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Einvígi aldarinnar. Fischer og Spassky - 40 
ár  er heiti á sýningu sem var opnuð í Horni á 
2. hæð í Þjóðminjasafni Íslands um helgina. Á 

sýningunni eru munir og myndir sem tengjast 
skákeiginvíginu 1972. Sýningin stendur fram á haust.

Sigruðu í umbúðakeppni Odda FÍT og Norræna hússins:

D iðrik Steinsson keramikhönnuður og Jónas Valtýsson grafískur hönn-

uður urðu hlutskarpastir í keppni um hönnun umbúða úr pappa sem 

Oddi stóð fyrir í samvinnu við FÍT og Norræna húsið. Umbúðirnar 

hönnuðu þeir utan um postulínsbollann Gripinn, eftir Diðrik. 

„Við vildum leggja áherslu á formið á bollanum,“ útskýrir 

Jónas. „Handfangið stendur út úr kassanum og þegar lokið 

er opnað spretta pakkningarnar út. Við það flæða út kaffi-

baunir sem við notum sem einangrun í kringum boll-

ann. Það er upplifun að opna pakkann.“ 
Bollinn heitir Gripurinn og hannaði Diðrik hann 

í Myndlistaskólanum í Reykjavík með fólk sem á 
erfitt með fínhreyfingar í huga. „Það er auðvelt 
að smeygja bollanum upp í lófann og ekki þarf að 
stinga fingrum gegnum hanka. Bollinn er tvöfald-
ur með holrými á milli og hitnar ekki en fólk með 
liðagigt eða MS hefur oft litla tilfinningu fyrir hita,“ 

útskýrir Diðrik sem staddur er í Þýskalandi. „Ég vildi 

einnig gera sérstakan bolla sem tilheyrir ekki stelli 
heldur undirstrikar eigandann. Handfangið á bollanum 

er hans sérstaða.“ Diðrik og Jónas vinna saman undir merkinu 
Virkið og munu sýna vinningsumbúðirn-
ar og bollann í Listasafni Reykjavíkur á 
HönnunarMars. Áætlað er að koma boll-
anum á markað í sumar. Þá er ráðgert 
að keppnin sjálf verði að árlegum við-
burði. 

heida@frettabladid.is
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Fasteignasalan Torg hefur til sölu verðlaunahús í Lindunum í Kópavogi.

U m er að ræða stórglæsilegt 242 fm einbýlishús hannað af Albínu Thordarson arkitekt. 
Umhverfisráð Kópavogsbæjar veitti 
arkitektinum sérstök verðlaun fyrir 
hönnun hússins, fyrir garðinn og 
fyrir frágang húss í hverfi sem var 
að byggjast upp. Húsið sem er stein-
steypt stendur eitt á stórri hornlóð. 

Útsýni úr húsinu er stórbrotið. 
Álftanesið og Kópavogurinn blasa 
við og sömuleiðis Faxaflóinn. Efn-
isvalið á klæðningunum utan á hús-
inu, bæði veggjum og þaki, tengist 
náttúrunni, járn sem ryðgar að vissu 
marki, íslenskt grágrýti og sedr-
usviður. Þetta efnisval heldur sér 
þegar komið er inn fyrir. Allar innréttingar í húsinu eru 

sérsmíðaðar í Trésmiðju Héðins 
og Ásgeirs í Keflavík og garðurinn 
glæsilegur og hannaður af landslags
arkitektum Alla á

Verðlaunahús í Lindunum

Efnisvalið á klæðningunni utan á húsinu tengist náttúrunni.

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

Rúnar GíslasonLögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

Íbúð 105 - 2ja herb íbúð með stórum sólpalli í suður, 

78,1 fm Áhvílandi hagstæð lán frá ILS kr. 19,5 m með 

4,15% og 4,35% vöxtum. Fæst á yfirtöku og sölulaun - 

útborgun aðeins um 800 þúsund. Afborgun af láni um 

85 þús á mánuði. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél 

fylgja.
Mikil sala - vantar eignir á skrá.

Opið hús Eskivöllum 5 þriðjudag kl. 17:30 - 18:00

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. Verðmöt fasteigna. Pendo.is – 588 1200
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usviður. Þetta efnisval heldur sér 
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Íbúð 105 - 2ja herb íbúð með stórum sólpalli í suður, 

78,1 fm Áhvílandi hagstæð lán frá ILS kr. 19,5 m með 

4,15% og 4,35% vöxtum. Fæst á yfirtöku og sölulaun - 

útborgun aðeins um 800 þúsund. Afborgun af láni um 
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Mikil sala - vantar eignir á skrá.

Opið hús Eskivöllum 5 þriðjudag kl. 17:30 - 18:00

Skoðanir fast
koðanir fast ieigna og leiguíbúða. Verðmöt fasteasteignaigna. Pend iPendo.is –  588 1200588 1200

SLYSABÆTURMÁNUDAGUR  5. MARS 2012 Kynningarblað um þjónustu lögfræðinga í slysa- og skaðabótamálum.

Líkams- og f járhagstjón í 
kjölfar slysa valda oft mikl-
um breytingum á lífi fólks. 

Margir sem lenda í slysi upplifa 
sig minnimáttar þegar kemur að 
samskiptum við tryggingafélög-
in. Þá kemur Fulltingi til sögunn-
ar. „Við aðstoðum fólk við að leita 
réttar síns“ segir Bergrún Elín 
Benediktsdóttir, einn eigenda stof-
unnar en hún hefur unnið á sviði 
skaðabóta- og vátryggingarétt-
ar allt frá útskrift úr lagadeild Há-
skóla Íslands. Hún segir fólk leita 
til stofunnar telji það sig eiga bóta-
rétt t.d. vegna afleiðinga umferð-
arslysa, vinnuslysa, slysa á sjó eða 
eignatjóna. „Við mælum með því 
að fólk leiti ráða sem fyrst og bend-
um á að fyrsta viðtalið er ókeypis. 
Það kostar því ekkert að spyrja.“ 

„Ef einstaklingur lendir í slysi 
er mikilvægt að leita til læknis og 
lýsa einkennum, ef einhver eru, í 
kjölfar sl i Ei

Bera hag tjónþola fyrir brjóstiFulltingi er eina lögmannsstofan á Íslandi sem sérhæfir sig í slysa- og skaðabótum og hafa starfsmenn hennar langa reynslu á því sviði. Mælt er með 
því að fólk leiti ráða lögfræðings áður en það sækir slysa- eða skaðabætur en þannig aukast líkur á að málin verði farssællega leid til lykta.

Paratabs®
Mannvinir

Rauða krossins 
hjálpa börnum í neyð

Hjálpaðu núna 
raudikrossinn.is

Eigulegur gripur
Diðrik Steinsson og Jónas Valtýsson 
sigruðu í umbúðakeppni Odda, FÍT 
og Norræna hússins.
allt 

Til Japans
Sveitin Pascal Pinon er á 
leiðinni í tónleikaferð til 
Japans. 
fólk 26

LÖGREGLUMÁL Gunnar Andersen, 
fyrrverandi forstjóri Fjármála-
eftirlitsins telur alþingismann-
inn Guðlaug Þór Þórðarson hafa 
komið gögnum um sig til Kast-
ljóss og að þau gögn hafi verið 
undirstaðan í umfjöllun þáttarins 
um hann í nóvember síðastliðnum. 
Stjórn FME kærði Gunnar til lög-
reglu fyrir helgi vegna gruns um 
að hann hafi brotið af sér í starfi 
með því að hafa, með ólögmætum 
hætti, aflað sér upplýsinga um 
Guðlaug Þór. 

