annars fyrir kvikmynd ársins, leikstjóra ársins og handrit 
ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FLOTT Ágústa Eva Erlends-
dóttir og kærasti hennar Jón 
Viðar Arnþórsson mættu í 
Gamla Bíó. 

PRESSA 2 Sjónvarpsþátturinn Pressa 2 fékk verðlaun en hér eru 
aðstandendur þáttanna að taka við verðlaunum. 

LEIKKONA ÁRSINS Margrét Helga Jóhannsdóttir var verðlaunuð fyrir 
hlutverk sitt í Eldfjall. 

VERÐLAUNAHAFAR Theodór 
Júlíusson og Ragna Fossberg fóru 
bæði heim með verðlaunastyttur.

SENUÞJÓFURINN Pétur Jóhann Sigfússon sýndi hlébarða-
gallann frá öllum hliðum áhorfendum til mikillar gleði. 
Hér er hann ásamt Þorsteini Guðmundssyni. 

GÓÐIR GESTIR Þórunn Antónía 
mætti ásamt kærasta sínum, 
leikstjóranum Ágúst Bent. 

FORSETAHJÓNIN Forseti Íslands 
Ólafur Ragnar Grímsson og Dorrit 
Moussaieff létu sig ekki vanta.  



Hefur þú gert góðverk í  dag?

- eitt góðverk á dag

Í dag hefjast svokallaðir Góðverkadagar og standa 

alla vikuna. Það eru Skátarnir sem standa að 

vikunni og tilgangurinn er sá að fá þig og aðra 

landsmenn til þess að gera í það minnsta eitt 

góðverk! Markmið Góðverkadaga er að bæta 

mannlífið með hjálpsemi og vináttu – að gera 

góðverk. Góðverk eru þeirrar náttúru að þau fjölga 

sér á ógnarhraða, gerendum og þiggjendum til 

gleði og ánægju. Velvildin og vináttan sem felst í 

að rétta öðrum hjálparhönd, óumbeðið og án 

skilmála, er dýpri og sannari en almenn hjálpsemi 

eða dagleg aðstoð – við köllum það góðverk.

Við hvetjum alla til þess að gera 

góðverk, skrá það inn á heimasíðuna 

okkar www.godverkin.is og láta 

þannig aðra vita um hjálpsemi þína. 

 Eitt 
 góðverk
   á dag!

Skráðu þitt góðverk á vefsíðunni www.godverkin.is
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sport@frettabladid.is

HALLDÓR ORRI BJÖRNSSON  var í gær valinn í landsliðshóp Íslands sem fer til Japan í vikunni. Stjörnu-
maðurinn tekur sæti Theodórs Elmars Bjarnasonar sem þurfti að draga sig úr hópnum vegna meiðsla. Halldór Orri 
hefur ekki leikið A-landsleik áður. Leikurinn í Japan verður fyrsti landsleikur Íslands undir stjórn Svíans Lars Lagerbäck.

Fasteignagjöld 2012 á

Öruggur og einfaldur aðgangur 
að þínum upplýsingum.

Skjölin vís á Ísland.is
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Powerade-bikar karla:
Keflavík-Tindastóll   97-95
Keflavík: Charles Michael Parker 32/13 fráköst, 
Jarryd Cole 19/8 fráköst/4 varin skot, Magnús Þór 
Gunnarsson 17/8 stoðsendingar, Kristoffer Douse 
10/5 fráköst, Valur Orri Valsson 9, Halldór Örn 
Halldórsson 6, Almar Stefán Guðbrandsson 4.
Tindastóll: Maurice Miller 22/4 fráköst/8 stoð-
sendingar, Curtis Allen 18/5 fráköst, Svavar Atli 
Birgisson 14/9 fráköst, Helgi Freyr Margeirsson 
10, Friðrik Hreinsson 10, Þröstur Leó Jóhannsson 
9, Helgi Rafn Viggósson 8, Igor Tratnik 4.

Powerade-bikar kvenna:
Snæfell-Njarðvík   77-84
Snæfell: Kieraah Marlow 37/4 varin skot, Jordan 
Lee Murphree 15/15 fráköst/5 stoðsendingar/4 
varin skot, Hildur Sigurðardottir 13/6 fráköst/6 
stoðsendingar, Alda Leif Jónsdóttir 5/5 fráköst, 
Hildur Björg Kjartansdóttir 4, Björg Einarsdóttir 3.
Njarðvík: Shanae Baker-Brice 35/16 fráköst/9 
stoðsendingar/5 stolnir, Lele Hardy 26/24 fráköst, 
Petrúnella Skúladóttir 18, Salbjörg Sævarsdóttir 
3, Ólöf Helga Pálsdóttir 2/9 fráköst

Enski bikarinn:
Chelsea-Birmingham   1-1
0-1 David Murphy (19.), 1-1 Daniel Sturridge (62.)
Everton-Blackpool   2-0
1-0 Royston Drenthe (1.), 2-0 Denis Stracqualursi 
(5.).
Millwall-Bolton   0-2
0-1 Ryo Miyaichi (4.), 0-2 David Ngog (59.)
Norwich-Leicester   1-2
0-1 Sean St. Ledger (4.), 1-1 Wesley Hoolahan 
(23.), 1-2 David Nugent (71.).
Sunderland-Arsenal   2-0
1-0 Kieran Richardson (39.), 2-0 Alex Oxlade 
Chamberlain, sjm (77.).
Crawley Town-Stoke City   0-2
0-1 Jon Walters, víti (41.), 0-2 Peter Crouch (51.).
Stevenage-Tottenham   0-0
Liverpool-Brighton   6-1
1-0 Martin Skrtel (4.), 1-1 Kazenga LuaLua (16.), 
2-1 Liam Bridcutt, sjm (43.), 3-1 Andy Carroll 
(57.), 4-1 Liam Bridcutt, sjm (70.), 5-1 Lewis 
Dunk, sjm (73.), 6-1 Luis Suarez (85.) 

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Matthías Vilhjálmsson 
var ekki nema 55 sekúndur að 
stimpla sig inn hjá Start. Hann 
spilaði æfingaleik með liðinu á 
laugardag og var kominn á blað á 
innan við mínútu.

Matthías átti stórleik í 4-3 
sigri Start á Bryne. Átti skalla 
að marki sem endaði með sjálfs-
marki og lagði upp annað mark.

   - hbg

Draumabyrjun Matthíasar:

Skoraði og lagði 
upp mark

DRAUMABYRJUN Matthías var fljótur að 
láta til sín taka.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Það er farið að hitna 
undir stjórum Arsenal og  Chelsea 
- Arsene Wenger og Andre 
 Villas- Boas. Arsenal fullkomnaði 
ömurlega viku með því að tapa 
gegn Sunderland í bikarnum um 
helgina. Fyrr í vikunni steinlá liðið 
gegn AC Milan í vikunni.

Titlaþurrð Arsenal mun því 
halda áfram og hörð barátta 
er fram undan um að ná sæti 
í Meistara deild að ári.  Margir 

stuðningsmenn Arsenal hafa 
 fengið nóg og telja að stjórinn, 
Arsene Wenger, sé ástæðan fyrir 
því að liðið vinnur ekki neitt.

„Við verðum að taka gagn-
rýninni, standa saman og svara 
henni. Eina sem við getum gert er 
að þjappa okkur saman og koma 
sterkari til baka,“ sagði Wenger.