„Það er fullyrt í mín eyru, af 
mönnum sem ég treysti og trúi, að 
Guðlaugur Þór hafi komið gögn-
unum til Kastljóss sem umfjöllun 

þáttarins um mig byggði á,“ segir 
Gunnar. Hann vill ekki gefa upp 
hverjir það eru sem hafa fullyrt 
þetta. Gunnar telur einnig aug-
ljóst að miklu magni af gögnum 
um hann hafi verið lekið út úr 
Landsbankanum í þeim tilgangi 
að koma höggi á hann. Þá hafi 
skýrslur sem teknar hafi verið af 

honum hjá lögreglu í tengslum við 
rannsókn á Hauki Þór Haralds-
syni, fyrrverandi starfsmanns 
Landsbankans, einnig ratað til 
fjölmiðla. 

Stjórn FME sagði Gunnari upp 
störfum á föstudag og kærði hann 
til lögreglu vegna meintra brota í 
starfi. Kærumálið varðar upplýs-

ingar um fjármál Guðlaugs Þórs 
sem Gunnar er talinn hafa aflað 
með ólögmætum hætti. Þrír menn 
voru yfirheyrðir vegna þess máls 
á föstudag. Auk Gunnars voru 
Ingi F. Vilhjálmsson, fréttastjóri 
DV, og starfsmaður Landsbank-
ans, sem grunaður er um að hafa 
aflað gagnanna fyrir Gunnar, 
yfirheyrðir. 

DV birti frétt á miðvikudag 
sem talin er byggja á gögnunum.  

Aðspurður hvort hann hafi 
komið gögnunum til DV, segist 
Gunnar ekki vilja tjá sig. „Ég hef 
gefið skýrslu um mína hlið í mál-
inu. Meira get ég ekki sagt enda 
málið enn í rannsókn.“  - þsj

Segir Guðlaug Þór hafa 
komið gögnum í Kastljós
Gunnar Andersen, fyrrverandi forstjóri FME, telur að Guðlaugur Þór Þórðarson hafi komið gögnum um sig 
til Kastljóss. Gunnar er kærður fyrir að hafa nálgast bankagögn um Guðlaug Þór með ólögmætum hætti.

skoðun  12

BÚIST VIÐ STORMI Sunnan- og 
vestantil.   Í dag má búast við strekk-
ingi V-til en það hvessir í kvöld bæði 
S- og V-til. Bætir í úrkomu. Bjart A-
til framan af degi en dregur svo fyrir.   
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Tvö draumamörk
Gylfi Þór Sigurðsson 
lét til sín taka í ensku 
úrvalsdeildinni um helgina.
sport 22

Snýst ekki um fegrun
„Ég er íhaldsmaður í 
brjóstaspursmálinu,“ segir 
Guðmundur Andri.
skoðun 13

BORÐTENNIS Guðmundur Eggert 
Stephensen varð í gær Íslands-
meistari í borðtennis í nítjánda 
sinn á ferlinum eftir sigur á 
Kára Mímissyni í úrslitaleik, 
4-0. Guðmundur er aðeins 29 
ára gamall og árangurinn því 
með ólíkindum.

Hann var ellefu ára gamall 
þegar hann vann sinn fyrsta 
titil en það var árið 1994. Guð-
mundur verður þrítugur nú í 
sumar. Hann varð meistari í 
tvíliðaleik, með Magnúsi K. 
Magnússyni og í tvenndarleik 
með Evu Jósteinsdóttur.

Í kvennaflokki fagnaði Lilja 
Rós Jóhannesdóttir sigri en 
hún hafði betur gegn Evu í 
úrslitaleik, 4-3. Þetta var fyrsta 
Íslandsmót Lilju eftir að hún 
eignaðist tvíbura í fyrra en hún 
er fjögurra barna móðir. 

 - esá

Guðmundur E. Stephensen:

19 titlar fyrir 
þrítugsafmælið

ENN EINN SIGURINN Guðmundur hefur sýnt ótrúlega yfirburði í borðtennisíþróttinni hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STJÓRNMÁL Ólafur Ragnar Grímsson hyggst gefa kost 
á sér í forsetakosningunum í sumar en hyggst hætta 
áður en kjörtímabilinu lýkur ef þá hafi skapast 
stöðugleiki í stjórnskipan og stjórnarfari landsins og 
staða Íslendinga í samfélagi þjóðanna hafi skýrst.

Að sögn Ólafs hafa aldrei fyrr í sögunni jafn 
margir grundvallarþættir í stjórnskipan og þjóð-
félagsmálum okkar Íslendinga verið jafn ríkulega 
háðir óvissu. Margir hafi því talið það skyldu hans 
að breyta ákvörðun sinni um að láta af embætti. 
Óvissu varðandi stjórnarskrána og stöðu forsetans í 
stjórnskipuninni verði vonandi eytt á næsta ári.

Ólafur segir forsetaembættið umfram önnur 
embætti í landinu helgað fullveldisstöðu Íslendinga. 
Eðlilegt sé að þeir sem hafi viljað að hann breytti 
ákvörðun sinni vilji hafa tryggingu fyrir því að sá 
einstaklingur sem gegnir embætti forsetans muni 
hlusta á vilja og óskir þjóðarinnar.

„Öll þessi mál hafa auðvitað skapað slíka óvissu að 
mjög margir telja að það væri hættuspil að auka á þá 
óvissu enn frekar með því að ég myndi hverfa héðan 
af Bessastöðum. Það er þau rök sem margir hafa 
flutt við mig af miklum þunga,“ segir Ólafur Ragnar 
Grímsson.  - gar / sjá síðu 8

Ólafur Ragnar Grímsson býður sig fram að nýju en vill hætta á kjörtímabilinu:

Situr á forsetastóli uns óvissu er eytt

„Það er bara ekki svo gott að ég stýri Kastljósi enda myndu menn sjá öðru-
vísi efnistök ef svo væri,“ sagði Guðlaugur Þór Þórðarson þegar Fréttablaðið 
bar málið undir hann í gær. „Þetta er örvæntingarfull tilraun manns með 
slæma samvisku og hann verður að svara sjálfur fyrir sínar gjörðir.“

Örvæntingarfull tilraun Gunnars
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FJÖLMIÐLAR Svavar Hávarðsson, 
blaðamaður á Fréttablaðinu, var 
valinn rannsóknarblaðamaður árs-
ins á þegar Blaðamannaverðlaunin 
voru veitt á laugardag. Þá átti Daní-
el Rúnarsson, ljósmyndari blaðsins, 
bestu mynd ársins, sem var einnig 
valin fréttaljósmynd ársins. 

Svavar hlaut verðlaunin fyrir 
fréttaflutning af díoxínmeng-
un frá sorpbrennslum. Í umsögn 
dómnefndar kemur fram að skrif 
Svavars hafi byggt á umfangsmik-
illi og vandaðri gagnavinnslu og 
dregið ýmsa vankanta og gloppur 
í stjórnsýslu umhverfismála fram 
í dagsljósið. „Afhjúpanir Frétta-
blaðsins urðu tilefni almennra 
frétta og umfjöllunar í samfélaginu 
og áttu stóran þátt í að farið var í 
ýmiskonar úttektir og rannsóknir 
á þessum málum,“ segir í rökstuðn-
ingnum. 

Helga Arnardóttir, fréttamað-
ur á Stöð 2, hlaut verðlaun fyrir 
umfjöllun ársins. Hún fjallaði ítar-
lega um Geirfinnsmálið í Íslandi í 
dag. Jón Björgvinsson, fréttarit-
ari Ríkisútvarpsins, fékk blaða-

mannaverðlaun ársins fyrir frétta-
flutning sinn af vettvangi arabíska 
vorsins. Þá var Baldur Hrafnkell 
Jónsson, myndatökumaður á Stöð 
2, verðlaunaður fyrir besta mynd-
skeiðið.  - þeb

Svavar Hávarðsson, blaðamaður á Fréttablaðinu, vann til Blaðamannaverðlauna:

Verðlaun fyrir díoxínumfjöllun

VERÐLAUNAHAFAR Helga Arnardóttir, Svavar Hávarðsson, Daníel Rúnarsson og 
Baldur H. Jónsson unnu til verðlauna á laugardaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TÆKNI Notendur vefverslunar 
Apple, App Store, hafa náð í 25 
milljarða af smáforritum frá því 
að verslunin opnaði árið 2007. 
Áfanganum var náð í gær og fékk 
hinn heppni kaupandi 10.000 doll-
ara inneign í verðlaun. Apple til-
kynnti að áfanganum hefði verið 
náð á heimasíðu sinni um helgina 
en gefur hvorki upp hver kaup-
andinn var né hvaða smáforrit 
viðkomandi keypti. 

Á síðustu 14 mánuðum hafa 
notendur App Store náð í um 15 
milljarða smáforrita.  - áp

Ótrúlegar vinsældir Apple:

25 milljarða 
markinu náð

VIÐSKIPTI Jóhannes Jónsson, eig-
andi Apogee og stofnandi Bónuss, 
hefur selt helmingshlut sinn í fær-
eysku verslana-
keðjunni SMS 
til tveggja fær-
eyskra kaup-
sýslumanna. 

SMS á og 
rekur tíu versl-
anir í Færeyjum 
þar sem nokkr-
ar þeirra er að 
finna í sam-
nefndri versl-
unarmiðstöð, 
sem þó er ekki 
í eigu félagsins. Fimm af verslun-
unum tíu eru Bónusverslanir sem 
SMS á. Það rekur auk þess nokkra 
veitingastaði í Færeyjum. 

Jóhannes Jónsson selur:

Selur sinn hlut 
í SMS-keðjunni

HORFIR TIL SUÐURS Kim Jong Un virðir 
fyrir sér óvininn.  NORDICPHOTOS/AFP

NORÐUR-KÓREA, AP Kim Jong Un, 
hinn ungi leiðtogi Norður-Kóreu, 
lagði í gær leið sína að einskis-
manssvæðinu á landamærunum 
milli Norður- og Suður-Kóreu.

Landamæranna er vel gætt 
beggja vegna, en öryggisgæslan 
norðanmegin var efld til muna 
þegar Kim hélt þangað í gær.

Þetta er í fyrsta sinn sem hann 
kemur að landamærunum frá 
því faðir hans, Kim Jong Il, lést 
í desember eftir að hafa stjórnað 
landinu í sautján ár.  - gb

Viðbúnaður á landamærum:

Kim Jong Un til 
landamæranna

JÓHANNES 
JÓNSSON

VENESÚELA, AP „Ég mun lifa,“ skrif-
aði Hugo Chavez, forseti Vene-
súela, á Twitter-síðu sína í gær, 
eftir að hafa 
gengist undir 
skurðaðgerð 
á Kúbu vegna 
krabbameins.

Hann kom 
síðan fram í 
sjónvarpi og 
sagðist nú vera 
alveg laus við 
æxlið, læknum 
hafi tekist að 
fjarlægja það með öllu.

Þetta var hins vegar illkynja 
æxli, á stærð við hafnabolta og á 
sama stað og álíka stórt æxli sem 
fjarlægt var úr honum síðasta 
sumar. Hann hefur ekki gefið upp 
nákvæmlega hvar í líkama hans 
æxlið var, nema hvað það hafi 
verið á mjaðmasvæði líkamans. - gb

Hugo Chavez bjartsýnn:

Segist nú alveg 
laus við æxlið

BANDARÍKIN, AP Mikið tjón varð 
í fárviðri í gær í sunnanverðum 
Bandaríkjunum, aðeins tveimur 
sólarhringum eftir að álíka fár-
viðri varð á sömu slóðum.

Mörg hús gereyðilögðust og 
sums staðar fuku bifreiðar langar 
leiðir. Nokkrir létu lífið.

Einna mest varð tjónið í smá-
þorpum í sunnanverðu Idaho og 
vestanverðu Kentucky-ríki. Í 
bænum West Liberty í Kentucky 
urðu skemmdir á öllum húsum.  - gb

Fárviðri í Bandaríkjunum:

Mörg hús 
gereyðilögðust

ÓNÝTT HEIMILI Lítið var eftir af húsi 
þessara manna.  NORDICPHOTOS/AFP

HUGO CHAVEZ

FÓLK „Ég byrjaði 12. apríl 1963, 
það var föstudagurinn langi. Þetta 
man ég nákvæmlega,“ segir Atli 
Aðalsteinsson í Vestmannaeyjum, 
sem hefur spilað á golfvellinum 
þar í 49 ár með hléum. 

Þrjár holur á golfvellinum eru 
alveg við sjóinn og því er oft tals-
vert brim þar. Atli segir þó að 
hann hafi sjaldan eða aldrei séð 
eins mikið brim og fyrir helgi, 
þegar myndin var tekin. „Veðrið 
var aftur á móti mjög gott þennan 
dag, það var blankalogn. Ég segi 
stundum að þetta sé himnaríki á 
jörð, Herjólfsdalur.“   - þeb 

Atli Aðalsteinsson hefur spilað golf í Vestmannaeyjum í 49 ár: 

Lætur brimið ekki hafa áhrif

ÚFINN SJÓR Í EYJUM Sautjánda hola golfvallarins er skemmtilegust að mati Atla. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Jónína, er bókin léttmeti? 

„Hún inniheldur ekki eina einustu 
hitaeiningu.“

Jónína Leósdóttir rithöfundur gaf nýlega 
út bókina Léttir, sem fjallar um baráttu 
hennar við aukakíló. 

SPURNING DAGSINS

Sérfræðingar
í stafrænum
heyrnartækjum

VIÐSKIPTI Með lokun pósthúss 
Íslandspósts í Mjódd hefur Ísland-
spóstur lokað 21 pósthúsi frá stofn-
un félagsins árið 1998. Pósthúsið 
er jafnframt það fimmta sem lokað 
er á höfuðborgarsvæðinu.

„Til að leita lausna á landsbyggð-
inni hefur Íslandspóstur einnig  
farið í samstarf með 38 aðilum um 
póstþjónustu á ákveðnum svæðum, 
svo sem Landsbankanum, spari-
sjóðum og kaupfélögum,“ segir í 
tilkynningu Íslandspósts í gær.

Lokun pósthússins í Mjódd 
hefur verið mómælt af íbúasam-
tökum í Breiðholti og hafa þau 
notið stuðning Kjartans Magn-
ússonar borgarfulltrúa, en hann 
hefur lýst fyrirætlunum um að 
kæra til úrskurðarnefndar heim-
ild Póst- og fjarskiptastofnunar til 
Íslandspósts til að loka pósthúsinu. 
Með tilkynningu sinni í gær vildi 
Íslandspóstur árétta að erfiðleikar 
í rekstri skýri ákvörðun um lokun.

Á sama tíma og upplýst var um 
þá fyrirætlan að loka pósthúsinu í 
Mjódd birti Íslandspóstur uppgjör 
fyrir síðasta ár, en tap félagsins á 
árinu 2011 nemur 144,3 milljónum 
króna. Árið 2010 skilaði fyrirtæk-
ið hins vegar tæplega 93 milljóna 
króna hagnaði. Tekjur fyrirtækis-
ins námu rúmum 6,5 milljörðum 
króna í fyrra, jukust um þrjú pró-
sent milli ára.