Chelsea er einnig heillum  horfið 
og er engu líkara en ein hverjir 
leikmanna séu búnir að snúa 

baki við stjóranum, Villas-Boas. 
 Eigandinn er farinn að skipta sér 
af æfingum og talið tímaspursmál 
hvenær Villas-Boas fær að fjúka.

„Framtíð mín er ekki undir í 
Meistaradeildarleiknum gegn 
Napoli,“ sagði Villas-Boas eftir 
dapurt jafntefli gegn Birmingham. 
„Ég ræð annars ekki minni 
framtíð og þið þurfið að spyrja 
rétta aðila um þetta.“    

 - hbg

Arsenal tapaði fyrir Sunderland og Chelsea gerði jafntefli gegn Birmingham:

Pressan eykst á Wenger og Villas-Boas

RÁÐALAUS Villas-Boas virðist vera að 
missa tökin hjá Chelsea.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Keflvíkingar urðu um 
helgina bikarmeistarar í körfu-
knattleik karla þegar þeir lögðu 
Tindastól að velli, 97-95, í fínum 
körfuboltaleik. Suðurnesjamenn 
höfðu allan tímann frumkvæðið í 
leiknum en Stólarnir gáfust aldrei 
upp. 

„Tilfinningin er æðisleg og þetta 
verður bara betra með árunum,“ 
sagði Magnús Þór Gunnarsson, 
leikmaður Keflavíkur, rétt eftir 
leikinn. 

„Við börðumst bara örlítið meira 
en hinir og þar að leiðandi stóðum 
við uppi sem sigurvegarar. Svona 
leikur vinnst bara á baráttu og 
dugnaði og það sýndum við í dag. 
Stemmningin var mögnuð í höll-
inni og svona viljum við hafa þessa 
leiki, brjáluð læti og mikil spenna. 
Sem íþróttamaður er skemmti-
legast að spila þessa leiki og þetta 

er ástæðan fyrir því að maður er 
í körfubolta“. „Það vantaði bara 
herslumuninn hjá okkur,“ sagði 
Þröstur Leó Jóhannsson, leik-
maður Tindastóls eftir ósigurinn 
gegn Keflavík á laugardaginn. 

„Þeir ná strax tíu stiga for-
skoti og við náum bara ekki að 
brúa það bil, en það vantaði lítið 
upp á. Það fór mikil orka í að elta 
allan  leikinn. Við fengum frábær 
tækifæri í restina til þess að jafna 
 leikinn og þau skot hefðu líklega 
fallið með okkur ef menn hefðu 
ekki verið bensínlitlir“. 

Þröstur Leó gekk til liðs við 
Tindastól frá Keflavík fyrir tíma-
bilið og því var þetta enn súrara 
fyrir leikmanninn. „Þetta var sér-
staklega súrt fyrir mig og virki-
lega erfitt að taka í hendurnar á 
strákunum eftir leikinn, það er 
ekki gaman að tapa fyrir vinum 
sínum“.

Njarðvík vann sinn fyrsta titil
Fyrr um daginn mættust Njarð-
vík og Snæfell í úrslitum kvenna 
og þar fór titillinn einnig á Suður-
nesin. Njarðvíkingar unnu  leikinn 
84-77 en leikurinn var spennandi 
alveg fram til loka. Þetta var í 
fyrsta sinn sem kvennalið Njarð-
víkur vinnur stóran titil í körfu-
bolta en Njarðvík hafði þrívegis 
áður leikið til úrslita. Snæfell var 
í fyrsta sinn í úrslitum  keppninnar 
og því fer þessi leikur án efa í 
reynslubankann hjá Hólmurum. 

„Þetta er magnað og mér líður 
gríðarlega vel núna,“ sagði Sverr-
ir Sverrisson, þjálfari Njarðvíkur, 
eftir sigurinn um helgina.

„Ég er bara hrikalega ánægður. 
Þessi leikur var ógeðslega erfiður 
og við þurftum að halda vel á spöð-
unum allan tímann. Ef allt smellur 
hjá okkur þá vinnum við öll lið, við 
getum farið alla leið í ár“.   - sáp

Bikararnir fóru báðir í Reykjanesbæ 
Njarðvík vann um helgina sinn fyrsta titil í kvennakörfuknattleik þegar liðið bar sigur úr býtum gegn 
Snæfell. Keflvíkingar voru sterkari gegn Tindastól karlamegin og því fóru báðir titlarnir á Suðurnesin. 

SIGURVEGARI Sigurður Ingimundarson 
er vanur því að vinna bikara með 
Keflavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÖGNUÐUR Magnús Gunnarsson, fyrirliði Keflavíkur, lyftir bikarnum að ofan og Ólöf 
Helga Pálsdóttir, fyrirliði Njarðvíkur hleypur með bikarinn að neðan. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Menn glöddust á Anfield 
í gær er Liverpool valtaði yfir 
Brighton, 6-1. Brighton skoraði 
reyndar helming marka Liver-
pool í leiknum en það jákvæða 
fyrir Liverpool var að þeir Andy 
Carroll og Luis Suarez komust á 
blað.

„Carroll er alltaf að verða betri 
og betri. Hann var besti maður 
vallarins í dag,“ sagði Steven 
Gerrard, fyrirliði Liverpool.  - hbg

Stórsigur hjá Liverpool:

Veisla á Anfield

FAGNAÐ Gerrard fagnar marki sínu í 
gær.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Bíldshöfða 8
Opið 9 til 17 í dag

Citroën
Komdu hingað

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

Komdu með gamla bílinn. Tökum allar tegundir uppí nýjan Citroën. 

Sjáðu nýjan sjálfskiptan Citroën C4 Comfort með 
ótrúlega sparneytinni og visthæfri dísilvél. Hann 
notar aðeins 3,5l/100km og losar aðeins 98g 
CO2/km. Þetta þýðir að hann er sparneytnasti bíll-
inn í sínum flokki á Íslandi í dag. Í nýjum Citroën 
C4 Comfort sameinast glæsileg hönnun, áreiðan-
leiki, ríkulegur búnaður og hagkvæmni í rekstri. 
Þetta er bíll fyrir hugsandi fólk með góðan smekk. 

Brimborg auðveldar þér kaupin, uppítaka og græn 
fjármögnun. Landsbankinn býður lægri vexti og 
ekkert lántökugjald fyrir græna bíla sem losa minna 
en 120g CO2/km. Komdu líka með gamla bílinn 
og settu hann uppí nýjan Citroën. Tökum við öllum 
tegundum bíla. Komdu í Brimborg, Bíldshöfða 8. 
Mátaðu þig í frönsku umhverfi. Sjáðu sparneytinn 
Citroën C4 Comfort.

Kynntu þér franskan munað í Citroën C4 Comfort. 
Meðal staðalbúnaðar er tvívirk tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu, ESP stöðugleikastýring, hraða-
stillir, start/stop spartækni, hiti í sætum, vind-
skeið, skyggðar rúður og fullkomin aksturstölva.
5 stjörnu öryggi í árekstrarprófum EuroNCAP. 

Sjáðu hönnun og gæði hjá Citroën í dag, Bíldshöfða 8:

í dagcitroën

kl.  9 og 17
milli

Bíldshöfða 8

sjáðu

Sparneytnasti bíllinn! Citroën C4 Comfort sjálfskiptur dísilbíll

Citroën C5 Dynamique
2,0 HDi dísil 163 hö. 
4 dyra 6 gíra sjálfskiptur. 
Eldsneytisnotkun 6,2 l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2 163g /km.
Sjáðu verðið:  5.890 þús. kr.