Í tilkynningu um uppgjör ársins 
kemur fram að grípa þurfi til frek-
ari hagræðingaraðgerða. Þannig 
horfi stjórn og stjórnendur Ísland-
spósts til frekari hagræðingar sem 
megi og þurfi að ná  „með auknum 
sveigjanleika í afhendingartíma 
bréfa og breytingum á reglum um 
staðsetningu bréfakassa“. Í til-
kynningu félagsins í gær kemur 

Tuttugu pósthúsum 
lokað frá árinu 1998
Íslandspóstur tapaði 144 milljónum króna í fyrra. Fyrirtækið kallar á meiri 
sveigjanleika í afhendingartíma bréfa og í reglum um póstkassa. Fyrirhugaðri 
lokun póstafgreiðslu í Mjódd er mótmælt. Sú lokun yrði númer 21 síðan 1998.

Kjörvogur
Bær
Reykholt
Króksfjarðarnes
Hellissandur
Flatey

Bakkafjörður
Staðarskáli
Varmahlíð
Hofsós

Stöðvarfjörður
Kárahnjúkar
Fagurhólsmýri

Egilsstaðir
Mjóifjörður
Reyðarfjörður
Eskifjörður
Neskaups-
staður
Höfn

Seyðisfjörður
Breiðdalsvík
Djúpivogur
Fáskrúðsfjörður 

Eyrarbakki
Stokkseyri
Flúðir

Svæði 5

Svæði 4

Svæði 3Svæði 2

Akranes
Borgarnes
Búðardalur
Stykkishólmur
Ólafsvík
Ísafjörður 
Patreksfjörður 

Hólmavík
Drangsnes
Norðurfjörður
Grundarfjörður
Bolungarvík
Súðavík
Flateyri
Suðureyri
Þingeyri
Tálknafjörður
Bíldudalur

Kringlan 
Kleppsvegur
Skipholt

Hofsvallagata
Miðbær
Síðumúli
Mjódd

Svæði 1
Hraunbær
Grafarvogur
Seltjarnarnes
Kópavogur
Garðabær
Hafnarfjörður
Mosfellsbær
Stórhöfði 32

Keflavík
Garður
Selfoss
Hvolsvöllur 
Hella
Vestmannaeyjar

Vogar
Grindavík
Sandgerði
Hveragerði
Þorlákshöfn
Laugarvatn
Vík
Kirkjubæjarklaustur

Akureyri
Akureyri - 
Norðurtangi
Dalvík
Blönduós

Hvammstangi
Sauðárkrókur
Siglufjörður
Húsavík 

Afgreiðslustaðir Íslandspósts

Ólafsfjörður
Grenivík
Grímsey
Hrísey
Kópasker
Raufarhöfn
Þórshöfn
Vopnafjörður
Skagaströnd
Laugar
Mývatn

jafnframt fram að auk fækkunar 
á dreifingardögum og færslu póst-
kassa út að lóðarmörkum, sé horft 
til verðhækkana og annarra breyt-
inga á þjónustustigi.

Íslandspóstur hefur upplýst að 
bréfasendingar hafi dregist veru-
laga saman á undanförnum árum. 
Þannig hafi einkabréfasendingum 
fækkað um 30 prósent frá árinu 
2006. „Spáð er áframhaldandi 
magnminnkun og er áætlað að 
bréfamagn muni minnka enn um 

allt að 16 prósent til ársins 2015,“ 
sagði í uppgjörstilkynningu.

Eins var bent á að reglur um 
bréfadreifingu kvæðu á um dreif-
ingu í öll hús alla virka daga árs-
ins, þar sem því verði við komið. 
„Og nær sú þjónusta til 99,8 pró-
senta heimila og fyrirtækja á land-
inu.“ Almennar kostnaðarhækkan-
ir vegna launa- og verðlagsþróunar 
eru sagðar hafa leitt til hækkunar á 
föstum kostnaði.  

 olikr@frettabladid.is

■ Fjöldi lokaðra pósthúsa frá 
árinu 1998

■ Pósthús í eigin rekstri
■ Pósthús í samstarfi við aðra
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Við bjóðum
góða þjónustu
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Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar markmið er að gera góða þjónustu betri
Viðskiptavinir Íslandsbanka eru ánægðustu
viðskiptavinir fjármálafyrirtækja samkvæmt
Íslensku ánægjuvoginni 2011.

Við erum stolt af þessum árangri sem er okkur 
mikil hvatning til að halda áfram á þeirri braut 
að gera góða þjónustu á öllum sviðum enn betri.



5. mars 2012  MÁNUDAGUR4

Krókhálsi 11 · Sími 590 2160 · askja/notadirbilar.is

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR

Subaru Forester 4wd
Árgerð 2009, ekinn 31.000 km.
Verð 3.390.000 kr

Tilboð 2.950.000 kr. 

LANDSDÓMUR Aðalmeðferð í máli 
Geirs H. Haarde, fyrrverandi for-
sætisráðherra, fyrir Landsdómi 
hefst í dag með vitnaleiðslu. Geir er 
ákærður fyrir vanrækslu í starfi í 
aðdraganda bankahrunsins og mun 
bera vitni fyrstur. Gert er ráð fyrir 
því að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
fyrrverandi utanríkisráðherra og 
formaður Samfylkingarinnar, setjist 
því næst í vitnastól.

Geir er ákærður í fjórum liðum,  
en Landsdómur vísaði tveimur 
ákæruliðum frá í október.

Mikill pólitískur styr hefur staðið 
um ákæruna og voru ekki tekin af öll 
tvímæli um framgang málsins fyrr 
en á fimmtudag, þegar tillögu Bjarna 
Benediktssonar um afturköllun 
ákæru var vísað frá á Alþingi.

Viðbúið er að á sjötta tug vitna 
komi fyrir dóminn. Heimildir Frétta-
blaðsins herma að á morgun verði sex 
vitni kölluð til. Fyrst Árni M. Mathie-
sen, fyrrverandi fjármálaráðherra, 
þá Björgvin G. Sigurðsson, fyrrver-
andi efnahags- og viðskiptaráðherra, 
Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra og Jóhanna Sigurðardóttir 
forsætisráðherra. Í kjölfarið mun 
Arnór Sighvatsson, fyrrverandi aðal-
hagfræðingur Seðlabanka Íslands 
og núverandi aðstoðarseðlabanka-
stjóri, bera vitni. Að því loknu verður 
Davíð Oddsson, fyrrverandi ráðherra 
og seðlabankastjóri og núverandi rit-
stjóri Morgunblaðsins kallaður til.

Gert er ráð fyrir að ljúka vitna-
leiðslum þriðjudaginn 13. mars. 
Aðalmeðferð ljúki svo með tveggja 
daga málflutningi verjanda og sak-
sóknara á fimmtudag og föstudag 
í lok næstu viku, en eftir það fær 
dómurinn, sem er skipaður fimmtán 
dómendum, allt að sex vikum til að 
dæma í málinu.

Hámarksrefsing við brotunum sem 
Geir er ákærður fyrir er tveggja ára 
fangelsi. thorgils@frettabladid.is

Geir fer í vitnastúkuna í dag
Aðalmeðferð hefst fyrir Landsdómi í dag þar sem sakborningurinn Geir H. Haarde mun bera vitni. Auk 
þess er gert ráð fyrir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir beri líka vitni. Aðalmeðferð á að ljúka 16. mars.

Landsdóm skipa fimmtán dómendur. 
Það eru hæstaréttardómararnir Markús 
Sigurbjörnsson, sem er forseti Lands-
dóms, Ingibjörg Benediktsdóttir, 
Garðar Gíslason, Gunnlaugur Claes-
sen, Benedikt Bogason og Viðar Már 
Matthíasson. Þá er einnig í dómnum 
Helgi I. Jónsson, dómstjóri Reykjavíkur. 
Átta voru kosnir af Alþingi. Það eru þau 
Linda Rós Michaelsdóttir kennari, 
Hlöðver Kjartansson hæstaréttarlög-
maður, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 
hæstaréttarlögmaður, Sigrún Magnús-
dóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, Fannar 
Jónasson viðskiptafræðingur, Bryn-
hildur Flóvenz, dósent við lagadeild 
HÍ, Magnús Reynir Guðmundsson, 
fyrrverandi bæjarfulltrúi á Ísafirði, og 
Ástríður Grímsdóttir héraðsdómari.

15 dómendur

Alþingi ákvað í september 2010 að stefna Geir fyrir Landsdóm. Honum var birt ákæra í sex liðum. Tveimur 
þeirra var vísað frá dómi í október síðastliðnum en fjórir standa eftir:

Ákæruliðirnir fjórir gegn Geir H. Haarde

LANDSDÓMUR Aðalmeðferð í málinu gegn Geir H. Haarde hefst fyrir Lands-
dómi í dag. Á sjötta tug vitna kemur fyrir dóminn, en gert er ráð fyrir að aðal-
meðferð málsins standi til loka næstu viku.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

■ Fyrir að hafa vanrækt að gæta þess að störf og 
áherslur samráðshóps stjórnvalda um fjármála-
stöðugleika og viðbúnað, sem stofnað var til á 
árinu 2006, væru markvissar og skiluðu tilætluðum 
árangri.

■ Fyrir að hafa vanrækt að hafa frumkvæði að virkum 
aðgerðum af hálfu ríkisvaldsins til að draga úr stærð 
íslenska bankakerfisins með því til að mynda að 
stuðla að því að bankarnir minnkuðu efnahagsreikn-
ing sinn eða einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar 
sínar úr landi.

■ Fyrir að hafa ekki fylgt því eftir og fullvissað sig 
um að unnið væri með virkum hætti að flutningi 
Icesave-reikninga Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi 
yfir í dótturfélag og síðan leitað leiða til að stuðla að 
framgangi þessa með virkri aðkomu ríkisvaldsins.

■ Fyrir að hafa á framangreindu tímabili látið farast 
fyrir að framkvæma það sem fyrirskipað er í 17. gr. 
stjórnarskrár lýðveldisins um skyldu til að halda 
ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Á þessu 
tímabili var lítið fjallað á ráðherrafundum um hinn 
yfirvofandi háska, ekki var fjallað formlega um hann 
á ráðherrafundum og ekkert skráð um þau efni á 
fundunum. Var þó sérstök ástæða til þess, einkum 
eftir fund hans, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, Árna 
M. Mathiesen og formanns stjórnar Seðlabankans 
7. febrúar 2008, eftir fund hans og Ingibjargar Sól-
rúnar Gísladóttur með bankastjórn Seðlabankans 1. 
apríl 2008 og í kjölfar yfirlýsingar til sænsku, dönsku 
og norsku seðlabankanna sem undirrituð var 15. 
maí 2008. Forsætisráðherra átti ekki frumkvæði að 
formlegum ráðherrafundi um ástandið né heldur 
gaf hann ríkisstjórninni sérstaka skýrslu um vanda 
bankanna eða hugsanleg áhrif hans á íslenska ríkið.

SVÍÞJÓÐ Hinum þriggja ára gamla 
Leó var bjargað upp úr sprungu 
rétt fyrir utan Kristianstad í suð-
urhluta Svíþjóðar í gær. Dreng-
urinn féll niður um 30 cm breiða 
sprungu á útivistarsvæði þar sem 
hann var í göngutúr ásamt for-
eldrum sínum. 

Sprungan reyndist vera of 
þröng til að björgunarmenn kæm-
ust ofan í hana og var því reynt 
að ná til drengsins með sérstök-
um prikum. Ekki sást í Leó en 
björgunarsveitarmenn heyrðu vel 
í honum og eftir fimm og hálfan 
tíma náðist loks að toga hann upp 
úr sprungunni. Leó var ómeidd-
ur en að vonum skelkaður eftir 
atvikið.  - áp

Datt niður í sprungu

Sat fastur í 
rúma 5 tíma

PÓLLAND, AP Að minnsta kosti sext-
án manns létust og nærri sextíu 
slösuðust, sumir lífshættulega, í 
versta lestarslysi sem orðið hefur 
í Póllandi í meira en tvo áratugi.

Orsök slyssins var sú að tvær 
lestir mættust á sömu lestartein-
um og rákust á. Önnur lestanna 
var á rangri braut, en stuttu áður 
en slysið varð hafði verið unnið að 
viðhaldi á lestarteinunum.

Fremstu vagnarnir í hvorri lest 
voru gerónýtir og nokkrir vagnar 
ultu á hliðina við höggið.

„Ég rakst á manneskjuna fyrir 
framan mig. Ljósin slokknuðu. Allt 

fór á flug,“ sagði einn farþeganna, 
sem rætt var við á pólskri frétta-
stöð. „Við flugum eftir vagninum 
eins og töskur. Við heyrðum fólk 
öskra. Við báðum bænir.“

Slysið varð skammt frá bænum 
Szczechociny og þustu íbúar út til 
að hjálpa farþegum, sem sumir 
þurftu aðstoð við að komast út úr 
lestinni en aðrir stóðu ringlaðir 
með handfarangur fyrir utan.

„Þetta er afar sorglegur dagur 
og nótt í sögu pólsku járnbraut-
anna og fyrir okkur öll,“ sagði 
Donald Tusk, forsætisráðherra 
Póllands. - gb

Versta lestarslys í Póllandi í meira en tvo áratugi kostar á annan tug manna lífið:

Tvær lestir mættust á teinunum

FREMSTU VAGNAR BEGGJA LESTA GJÖR-
EYÐILÖGÐUST Íbúar bæjarins Szczechoc-
iny þustu út til að hjálpa farþegum.

NORDICPHOTOS/AFP

BRUNI Þrír björguðust út úr 
brennandi húsi í Borgarfirði í 
gær. Tilkynnt var um eldsvoða 
í einbýlishúsi að Bjargarsteini 
í Stafholtstungum í hádeginu í 
gær. Allt tiltækt slökkvilið Borg-
arbyggðar var kallað út og gekk 
vel að slökkva eldinn. Íbúar í hús-
inu komust út af sjálfsdáðum og 
sluppu ómeiddir. 

Miklar skemmdir urðu á hús-
inu að innan en lítið sér á því að 
utanverðu. Upptök eldsins má 
rekja til óvitaskaps hjá barni að 
sögn lögreglu.  - þeb

Hús skemmdist mikið í eldi:

Björguðust úr 
brennandi húsi

LÖGREGLUMÁL Vopnað rán var 
framið í verslun 10-11 í Grímsbæ 
við Bústaðaveg snemma í gær-
morgun. Maður ógnaði starfs-
fólki verslunarinnar með hníf og 
hafði á brott með sér fé. 