Citroën Berlingo Multispace 
1,6 HDi dísil 92 hö. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 5,3l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2 139g /km
Sjáðu verðið:  3.450 þús. kr.

Citroën C3 Seduction
1,6 eHDi dísil 92 hö Airdream. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 3,6 l/100 km. 
Koltvísýringur: CO2  93g /km.
Sjáðu verðið:  2.890 þús. kr. 
Frítt í stæði

Citroën C1 SX
1,0 VTI bensín 68 hö. 
5 dyra 5 gíra beinskiptur. 
Eldsneytisnotkun 4,5 l/100 km. 
Koltvísýringur CO2 103g/km.
Sjáðu verðið:  2.090 þús. kr.
Frítt í stæði

Citroën C4 Comfort
1,6 eHDi dísil 112 hö Airdream. 
5 dyra 6 gíra sjálfskiptur. 
Eldsneytisnotkun 3,8 l/100 km.
Koltvísýringur: CO2  98g /km.
Sjáðu verðið:  3.690 þús. kr.
Frítt í stæði.

*Mánaðargreiðsla miðast við óverðtryggðan bílasamning Landsbankans til 84 mánaða. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara, að auki er kaupverð háð gengi. Útbúnaður og gerð bílanna getur verið frábrugðin myndunum í auglýsingunni. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Citroën. 

Verð aðeins 3.690.000 kr. eða 29.947 kr. 
í 84 mánuði miðað við grænan bílasamning 

og uppítöku á bíl að verðmæti 1.810.000 kr.*
Árleg hlutfallstala kostnaðar aðeins 9,35%. 

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is.

Bonjour! Ráðgjafar Citroën taka vel á móti þér. Komdu í kaffi og upplifðu framúrskarandi þjónustu.

Frítt í stæði

Farðu á brimborg.is
og þú ert kominn af stað
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Spirulina
Sunny Green

Eykur brennslu, þrek og þol.

HANDBOLTI Björgvin Páll Gústavsson, lands-
liðsmarkvörður í handbolta, stendur í ströngu 
þessa dagana. Hann leikur með Magdeburg í 
Þýskalandi þar sem hann er í harðri samkeppni 
um mínútur inni á vellinum og í janúar fékk 
hann í fyrsta sinn á ferlinum að kynnast alvöru 
mótlæti með íslenska landsliðinu. Utan hand-
boltans rekur hann íslenskt fyrirtæki heima úr 
stofunni sinni heima í Magdeburg en þar  settist 
Fréttablaðið niður með honum á dögunum.

Ætla að verða númer eitt
Hollendingurinn Gert Eijlers er hinn mark-
vörðurinn í liði Magdeburg og virðist fá oftar 
tækifærið í byrjunarliðinu þó svo að  Björgvin 
fái vitanlega sína leiki. Hann minnti til að 
mynda vel á sig í leik Magdeburg og Nexe 
Nasice í EHF-bikarkeppninni á laugardaginn. 
Þá hélt hann sínum mönnum inni í leiknum með 
frábærri frammistöðu og með því að verja loka-
skot Króatanna í leiknum sá hann fyrir því að 
liðið gat tryggt sér sæti í 16-liða úrslitum.

„Þetta er nýtt fyrir mér en þetta er eitt-
hvað sem ég átti von á,“ segir Björgvin um 
samkeppnina við Eijlers en viðtalið var tekið 
á fimmtudaginn síðastliðinn, fyrir leikinn í 
 Króatíu. „Eftir fyrri helming tímabilsins átti 
ég gott spjall við þjálfarann sem hafði  hugsað 
sér að ég myndi nota fyrstu mánuðina til að 
 kynnast því að spila í þýsku úrvalsdeildinni. 
Þess fyrir utan hefur Gert spilað frábærlega 
í vetur í öllum þeim leikjum sem hann hefur 
 spilað. Ég hefði auðvitað viljað spila meira en 
ég hef gert en ég er sáttur við mína frammi-
stöðu í þeim leikjum sem ég hef spilað.“

Hann segist reiðubúinn að bíða. „Ég ætla 
mér að verða númer eitt í framtíðinni — sama 
 hvenær það gerist. En flestöll lið í deildinni eru 
með tvo góða markverði og þetta er því eðlilegt.“

Ný reynsla í Serbíu
Björgvin segir að færri mínútur á vellinum hafi 
áhrif á stöðugleika. Það hafi ef til vill endur-
speglast á EM í Serbíu, þar sem hann átti mis-
jafna leiki í upphafi mótsins. „Auðvitað hefði 
ég viljað spila betur á EM. Varnarleikurinn var 
líka misjafn en ég hefði þrátt fyrir það viljað 
verja fleiri bolta. Ég var ósáttur við mig þá.“

Björgvin hefur átt glæsilegan landsliðsferil 
og mótlætið í Serbíu var því ný reynsla fyrir 
hann. „Ég náði árangri mjög snemma og mjög 
fljótt. Uppgangurinn var hraður hjá mér og 
ég held að hluti af því var að ég fékk mikið að 
spila. Ég fann fyrir miklu trausti og það var 
mikilvægt,“ segir Björgvin. Hann fékk líka 
að kynnast því í Serbíu að vera gagnrýndur af 
félögum hans í landsliðinu, til að mynda Aroni 
Pálmarssyni sem er góðvinur Björgvins. 

Gagnrýni merki um gæði
„Ég las þetta í fjölmiðlum eins og aðrir. Svo 
fór ég upp á herbergi til Arons og við  horfðum 
saman á sjónvarpið,“ segir hann og brosir. 
„Gagnrýni getur líka verið jákvæð. Þá þýðir 
að það eru gerðar kröfur til mín og er merki um 
að það sé mikil ábyrgð á mér. Þeir væru ekki að 
gagnrýna mig nema að þeir viti hvað ég get.“

Eftir leikinn tók við andvökunótt og hann 

skrifaði frægan pistil þar sem hann bað 
íslensku þjóðina afsökunar. „Ég er sjálfur minn 
mesti gagnrýnandi. Þetta var erfitt enda hafði 
mér gengið vel á öllum mínum stórmótum með 
landsliðinu. Þetta var í fyrsta sinn á ferlinum 
sem ég missti sjálfstraust á vellinum og það 
tók á. En ég fann líka fyrir miklum stuðningi 
úr öllum mögulegum áttum sem var ómetan-
legt. Þannig unnum við úr þessu og þetta kom 
svo á endanum,“ segir hann en Björgvin sýndi 
aftur sitt rétta andlit með góðri frammistöðu í 
 leikjum Íslands í milliriðlakeppninni.