Starfsfólk í versluninni gaf 
lögreglu góða lýsingu af mann-
inum og skömmu síðar var maður 
handtekinn á Rauðarárstíg. Lýs-
ing starfsfólksins á ránsmann-
inum passaði við þann handtekna 
og er hann grunaður um ránið. 
Hann var undir áhrifum fíkni-
efna.  - þeb

Vopnað rán í 10-11 í gær:

Ógnaði starfs-
fólki með hníf

Handtekinn fyrir líkamsárás
Maður var handtekinn vegna líkams-
árásar við veitingastað í Bæjarlind 
í Kópavogi. Maðurinn var auk þess 
ölvaður og fór ekki að fyrirmælum 
lögreglu. 

LÖGREGLUMÁL

GENGIÐ 03.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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HVESSIR   Hvass-
viðri eða stormur 
S- og V-til í kvöld 
og nótt. Heldur 
rólegra á morgun 
en hvessir S-til 
annað kvöld og 
von á strekkingi 
um allt land á 
miðvikudaginn. Úr-
koma á sunnan- og 
vestanverðu land-
inu næstu daga. 
En daginn er a.m.k. 
alltaf að lengja.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður
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Handlaugar
WC
Innréttingar

KOMDU 
OG GERÐU 
GÓÐ KAUP

1991-1999 Boris Jeltsín stjórnaði Rússlandi fyrsta áratuginn eftir hrun 
Sovétríkjanna.

2000-2008 Vladimír Pútín tók við af Jeltsín og sat í rúm tvö kjörtímabil, en 
mátti ekki bjóða sig fram í þriðja sinn vegna ákvæðis í stjórnar-
skrá landsins.

2008-2012 Dmitrí Medvedev, náinn samstarfsmaður og vinur Pútíns, 
hefur verið forseti í eitt kjörtímabil en ákvað að gefa ekki kost á 
sér aftur til að Pútín fengi færi á embættinu einu sinni enn.

2012- Vladimír Pútín sigraði í forsetakosningunum í gær, eftir að 
hafa verið forsætisráðherra meðan Medvedev gegndi forseta-
embættinu.

Forsetar Rússlands

KJÖRKASSINN

DÓMSMÁL Mál sérstaks saksóknara gegn fyrr-
verandi stjórnendum Byrs og MP banka, 
svokallað Exeter-mál, er eitt fjölmargra sem 
verður ekki tekið fyrir í Hæstarétti fyrr en 
eftir að dómur fellur í Landsdómi í máli Geirs 
H. Haarde.

Fréttablaðið greindi frá því fyrir helgi að 
engin stór eða fordæmisgefandi mál hafi verið 
tekin á dagskrá Hæstaréttar frá 13. febrúar 
og verði ekki fyrr en dómur fellur í Lands-
dómi. Slík mál eru nær alltaf dæmd af fimm 
reynslumestu dómurum réttarins, en fjórir 
þeirra eru uppteknir við störf í Landsdómi.

Í Exeter-málinu voru Ragnar Z. Guðjónsson, 
fyrrverandi sparisjóðsstjóri Byrs, Jón Þor-
steinn Jónsson, fyrrverandi stjórnarformaður 

Byrs, og Styrmir Þór Bragason, fyrrverandi 
forstjóri MP banka, ákærðir fyrir umboðs-
svik með því að lána félaginu Exeter Holding 
fyrir kaupum á bréfum í Byr af starfsmönnum 
bankans. Þeir voru allir sýknaðir í héraðsdómi 
í lok júní í fyrra.

Málið getur haft fordæmisgildi, en Ólafur 
Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, segir 
þó að engin mál séu í biðstöðu hjá embættinu 
vegna þess og bendir á að tvær ákærur vegna 
umboðssvika hafi nýlega verið gefnar út.

„Við höfum sagt það að fordæmin í þessum 
fyrstu málum muni gefa mjög sterka vísbend-
ingu um framhaldið. En jafnvel þótt við séum 
með mál sem megi líkja saman þá eru alltaf 
tilbrigði frá máli til máls.“  - sh

Mál sem getur gefið fordæmi fyrir önnur umboðssvikamál tengd hruninu enn ekki á dagskrá Hæstaréttar:

Exeter-mál sérstaks saksóknara bíður Landsdóms

ÚR HÉRAÐSDÓMI Rætt hefur verið um að það geti haft 
umtalsverð áhrif á stöðu annarra umboðssvikamála ef 
sýkna héraðsdóms stendur. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu leitaði í nótt að 12 
ára dreng sem tilkynnt var um að 
væri horfinn af herbergi sínu á 
hóteli í Mjölnisholti í Reykjavík.

Leit hófst í nágrenni hótels-
ins að drengnum, sem hafði verið 
sofandi. 

Drengurinn sem á það til að 
ganga í svefni fannst síðar inni á 
öðru herbergi hótelsins.

Lögreglan leitaði 12 ára pilts:

Svefngengill í 
röngu herbergi

KONGÓ Að minnsta kosti 200 eru 
látnir eftir að vopnabúr hersins 
sprakk í loft upp í Brazzaville, 
höfuðborg Kongó. Talið er að yfir 
tvö þúsund hafi slasast í spreng-
ingunni, þar af eru margir alvar-
lega særðir.

Sprengingarnar hófust um 
klukkan átta um morguninn að 
staðartíma og flúði fólk í nærliggj-
andi húsum svæðið í ofboði. 

Lögregluyfirvöld og hermenn 
lokuðu svæðinu en sprengingarn-
ar héldu áfram fram eftir degi. 
Sprengihætta á svæðinu var mikil 
og áttu slökkviliðsmenn því í erfið-
leikum með að takast á við eldhaf-
ið sem myndaðist í sprengingunni.

Fjöldi húsa í Brazzaville 
skemmdist, þar á meðal hrundi 
kirkja í kjölfar sprengingarinnar. 
Fjöldi fólks var í kirkjunni og var 
eftirlifenda leitað í rústunum. 

Charles Zacharie Bowao, 
varnar málaráðherra landsins, 
sagði að eldur hefði komið upp 
í vopnabúrinu. Hann bað íbúa 
Brazzaville að halda ró sinni því 
ekki væri talið að um einhvers 
konar árás væri að ræða heldur 
slys. 

Tvö hundruð látnir og yfir tvö þúsund slasaðir í Kongó:

Vopnabúr hersins sprakk í loft upp 

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín sigr-
aði í forsetakosningum í Rússlandi 
í gær og fékk um það bil 60 prósent 
atkvæða. Útgönguspár höfðu talið 
að hann fengi 58 til 59 prósent, en 
samkvæmt fyrstu opinberu tölum 
úr atkvæðatalningu fékk hann um 
63 prósent.

Pútín verður því forseti Rúss-
lands aftur, eftir að hafa verið for-
sætisráðherra í eitt kjörtímabil. 
Gennadí Sjúganov, leiðtogi Komm-
únistaflokksins, fékk um 18 pró-
sent en aðrir frambjóðendur fengu 
innan við tíu prósent hver.

Þar sem Pútín fékk meira en 
helming atkvæða sleppur hann við 
aðra umferð kosninganna, þar sem 
kjósendur hefðu þurft að velja á 
milli þeirra tveggja frambjóðenda 
sem flest atkvæði fengju.

Almennt hefur verið reiknað með 
því að Dmitrí Medvedev, sem gegnt 
hefur forsetaembættinu meðan 
Pútín hefur verið forsætisráðherra, 
skipti aftur við hann um embætti 
og verði forsætisráðherra á ný. Það 
er þó engan veginn víst.

Andstæðingar Pútíns segja að 
mikið hafi verið um kosningasvindl 
í gær. Meðal annars hafa borist 
margar fregnir af því að kjósend-
ur hafi farið frá einum kjörstað til 
annars og hindrunarlaust getað 
greitt atkvæði á mörgum stöðum.

Ef óháðir kosningaeftirlitsmenn 
staðfesta þessar ásakanir þá má 
búast við að mótmæli gegn Pútín 
færist í aukana næstu daga og 
vikur.

Eftir að upp komst um kosninga-
svik í þingkosningunum í desember 
héldu tugir þúsunda út á götur að 
mótmæla Pútín. Þetta urðu öflug-
ustu mótmæli almennings í Rúss-
landi gegn stjórnvöldum frá því 
Sovétríkin liðu undir lok.

Pútín hefur reynt að gera lítið 
úr þessum mótmælum, segir þau 
bundin við lítinn minnihluta og 
jafnvel runnin undan rifjum stjórn-
valda á Vesturlöndum, sem vilji 
grafa undan Rússlandi.

Mótmælendur fengu ekki leyfi 
stjórnvalda til að koma saman á 
stóru torgi við Kremlarmúra í gær, 
en veittu þeim heimild til að efna 
til fundar á minna torgi skammt 
frá í dag.

Stuðningsmenn Pútíns fengu 
hins vegar leyfi til að koma saman 
á stóra torginu í Moskvu í gær. 
Þangað flykktust síðan meðal ann-
ars starfsmenn ríkisfyrirtækja, 
sem sögðu yfirmenn sína hafa 
hótað þeim refsingu sem létu ekki 
sjá sig þar.

Skoðanakannanir höfðu samt 
undanfarið sýnt að Pútín nýtur 
mikilla vinsælda meðal almenn-
ings, þrátt fyrir ásakanir um 
útbreidda spillingu og valdníðslu 
víða í stjórnkerfinu.

Efnahagsbati og stöðugleiki und-
anfarinna ára hefur verið mörg-
um Rússum kærkominn í kjöl-
far umrótsins á síðasta áratug 20. 
aldar, þegar Boris Jeltsín réði þar 
ríkjum eftir hrun Sovétríkjanna.

 gudsteinn@frettabladid.is

Pútín hefur aftur hreppt 
forsetaembætti Rússlands
Stjórnarandstæðingar í Rússlandi fullyrða að mikið hafi verið um kosningasvindl í gær. Mótmælafundir 
gegn Vladimír Pútín hafa verið boðaðir í dag. Óvíst hvort Medvedev forseti verður nú forsætisráðherra.

VLADIMÍR PÚTÍN OG LJÚDMÍLA EIGINKONA HANS Pútín lýsti yfir sigri í gærkvöld 
þegar fyrstu talningar höfðu sýnt að hann væri kominn með rúmlega 60 prósent 
atkvæða. NORDICPHOTOS/AFP

JEMEN Til átaka kom milli 
jemenskra hermanna og víga-
manna sem hliðhollir eru hryðju-
verkasamtökunum al-Kaída í 
suðurhluta Jemens í gær.

Að minnsta kosti 30 hermenn 
létust í átökunum en talið er að 14 
hafi fallið úr röðum vígamann-
anna.

Átökin brutust út í kjölfar 
tveggja sjálfsmorðssprengju-
árása í borginni Zinjibar í Jemen 
í gær. Sex létust í sprengjuárás-
unum samkvæmt fjölmiðlum í 
Jemen.

Átök milli hers og al-Kaída:

30 hermenn 
féllu í átökum

Sló með skóflu
Leigubílstjóri óskaði eftir aðstoð lög-
reglu aðfaranótt sunnudags eftir að 
óánægður viðskiptavinur hafði barið 
með skóflu í bifreið hans á Laugavegi. 
Maðurinn hafði reiðst þegar leigubíl-
stjórinn meinaði honum að taka 
skófluna með sér í bílinn. Hann var 
handtekinn og fékk að gista fanga-
geymslur.  

LÖGREGLUMÁL

MIKLAR SKEMMDIR Eins og sést á þessari mynd sem tekin var úr útsendingu sjón-
varpsstöðvar var sprengingin í Brazzaville afar öflug.  NORDICPHOTOS/AFP

Hefur þú farið í bíó á árinu?
Já  32%
Nei  68%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu að fylgjast með Lands-
dómi?

Segðu skoðun þína á visir.is



Við hjá Bláa Lóninu erum stolt af þeirri viðurkenningu sem 
felst í því að Bláa Lónið er á lista National Geographic  

yfir 25 undur veraldar.

ÞAÐ ER EITT SPA Á LISTANUM  
YFIR 25 UNDUR VERALDAR

www.bluelagoon.is
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1. Hvað heitir fyrrverandi 
lögmaður Gunnars Andersen?

2. Hver hefur verið ráðin að-
stoðarframkvæmdastjóri fjölmiðla-
nefndar?

3. Hvaða fræga fatahönnuð hittu 
íslenskir fatahönnunarnemar á 
dögunum? 

SVÖR:

STJÓRNMÁL „Þetta kemur mér 
ekki mikið á óvart og hann hefði 
getað eytt óvissunni fyrir löngu,“ 
segir Gunnar Helgi Kristinsson, 
prófessor í stjórnmálafræði, um 
ákvörðun Ólafs Ragnars Gríms-
sonar að gefa áfram kost á sér til 
embætti forseta Íslands. 

Ólafur Ragnar sendi yfirlýs-
ingu þess efnis frá sér í gær en 
áskildi sér hins vegar rétt til að 
hætta í embætti á miðju kjörtíma-
bili þegar stöðugleiki hafi skap-
ast í stjórnarfari og stjórnskipan 
landsins. Gunnar Helgi segir þetta 
afar óvenjulegt. 

„Þetta er það óvenjulegt að ég á 
erfitt með að greina það en þetta 
virðist helst tengjast pólitískum 
markmiðum á borð við stjórnar-
skrána og fullveldið. Ólafur gefur 

það til kynna að 
þetta sé óvenju-
legt framboð 
með pólitískt 
markmið.“

Gunnar Helgi 
segir erfitt að 
segja til um 
hvort margir 
eigi eftir að 
bjóða sig fram á 

móti Ólafi Ragnari þar sem hann 
hafi með þessu boðað pólitískari 
tíma á Bessastöðum. „Hinn hefð-
bundni forsetaframbjóðandi færi 
ekki fram gegn sitjandi forseta. 

Flestir forsetaframbjóðendur 
fara í framboð til þjóðhöfðingja 
og maður veit ekki hversu marg-
ir eru til í pólitíska baráttu á borð 
við þessa,“ segir Gunnar Helgi en 
hann telur hins vegar að það sé 
ekki augljóst að Ólafur Ragnar 
nái kjöri. 

„Ég mundi segja að hann hafi 
tekið mikla áhættu og að það sé 
langt frá því augljóst að hann 
nái kjöri. Það fer hins vegar allt 
eftir hvað gerist á næstu vikum, 
hvernig mótframbjóðendur hann 
fær og hvernig hlutirnir halda 
áfram að þróast.“  - áp

Óvenjulegt framboð með pólitískt markmið, segir prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands:

Langt í frá augljóst að Ólafur nái kjöri

 1. Skúli Bjarnason 2. Dalla Ólafsdóttir 3. 
John galliano

Ólafur gefur það til 
kynna að þetta sé 

óvenjulegt framboð með 
pólitískt markmið.

GUNNAR HELGI KRISTINSSON
PRÓFESSOR Í STJÓRNMÁLAFRÆÐI

STJÓRNMÁL „Ég hef aldrei litið á for-
setaembættið sem hefðarembætti 
heldur fyrst og fremst lýðræðislega 
þjónustu við fólkið í landinu,“ segir 
Ólafur Ragnar Grímsson, sem í 
gær kvaðst munu gefa kost á sér í 
forsetakosningunum sem verða 30. 
júní í sumar.