Draumar geta ræst í Magdeburg
Björgvin Páll er stórhuga enda áður lýst því 
yfir að hann ætli sér að verða einn af bestu 
markvörðum heims. Hann telur að hann geti 
bætt sig hjá Magdeburg og að bjart sé fram 
undan hjá félaginu. „Magdeburg er handbolta-
bær. Íbúar þekkja frekar handboltamenn með 
nafni en fótboltamenn. Liðið er í hópi efstu liða 
deildarinnar og í Evrópukeppni. Fjárhagur 
félagsins er góður á meðan mörg önnur lið eru í 
basli. Félagið hefur unnið vel úr sínum málum.“

Magdeburg hefur líka góða reynslu af 
 Íslendingum enda þjálfaði Alfreð Gíslason liðið 
með góðum 
árangri. 
 Ólafur 

Stefáns son, Sigfús Sigurðsson og Arnór Atla-
son spiluðu svo allir með liðinu á sínum tíma. 
„Ég hagnaðist á því og það var auðveldara fyrir 
vikið að koma inn í félagið. Mér líður vel hér og 
hef þegar bætt mig sem markvörður. Ég er með 
stóra drauma og sé fyrir mér að ég geti látið 
þá rætast með Magdeburg. Hlutirnir breytast 
stundum fljótt í íþróttum en ég get vel ímyndað 
mér að vera hér í mörg ár til viðbótar.“

Silfrið gerir mér gott
Sem fyrr segir er Björgvin einnig þekktur fyrir 
að hafa haslað sér völl utan handboltans með 
fyrirtæki sínu, S08 ehf. Fyrirtækið er fyrst og 
fremst þekkt fyrir Silver-hárgelið auk annarra 
vara en nýjasta verkefnið er fjarþjálfun sem 
skartar mörgum af skærustu íþróttastjörnum 
landsins. Hann segir að verkefni sem þessi hafi 
ekki bitnað á handboltanum og að hann sé því 
fyllilega einbeittur að íþróttinni.

„Ég hef heyrt gagnrýni á þessum nótum 
áður en tel að það sé einfaldlega ekki rétt. Ef 
ég hefði ekkert að gera á milli æfinga og leikja 
myndi það gera út af við mig. Sem dæmi má 
nefna að fyrstu tvo dagana í Serbíu var ég 
veikur og því í einangrun á hótelherberginu. 

Mér hefur sjaldan liðið jafn illa á 
ævinni,“ segir hann.

„Ég vil því nýta tímann sem ég 
hef fyrir utan handboltann. Ég hef 

gaman að því að sinna mínu fyrir-
tæki og ég vil hafa mikið fyrir stafni. 

Ég hef líka verið að sækja mér menntun 
og ætla að hefja fjarnám frá háskólanum 

í Bifröst í haust. Ég hef alltaf verið svona og 
 ekkert meira að gera hjá mér núna en áður. Ég 
er  nokkuð morgunhress maður og á meðan ég 
hef tíma og getu til að sinna þessum málum 
með þá held ég áfram að gera það.“

Iðjuleysi myndi gera út af við mig
Björgvin Pál Gústavsson þekkir nánast hvert mannsbarn á landinu. Hann ræðir ítarlega við Fréttablaðið 
um handboltaferilinn með Magdeburg, mótlætið á EM í Serbíu og fyrirtækjareksturinn úr stofunni heima.

VIÐ ELDHÚSBORÐIÐ Björgvin Páll lætur fara vel um sig í íbúð hans og eiginkonunnar Karenar Einarsdóttur í 
Magdeburg, þar sem Fréttablaðið ræddi við hann á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐI/E. STEFÁN

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
skrifar frá Berlín
eirikur@frettabladid.is

„Ég get að hluta til tekið það á mig að Hreiðari var skipt út,“ segir landsliðs-
markvörðurinn Björgvin Páll Gústavsson um ákvörðun Guðmundar Guðmunds-
sonar landsliðsþjálfara að kalla Aron Rafn Eðvarðsson, markvörð Hauka, inn í 
landsliðið á kostnað Hreiðars Levýs Guðmundssonar fyrir milliriðlakeppnina á EM í 
Serbíu.

„Ef ég hefði staðið mína plikt og varið mína bolta hefði Hreiðar verið áfram inni. 
Það tók mikið á að sjá eftir honum þó svo að Aron Rafn hafi staðið sig gríðarlega vel. 
Það var samt erfitt að missa góðan vin úr hópnum,“ bætir Björgvin við.

„Að sama skapi er gott fyrir mig og Hreiðar að fá samkeppni í landsliðinu enda 
hefur Aron Rafn sýnt að hann er framtíðarmarkvörður — til dæmis með frammistöðu 
sinni í bikarleik Hauka og FH á dögunum. Það verður skemmtilegt að sjá í fram-
tíðinni hvernig okkur þremur tekst að vinna úr því að spila saman í landsliðinu.“

Tók mikið á að missa Hreiðar

N1-deild kvenna:
Valur-Haukar   44-24
Mörk Vals: Dagný Skúladóttir 10, Þorgerður Anna 
Atladóttir 8, Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 
5, Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5, Ágústa Edda 
Björnsdóttir 4, Karólína Bærhenz Lárusdóttir 4, 
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 4, Rebekka Rut 
Skúladóttir 1, Hildur Marín Andrésdóttir 1, Aðal-
heiður Hreinsdóttir 1, Þórunn Friðriksdóttir 1.
Mörk Hauka: Marija Gedroit 10, Gunnhildur 
Pétursdóttir 6, Ásta Björk Agnarsdóttir 4, Agnes 
Ósk Egilsdóttir 3, Karen Helga Sigurjónsdóttir 1.
ÍBV-HK   29-26
Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 8, Ester 
Óskarsdóttir 6, Ivana Mladenovic 5, Grigore 
Ggorgata 5, Mariana Trebjoevic 3, Guðbjörg Guð-
mannsdóttir 1, Aníta Elíasdóttir 1.
Mörk HK: Brynja Magnúsdóttir 9, Jóna Sigríður 
Halldórsdóttir 6, Elín Anna Baldursdóttir 3, Heið-
rún Björk Helgadóttir 2, Elva Björg Arnarsdóttir 
2, Harpa Baldursdóttir 2, Elísa Ósk Viðarsdóttir 1, 
Tinna Rögnvaldsdóttir 1.
KA/Þór-Fram   20-28
Mörk KA/Þórs: Ásdís Sigurðardóttir 8, Martha 
Hermannsdóttir 5, Þórdís Sigurbjörnsdóttir 2, Erla 
Tryggvadóttir 2, Kolbrún Einarsdóttir 2, Kolbrá 
Ingólfsdóttir 1.
Mörk Fram: Elísabet Gunnarsdóttir 10, Stella 
Sigurðardóttir 5, Ásta Birna Gunnarsdóttir 4, 
Hafdís Iura 2, Marthe Sördal 2, Sunna Jónsdóttir 
2, Hekla Rún Ámundardóttir 1, Anett Köbli 1, 
Steinunn Björnsdóttir 1.

Meistaradeildin:
Bjerringbro/Silkeborg-Kielce   26-37
Atletico Madrid-Füchse Berlin   32-27
Montpellier-AG   27-31
Guðjón Valur Sigurðsson var markahæstur í liði 
AG.
Kiel-Ademar Leon   38-28

EHF-bikarinn:
Rhein Neckar Löwen-GUIF   39-36
Róbert Gunnarsson skoraði eitt mark fyrir Löwen 
og Haukur Andrésson tvö fyrir GUIF. Löwen 
komst áfram í átta liða úrslit.
Nexe Nasice-Magdeburg   22-21
Björgvin Páll Gústavsson átti stórleik í marki 
Magdeburgar sem komst í átta liða úrslit á einu 
marki.

ÚRSLIT

FRJÁLSAR Helga Margrét Þorsteins-
dóttir vann glæsilegan sigur í 
fimmþraut á hollenska meistara-
mótinu í dag. Helga var þess utan 
aðeins sex stigum frá Íslandsmeti 
sínu. Helga fékk samtals 4.292 
stig. Yvonne van Langen-Wisse 
frá Hollandi varð önnur með 4.188 
stig.

Helga Margrét hljóp 60 metra 
grindarhlaup á 8,99 sek. Hún vann 
hástökkið með yfirburðum er hún 
stökk 1,78 metra. Helga kastaði 
14,41 metra í kúluvarpi og fékk 
821 stig. Hún stökk svo 5,47 metra 
í langstökki og fékk 691 stig og 

fékk svo 911 stig fyrir 800 metra 
hlaupið sem hún hljóp á 2:13,72 
mínútum.  - hbg

Helga Margrét vann fimmþrautarmót í Hollandi:

Sex stigum frá metinu

HELGA MARGRÉT Er á hraðri uppleið 
þessa dagana.

HANDBOLTI Danska ofurliðið AG og 
þýska liðið Kiel munu spila hrein-
an úrslitaleik um næstu helgi 
um sigurinn í D-riðli Meistara-
deildarinnar.

AG lagði Nikola Karabatic og 
félaga í Frakklandi í gær þar sem 
þeir Guðjón Valur Sigurðsson og 
Ólafur Stefánsson fóru á kostum.

Kiel valtaði aftur á móti yfir 
spænska liðið Ademar Leon og er 
með stigi meira en AG þegar ein 
umferð er eftir.

Það verður því allt undir um 
næstu helgi er Kiel sækir AG 
heim til Kaupmannahafnar.  - hbg

Meistaradeildin í handbolta:

Uppgjör hjá AG 
og Kiel
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.30 Fawlty Towers  08.45 The Inspector Lynley 
Mysteries  10.20 Come Dine With Me  11.10 
EastEnders  11.40 QI  12.10 Fawlty Towers  13.15 
Fawlty Towers  14.20 My Family  15.20 QI  16.20 
Top Gear  17.15 QI  17.45 QI  18.20 Come Dine 
With Me  19.10 QI  19.40 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  
01.25 The Inspector Lynley Mysteries  03.00 My 
Family04.30 QI  05.00 The Weakest Link

12.30 Et splitsekund!  13.30 Sporløs  14.00 DR 
Update - nyheder og vejr  14.10 Livet i Fagervik  
14.55 Rygepauser - Forår  15.00 Benjamin Bjørn  
15.20 Timmy-tid  15.30 Ni Hao, Kai-Lan  15.50 
Mægtige maskiner  16.00 Lægerne  16.50 DR 
Update - nyheder og vejr  17.00 Søren Ryge 
præsenterer  17.30 TV Avisen med Sport  18.05 
Aftenshowet  19.00 Livets planet  19.50 Bagom 
Livets planet  20.00 TV Avisen  20.25 Horisont  
20.50 SportNyt  21.00 Kriminalkommissær Foyle  
22.40 Homeland - Nationens sikkerhed

18.00 Að norðan

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 Redd menig Osen  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  20.30 Brille  
21.00 Broen  22.00 Kveldsnytt  22.15 Hva skjedde 
med Jonathan Carlisle?  23.45 Nytt på nytt

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

11.15 Melodifestivalen 2012  12.50 Bakom 30 
grader i februari  12.55 Barnvagnen  14.30 
X-Games  15.00 Rapport  15.05 Gomorron 
Sverige  15.55 Bakom 30 grader i februari  16.00 
Familjehemligheter  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 Fråga 
doktorn  18.00 Kulturnyheterna  18.15 Regionala 
nyheter  18.30 Rapport  19.00 Drömmen om 
landet  20.00 30 grader i februari  21.00 Brott 
och straff  21.30 Jakten på det demokratiska 
klassrummet  22.00 Familjehemligheter

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Gam-
ansaman 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistranna

08.15 I Love You Beth Cooper
10.00 10 Items of Less
12.00 Gosi
14.00 I Love You Beth Cooper
16.00 10 Items of Less
18.00 Gosi
20.00 Das Leben der Anderen
22.15 The Contract
00.15 First Born
02.00 Colour Me Kubrick: 
A  True...ish Story
04.00 The Contract
06.00 The Illusionist

14.45 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar (16:26)
17.45 Leonardo (4:13) (Leonardo) Bresk 
þáttaröð um Leonardo da Vinci á yngri árum.
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Tónspor (4:6) (e) (Áskell Másson 
tónskáld og Lára Stefánsdóttir danshöfundur.)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Mannslíkaminn (4:4) (Inside the 
Human Body) Fræðslumyndaflokkur frá BBC 
um mannslíkamann, þróun hans og virkni.
21.10 Hefnd (11:22) (Revenge) Bandarísk 
þáttaröð um unga konu í hefndarhug. 
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 (8:8) (Being 
Human II) Breskur myndaflokkur um þrjár 
ákaflega mannlegar forynjur; varúlf, blóðsugu 
og draug sem búa saman í mannheimum. 
Meðal leikenda eru Russell Tovey, Lenora 
Crichlow og Aidan Turner. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna.
00.00 Trúður (8:10) (Klovn V) (e)
00.25 Kastljós (e)
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

06.00 ESPN America 07.00 Northern Trust 
Open 2012 (4:4) 12.00 Golfing World 12.50 
Northern Trust Open 2012 (4:4) 17.05 PGA 
Tour - Highlights (6:45) 18.00 Golfing World 
18.50 Northern Trust Open 2012 (4:4) 22.00 
Golfing World 22.50 Champions Tour - 
 High lights (2:25) 23.45 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.15 Minute to Win It (e)
16.00 Once Upon A Time (7:22) (e)
16.50 Game Tíví (4:12) (e)
17.20 Dr. Phil
18.05 Top Gear Australia (1:5) (e)
18.55 America‘s Funniest Home 
 Videos (30:48) 
19.20 Everybody Loves Raymond (24:26) 
19.45 Will & Grace (8:27) (e) 
20.10 90210 (6:22) Bandarísk þáttaröð 
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills. 
Liam býðst fyrirsætustarf eftir að umboðs-
maður sér hann í auglýsingu fyrir barinn. 
20.55 Hawaii Five-0 (3:22) Ævintýr-
in halda áfram í þessum vinsælu spennu-
þáttum um töffarann Steve McGarrett og sér-
sveit hans sem starfar á Hawaii. Steve og 
 félagi 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. McGarrett reynir að komast að því hver 
vill aðila í sjóhernum feiga og Kono íhugar 
 atvinnutilboð frá undirheimunum.
21.45 CSI (7:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas. Rannsóknardeildin stendur á 
gati þegar þegar þau finna mannsheila á vett-
vangi glæps sem virðist ekki tilheyra neinu 
fórnarlambanna.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (21:24) (e)
00.05 Hawaii Five-0 (3:22) (e)
00.55 Eureka (7:20) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (40:175) 
10.15 Hawthorne (3:10)
11.00 Gilmore Girls (3:22)
11.45 Falcon Crest (8:30) 
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor (3:26) 
14.25 The X Factor (4:26)
15.50 ET Weekend
16.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (9:22) 
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 (5:22) 
19.40 Til Death (10:18) 
20.05 The Block (8:9) Áströlsk raunveru-
leikasería sem sló fyrst í gegn árið 2004 en 
þar var fylgst með fjórum pörum gera upp 
fjórar samskonar íbúðir. 
20.50 The Glades (8:13) Sakamála þættir 
sem segja frá lífi og starfi lögreglumannsins 
Jim Longworth.
21.35 V (4:10) Önnur þáttaröðin um  gestina 
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. 
22.20 Supernatural (4:22) 
23.05 Twin Peaks (9:22)
23.55 Better Of Ted (8:13)
00.20 Modern Family (11:24)
00.45 Mike & Molly (23:24)
01.05 Chuck (22:24) 
01.50 Burn Notice (6:20)
02.35 Community (19:25)
03.00 Bones (3:23) 
03.45 The Glades (8:13)
04.30 V (4:10)
05.15 The Simpsons (9:22) 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Spánn: Barcelona - Valencia
15.15 Crawley - Stoke
17.00 Stevenage - Tottenham
18.45 Liverpool - Brighton 
20.30 Ensku bikarmörkin
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Golfskóli Birgis Leifs (6:12) Besti 
kylfingur Íslands, Birgir Leifur Hafþórsson, 
tekur fyrir allt sem tengist golfi.
21.55 Meistaradeild Evrópu. 
Meistara deildin - Endursýndur leikur
23.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá l-
iðunum sem leika í Meistaradeild Evrópu. 

17.45 Premier League Review 2011/12
18.40 Gullit Einn af þeim allra bestu, Ruud 
Gullit verður i sviðsljósinu að þessu sinni.
19.10 Newcastle - Chelsea
21.00 Premier League Review 2011/12
22.00 Football League Show
22.30 Man. Utd. - Wolves

18.05 The Doctors (52:175) 
18.50 Wonder Years (20:23) 
19.15 Wonder Years (21:23) 
19.45 Hollráð Hugos (1:2) 
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Mentalist (9:24) 
22.35 The Kennedys (7:8)
23.25 Boardwalk Empire (2:12) 
00.20 Hollráð Hugos (1:2) 
00.50 Malcolm in the Middle (5:22) 
01.15 Til Death (10:18)
01.40 60 mínútur
02.25 Wonder Years (20:23)
02.50 Wonder Years (21:23) 
03.15 The Doctors (52:175) 
03.55 Íslenski listinn
04.20 Sjáðu
04.45 Fréttir Stöðvar 2 
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

Nú er svo komið að mörg stærstu og 
fallegustu kóralrif jarðar eru á fallanda 
fæti. Þessir regnskógar hafsins, eins og 
kóralrif á grunnsævi eru jafnan kölluð, 
eiga sér fáar hliðstæður, enda fjölbreytni 
dýralífs þar meiri en víðast hvar. En 
við mennirnir höfum beint og óbeint 
náð að rífa niður þessa meistarasmíði 
árþúsundanna með helvítis sóðaskapnum. 

Eins og oft áður vakti umfjöllun í frétta þættinum 
60 mínútur athygli mína um daginn. Anderson 
Cooper heimsótti kóralrif sem kallað er í heimalandinu 
Drottningar garðar. Sérstaða þessarar undraveraldar, og 
ástæða heimsóknar bandarísku sjónvarpsmannanna, er 
sú að rifið er talið það best varðveitta í heiminum. Þar 
má sjá hvernig önnur kóralrif litu út fyrir um hálfri öld 

og hversu stórkostleg vistkerfi þeirra eru.  
Hvað mynd færðu í hausinn. Jú, 

milljónir litríkra fiska, stórir sem smáir; 
sakleysingjar jafnt sem skilvirkustu rándýr 
þessarar jarðar. Meira að segja það sem 
getur ekki hreyft sig er samt stórmerkilegt 
og oftast nær skrautlegra en regnboginn.

En hver á þakkir skyldar? Það er 
reyndar náungi sem er ekki síður litríkur en  fiskarnir 
sem svamla um Drottingargarða sem eru undan 
 strönd Kúbu. Fidel Castro gerði sér grein fyrir mikilvægi 
kóralrifsins fyrir áratugum og lagði línurnar: Drottingar-
garða skulu fáir heimsækja, og undir ströngu eftirliti. 
Þeir mega kafa en ekkert snerta. Aðrir mega veiða á 
flugustöng ef þeir sleppa fiskinum aftur! Svona rúlla 
helvítis kommúnistarnir.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON VARÐ HISSA

Góðir vindlar segja ekki allt
> Stöð 2 kl. 20.50
The Glades

Kvennaljóminn Jim 
Longworth er lögreglumaður 
á fenjasvæðunum í Flórída 
í þessum skemmtilegu 
sakamálaþáttum. Í 
þættinum í kvöld 
rannsakar hann 
morð á miskunnar-
lausum skilnaðar-
lögfræðingi sem á 
fjölmarga óvini.

SÚPERKVÖLD!
Súperkvöld í SkjáBíói í kvöld. Leigðu nýja mynd og fáðu aðra með 
fyrir ekki neitt. Notaðu tækifærið, sjáðu það nýjasta og fáðu 
tímalausa klassík í kaupbæti. 

Þú færð SkjáBíó í Sjónvarpi Símans.
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– fyrst og   fremst
ódýr!

399kr.
kg

Verð áður 679 kr. kg
Kjötfars

578kr.
kg

Verð áður 898 kr. kg
Fiskfars

40%
afsláttur 35%

afsláttur

198kr.
pk.

Jack Rabbit gular baunir, 454 g

1789kr.
kg

Goða saltkjöt, sérvalið1166kr.
kg

Goða saltkjöt, blandaðir bitarGG448kr.
kg

Krónu saltkjöt

Ódýrt!

Ódýrt!

flokkur
1.

989kr.
kg

Krónu saltkjöt, 1. flokkur

Jack Rabbit ggular baunir, 454 gJJaJ cack c RaaRabbbbitt gguugulau alar bbaub uununirir, 44544 g

348kr.
pk.

Krónu vatnsdeigsbollur, 12 í pk.
319kr.

pk.

ÍM rjómabollur, 2 í pk.
499kr.

pk.

Myllu bollur með súkkulaði, 6 í pk. KKrróónnuu  vvaattnnssddeeiiggssbboolllluurr,,  1122  íí  ppkk..KKKKrróKKrróóróóónnónuu  nu vvavvaattvaattatttnnstnssdnsssddeesdeedeeeiigeiiiggssiiggssgsssbbosbbooboollollllulluuluurruurrrr,, 1121122  1122 íí  pppkk.pk..kk.ÍÍMM  rrjjóómmaabboolllluurr,,  22  íí  ppkk..r 2 í pkpppkklur 2 í ppr,rÍM rjómabollu í .í22m b u kka kM rjómabolluÍÍÍÍMM  rrjrrjjóóójóómmaómaamabboabbbooboollollluullluul rrrurrr,,  22  22 íí  í ppppkk.kpkpk..k.MMyylllluu  bboolllluurr  mmeeðð  ssúúkkkkuullaaððii,,  66  íí  ppkk..yllu bollur með súkkulaði 6 í pkMyllu bollur með súkkulaði 6 í pkMMyyMyyyyyMyyyllylyllluulullluu  ulul bbbboooboboollllluululluuuullurrrurur mmemmeeemeeeeððeðeðe ssúsússúúúsúsúkkkkkúkúkkkkuukkukkkkkkkuukukukuuullaalauuulu aaððaðlaaaðððaðaððiiiii,,  ii, 66666 íí  í ppppkk.kpkpk..kk.
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Grænn drykkur úr dásamlega 
Vita-Mix blandaranum mínum 
eða ávaxtadrykkur. Sá græni er 
bara með öllu því græna sem 
til er í ísskápnum, kókosvatni og 
kannski einu epli, hinn er yfirleitt 
með bláberjunum sem ég týndi sl. 
haust og svo þeim ávöxtum sem 
finnast í ísskápnum, með smá 
möndlumjólk eða lífrænum safa.

Edda Björgvinsdóttir, leikkona.

„Dyraverðirnir verða með skæri á 
sér og þeir klippa á bindin,“ segir 
Arnar Gíslason, einn af eigendum 
nýs skemmtistaðar sem kemur í 
stað Olivers á Laugaveginum.

Engin bindi verða leyfð á 
 staðnum enda verður hann í anda 
gamanmyndarinnar The Big 
Lebowski þar sem bindisnotkun var 
litin hornauga af aðalpersónunum.

Að sögn Arnars, sem rekur  einnig 
Enska barinn, opnar  staðurinn upp 
úr miðjum mars og eru fram-
kvæmdir í  fullum gangi. Búið 
er að panta risastóran glym-
skratta frá útlöndum og fá 
gestirnir því tækifæri til 
að stjórna tónlistinni sjálfir. 
„Þetta verða bara slagar-
ar og ef þú spilar sama 
lagið tvisvar verður 
refsing.“

Staðnum verður skipt upp í 
 fjögur mismunandi svæði. Fremst 
verður keilubraut, sem hugsanlega 
verður bara upp á punt, í miðjunni 
verður bandarísk verönd, og innst í 
húsinu þar sem áður var dans gólfið 
verður bar og veitingastaður. Á 
efri hæðinni verður svo setustofa. 

Arnar segir að gestir staðarins 
geti valið það svæði eða leikmyndir 
sem henta þeim og það sé ekki skil-
yrði að hafa séð kvikmyndina. „Ef 
þú fílar ekki neitt svæði er annað 

hvort eitthvað að þér eða okkur,“ 
segir hann léttur.

Meðeigendur Arnars eru þeir 
Logi Helgason, Andri Björns-

son og Óli Már Ólason. Þeir 
tveir síðastnefndu hafa 

rekið skemmtistaðinn 
 Vegamót.

Inntur eftir því 
hvort þetta sé ekki 
dýrt verkefni segir 
Arnar: „Þetta er 
ekkert brjálæðis-
lega dýrt. Þú getur 
gert allt á Íslandi og 

ég reyni að versla við íslensk fyrir-
tæki. En auðvitað kostar svona. Við 
erum líka að hugsa til fimmtán ára. 
Þá er allt í lagi að leggja aðeins í 
staðinn.“  -fb

Dyraverðirnir klippa á bindin

ENGIN BINDI Að sögn 
Arnars Gíslasonar 
verður klippt á öll 

bindi á nýja skemmti-
staðnum. 

THE DUDE Aðalpersóna The Big 
Lebowski notaði aldrei bindi.

Kiljan Svartur á leik eftir  Stefán 
Mána fór beint á toppinn hjá 
Forlaginu og í annað sætið hjá 
Eymundsson eftir að hafa verið 
ófáanleg í mörg ár.

„Það er löngu kominn tími á að 
lesendur fái þessa bók aftur,“ segir 
Stefán Máni, sem ætlar að hrifsa 
toppsætið hjá Eymundsson af Jo 
Nesbö í næstu viku. „En þetta er 
flott á fjórum dögum enda átta ára 
gömul bók.“

Svartur á leik kom út fyrir jólin 
2004 en toppaði mjög seint að mati 
Stefáns Mána. „Það var ekkert 
gert fyrir hana. Hún var ekkert 
auglýst eða kynnt. Svo kom hún út 

í kilju strax eftir áramótin og þá 
rauk hún út. Þetta er svolítil ösku-
buskusaga,“ segir hann og á við 
gömlu kiljuútgáfuna sem seldist 
í um fimm þúsund eintökum. Það 
var gamla Mál og menning sem 
gaf bókina út en Forlagið gefur út 
þá nýju.

Nýja kiljan er einni blaðsíðu 
lengri en sú gamla. „Ég  skrifaði 
nýjan og stuttan upphafskafla 
í hana. Þetta er eins og með 
súkkulaði stykkin, X-prósent 
meira. Það er aðeins meiri stæll 
yfir þessu núna og gaman að hafa 
leikarana framan á kápunni.“

Kvikmyndin Svartur á leik 

 verður frumsýnd hér heima í 
byrjun mars og Stefán Máni á enn 
eftir að sjá hana. „Ég hafði tæki-
færi í desember en var slappur 
og fór ekkert. Svo hef ég ekkert 
verið að stressa mig á því en mig 
langar rosalega að mæta á frum-
sýninguna og sjá hana í bíó með 
öllum hinum.“

Aðspurður segist hann vera með 
nýja bók í smíðum og í þetta sinn 
verður hryllingurinn í fyrirrúmi. 
„Þetta er stór hrollvekja sem ég er 
með á teikniborðinu. Ég er mjög 
spenntur. Ég er búinn að vera skít-
hræddur sjálfur og ligg andvaka 
yfir eigin rugli. Það er ágætt.“  -fb

Átta ára gömul bók á toppnum

SÁTTUR Stefán Máni er mjög sáttur við 
viðbrögðin sem nýja kiljan hefur fengið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Þetta er búið að vera hrikalega 
skemmtilegt og gaman að fá að 
vera með í þessu,“ segir leiklistar-
neminn Sigurður Þór Óskarsson 
en hann hefur undanfarið fengið 
góða reynslu af leikhúsheiminum 
sem afleysingamaður í leikritinu 
Galdrakarlinn í Oz. 

Sigurður Þór leysti leikarann 
Hilmar Guðjónsson af hólmi um 
seinustu helgi og hoppaði þar inn 
í hlutverk fuglahræðunnar, en 
Hilmar þurfti að skjótast á Kvik-
myndahátíðina í Berlín til að taka 
við Shooting Star verðlaununum. 

Sigurður fékk tvær vikur til 
að undirbúa sig fyrir hlutverkið 
og segist hafa legið yfir handriti 
og DVD upptökum af leik ritinu. 
„Jújú, mér var bókstaflega hent 
út í djúpu laugina. Ég held að ég 
hafi horft á leikritið 20 sinnum. 
Ég notaði svo kvöldin í handrita-
lestur, fékk eina æfingu með dans-
höfundinum og eina með leik-
hópnum,“ segir Sigurður en hann 
stundar nám við leiklistardeild 
LHÍ og útskrifast í vor. 

Fyrsta sýning Sigurðar fyrir 
viku síðan var heldur betur eftir-
minnileg en Halldór Gylfason 
 leikari lenti í kröppum dansi er 
hann féll niður um lúgu á sviðinu í 
miðri sýningu og meiddist. Stöðva 
þurfti sýninguna og leikstjórinn, 
Bergur Ingólfsson, hljóp í skarðið 
fyrir Halldór, sem þurfti að fara 
upp á spítala. „Þetta var mikið 
sjokk og ég dáist að fagmann-
legum viðbrögðum allra við 
 áfallinu. Sýningin gekk vel þrátt 
fyrir allt saman,“ segir Sigurður 
og óhætt að fullyrða að hans fyrsta 
sýning í atvinnuleikhúsi hafi verið 
ævintýraleg en hann fór aftur með 
hlutverk fuglahræðunnar um liðna 

helgi sökum meiðsla Halldórs. 
Hilmar Guðjónsson var þá hug-
lausa ljónið. 

„Ég er eiginlega bara skít-
stressaður að kveðja fugla hræðuna 
því þetta er búið að vera svo gaman 
og mér hefur verið tekið vel af 
öllum. Ég get eiginlega ekki beðið 

eftir að byrja næsta haust og veit 
að það eru skemmtilegir tímar 
fram undan,“ segir  Sigurður en 
ekki er langt þangað til hann kemst 
á svið í Borgarleikhúsinu á ný þar 
sem hann hefur þegar fengið fast-
ráðningu þar eftir útskriftina í vor. 
 alfrun@frettabladid.is

SIGURÐUR ÞÓR ÓSKARSSON:  STRESSANDI AÐ KVEÐJA FUGLAHRÆÐUNA

Eftirminnilegt og ævintýra-
legt upphaf í leikhúsinu

FYRSTA SÝNINGIN EFTIR-
MINNILEG Sigurður Þór 
Óskarsson hefur fengið 
ævintýralega byrjun á 
leikaraferli sínum en 
hann hoppar inn í hlut-
verk fuglahræðunnar 
í Galdrakarlinum í Oz. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Safnaðu þekkingu

Innlit í heim óperunnar
skráningarfrestur til 22. febrúar
 
Kína: Menning, land og saga
hefst 29. febrúar
 
Reykjavík: tæknin og sagan
skráningarfrestur til 29. febrúar
 
Vanadísarsaga, völvu og valkyrju 
– helgar myndir úr minni íslenskrar konu
skráningarfrestur til 8. mars
 
Istanbúl og Tyrkland
skráningarfrestur til 12. mars
 
Jazzbíó: Billie Holliday og Chet Baker
skráningarfrestur til 13. mars
 
Leiðarvísir að Sturlungu
skráningarfrestur til 13. mars
 

 

Heilinn. Uppbygging, starfsemi, sjúkdómar og greining
skráningarfrestur til 29. febrúar
 
Vakandi athygli (gjörhygli) og innsæ íhugun
skráningarfrestur til 6. mars
 
Þrautseigja – Að vaxa og blómstra við mótlæti
skráningarfrestur til 7. mars
 
Samtalsaðferðir í hugrænni atferlismeðferð
skráningarfrestur til 14. mars
 
 

 

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING  

FJÁRMÁL OG REKSTUR

Gerð viðskiptaáætlana – í fimm skrefum
skráningarfrestur til 23. febrúar
 
Greining ársreikninga
skráningarfrestur til 1. mars
 
Starfsemi bankastofnana
skráningarfrestur til 5. mars
 
Gerð þjónustusamninga – aukin hagræðing í rekstri
skráningarfrestur til 12. mars
 
Fyrirtækjaskattaréttur: 
Umbreytingar, sameiningar og skiptingar félaga
skráningarfrestur til 13. mars
 
STARFSTENGD HÆFNI

STJÓRNUN OG FORYSTA

Starfsmannasamtöl og frammistöðumat
skráningarfrestur til 13. mars
 
Samskiptahæfni og upplýsingamiðlun
skráningarfrestur til 13. mars
 
Samtalstækni – viðkvæm starfsmannamál
skráningarfrestur til 14. mars
 

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

Fjölbreytt námskeið á næstunni

Þrívíddarhönnun í SketchUp - grunnnámskeið 
skráningarfrestur til 23. febrúar
 
Markviss framsögn
skráningarfrestur til 23. febrúar
 
Árangursrík liðsheild
skráningarfrestur til 29. febrúar
 
Bætt þjónusta, ánægðari viðskiptavinir – Að gera gott betra 
skráningarfrestur til 1. mars
 
Vinnugleði – mín vinna, mitt viðhorf 
skráningarfrestur til 2. mars
 
WordPress – fyrir lengra komna
skráningarfrestur til 2. mars
 
Árangursríkar slæðusýningar (e. PowerPoint)
skráningarfrestur til 5. mars
 
UPPELDI OG KENNSLA

Kvíði barna og unglinga
skráningarfrestur til 24. febrúar
 
Líkamsmynd, megrun og átraskanir meðal ungmenna
skráningarfrestur til 27. febrúar
 
Leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun 
og efla félagsfærni ungra barna
skráningarfrestur til 8. mars
 

Skráningarfrestur er að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst

UPPLÝSINGATÆKNI

Skrif og skipulag efnis fyrir vefinn
skráningarfrestur til 27. febrúar
 
SQL fyrirspurnarmálið
skráningarfrestur til 28. febrúar
 
Agile Testing
hefst 13. mars

PERSÓNULEG HÆFNI

Álitamál í þróunarsamvinnu og hjálparstarfi á vettvangi
skráningarfrestur til 29. febrúar
 
Öflugt sjálfstraust
skráningarfrestur til 1. mars
 
Ræktun matjurta í heimilisgarðinum
skráningarfrestur til 5. mars
 
Töfrar raddarinnar – námskeið í raddbeitingu og framsögn
skráningarfrestur til 6. mars
 
Vönduð íslenska: Að skrifa gott íslenskt mál
skráningarfrestur til 7. mars
 
Hagnýt jarðgerð – molta og aðrir lífrænir áburðargjafar
skráningarfrestur til 12. mars

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI,
ARKITEKTÚR OG UMHVERFI 
Ljósbogahættur í dreifikerfum
haldið 24. febrúar
 
Tilboðs og áætlanagerð
skráningarfrestur til 24. febrúar
 



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær 
tónlist alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

Eftirpartý á Næsta Bar
Edduverðlaunin fóru fram á 
laugardagskvöldið og mikil gleði 
í herbúðum kvikmynda- og sjón-
varpsfólks. Eftir að verðlauna-
afhendingunni lauk í Gamla Bíó 
skokkuðu flestir yfir götuna á 
Næsta Bar þar sem gleðin tók 
völd. Meðal þeirra sem skáluðu á 
barnum voru félagarnir Auðunn 
Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson, 
en mikill skeggvöxtur þess síðar-
nefnda vakti athygli viðstaddra. 
Einnig mátti sjá leikstjórann Ragnar 
Bragason, stjórnmálamanninn 
Guðmund Steingrímsson, Þórunni 
Antóníu og leikstjórann Friðrik Þór 
Friðriksson.  -áp

Vogue til Reykjavíkur
Senn líður að tískuhátíðinni 
Reykjavík Fashion Festival og 
að vanda sýnir erlenda pressan 
íslenskri tísku athygli. Nú hefur 
verið staðfest að ítalska Vogue 
sendir blaðamann til að skjalfesta 
hátíðina fyrir sína hönd og eiga 
eflaust fleiri áhrifamiklir tískumiðlar 
eftir að fylgja í kjölfarið. Hátíðin fer 
fram dagana 30. mars til 1. apríl 
og er það Margeir Ingólfsson sem 
er tónlistarstjóri RFF í ár. Meðal 
þeirra sem sýna 
nýjar fatalínur í ár 
eru Ella, Kalda, 
Kormákur og 
Skjöldur, Milla 
Snorrason og 
Kron by 
KronKron. 

1 Stöðvuðu unglingasamkvæmi 
á Eiðistorgi

2 Braut upp útidyrahurð hjá 
fyrrverandi unnustu

3 Whitney borin til grafar í dag

4 Björgunarbátar könnuðu 
ástands báts við Garðskaga

5 Fundað með Samtökum 
fjármálafyrirtækja um 
vaxtadóm
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