Í yfirlýsingu sem Ólafur sendi 
frá sér í gær segir hann það vera 
fyrir þunga í óskum um að hann 
gefi kost á sér áfram sem forseti 
þjóðarinnar. Það sé hins vegar ein-
læg ósk hans að þjóðin sýni því 
skilning, að þegar stöðugleiki hafi 
skapast í stjórnskipan landsins og 
stjórnarfari og staða Íslendinga 
í samfélagi þjóðanna hafi skýrst, 
að hann hætti sem forseti áður 
en kjörtímabilinu lýkur. Þá muni 
þurfa að fara fram nýtt forsetakjör.

Spurður hvaða þættir það séu 
sem valdi óstöðugleika nefnir Ólaf-
ur breytingar á stjórnarskrá sem 
skapi ríka óvissu um stöðu forseta-
embættisins og framtíðarskipan 
lýðveldisins. Einnig vaxandi átök 
um fullveldi Íslands sem tengist 
aðildarviðræðunum við Evrópu-
sambandið. Sú vegferð muni hafa í 
för með sér grundvallarbreytingar 
á fullveldisrétti Íslendinga.

„Hvort sem menn eru með eða 
móti Evrópusambandinu þá blasir 
það við að ég er fyrsti forsetinn í 
sögu lýðveldisins sem býr við það 
að það fullveldi sem helgað var í 
stjórnarskránni við lýðveldisstofn-
un hefur verið sett á dagskrá með 
þeim hætti að óvissa er all ríku-
leg um hvernig það kann að verða 
á allra næstu árum eða í framtíð-
inni,“ segir forsetinn.

Vissulega óvenjuleg ósk
Þá ítrekar Ólafur að aldrei fyrr í 
sögunni hafi jafn margir grund-
vallarþættir í stjórnskipan og 
þjóðfélagsmálum okkar Íslendinga 
verið jafn ríkulega háðir óvissu. 
„Það eru þau rök sem nánast allir 
sem hafa beint til mín þessum til-
mælum – að breyta ákvörðun minni 
– hafa notað, að það væri nánast 
skylda mín, eins og þeir hafa orðað 
það, að standa vaktina á meðan 
þessi óvissa ríkir,“ segir hann.

Varðandi hvert hans hlutverk 
gæti orðið í því að koma á stöðug-
leika segir Ólafur erfitt að lýsa því 
fyrirfram.

„En auðvitað er það alveg ljóst að 
það geta skapast hér þær aðstæð-
ur, eins og hefur nú gerst á allra 
síðustu árum að forsetinn þurfi 
að bregðast við skýrum óskum 
þjóðarinnar. Og það komi upp líka 
slík óvissa að það þurfi að mynda 
grundvöll landsstjórnar með þeim 
hætti að á því verði föst skipan,“ 
segir Ólafur og minnir á að enn eigi 
eftir að leiða til lykta sess Íslend-
inga gagnvart öðrum þjóðum.

„Forsetinn hefur auðvitað ekki 
beina aðild að þessum ákvörðunum 
en hann hins vegar stendur vakt-
ina fyrir hönd þjóðarinnar á þess-

um óvissutímum, eins og dæmin 
sanna á undanförnum misserum,“ 
segir Ólafur og undirstrikar að 
menn muni þá sýna því skilning 
þegar óvissunni sé eytt að hann 
hætti sem forseti og snúi sér að 
öðrum verkefnum. 

Ólafur játar því að ósk hans um 
að verða kjörinn í embætti forseta 
Íslands með þeim skilmálum að 
hann geti hætt áður en kjörtímabil-
ið sé á enda sé vissulega óvenjuleg. 
En það sé einnig óvenjulegt með 
hversu ríkum hætti hafi verið höfð-
að til þess að hann breyti ákvörðun 
sinni um að hætta.

Embætti helgað fullveldinu
„Rökin eru, eins og ég lýsi í yfirlýs-
ingunni, að höfðað er til þessarar 
margháttuðu óvissu og þess vegna 
tel ég bæði rökrétt og eðlilegt að 
þegar forsendunni fyrir því að 
breyta ákvörðun minni hefur verið 
eytt að þá sýni menn því skilning 
að þá sé ekki lengur þörf á að ég 
standi vaktina,“ svarar Ólafur.

Að sögn Ólafs er forsetaembætt-
ið umfram önnur embætti í land-

inu helgað fullveldisstöðu Íslend-
inga. Ósköp eðlilegt sé að þeir sem 
hafi viljað að hann breytti ákvörð-
un sinni um að hætta horfi líka til 
óvissunnar sem ríki varðandi full-
veldisréttinn og vilji hafa trygg-
ingu fyrir því að sá einstaklingur 
sem gegnir embætti forsetans muni 
hlusta á vilja og óskir þjóðarinnar í 
því máli sem og öðrum.

„Öll þessi mál hafa auðvitað 
skapað slíka óvissu að mjög marg-
ir telja að það væri hættuspil að 
auka á þá óvissu enn frekar með 
því að ég myndi hverfa héðan af 
Bessastöðum. Það eru þau rök sem 
margir hafa flutt við mig af mikl-
um þunga.“

Alþingi verður að svara
Óvissu varðandi stjórnarskrána og 
stöðu forsetans í stjórnskipuninni 
segir Ólafur vonandi eytt á næsta 
ári.

„Ég tel að það sé nauðsynlegt 
að Alþingi svari því fyrir lok kjör-
tímabilsins hvort það geri skýrar 
tillögur um breytingar á stjórn-
arskránni eða ekki. Þá verða þær 

að fara í gegn um alþingiskosn-
ingar og væntanlega þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Vonandi fæst líka 
niðurstaða varðandi stöðu okkar 
gagnvart öðrum þjóðum og full-
veldi landsins á allra næstu árum, 
sem og að þeirri óvissu sem marg-
ir telja að nú ríki varðandi bæði 
flokkakerfið og stöðuna í þjóð-
málum verði líka eytt. Þannig að 
ég vona að innan fárra missera 
eða örfárra ára þá verði þessi mál 
öll orðin skýrari,“ segir Ólafur og 
bætir við að þá sé eðlilegt að þjóð-
in takist á við skipan forsetaemb-
ættisins út frá nýjum forsendum og 
kjósi sér nýjan forseta.

Hugurinn við umhverfismál
Spurður um væntanlega mótfram-
bjóðendur segist Ólafur alltaf hafa 
talið að forsetakosningar færu 
fram með eðlilegum hætti.

„Ef að fleiri einstaklingar bjóða 
sig fram til þess embættis þá tel ég 
fullkomlega eðlilegt og réttmætt 
enda nauðsynlegt að hver forseti 
hafi nokkuð skýran lýðræðisleg-
an vilja þjóðarinnar til stuðnings 
sínum störfum,“ segir Ólafur sem 
neitar því alfarið að hann hafi hug á 
því að snúa aftur á vettvang flokka-
stjórnmálanna að lokinni forseta-
tíð sinni. Það séu verkefni á sviði 
umhverfismála, loftslagsbreyt-
inga og norðurslóða sem hann hafi 
hugsað sér að gefa sig að. „Ég tel 
að þessi mál, bæði umhverfismálin, 
loftslagsbreytingarnar og norður-
slóðir séu með þeim hætti að það 
skipti miklu máli hvernig þau þró-
ast á komandi árum.“ 

 gar@frettabladid.is

Segir marga telja hættuspil 
að hann hverfi úr embætti 
Ólafur Ragnar Grímsson býður sig fram til forseta í fimmta sinn í sumar. Hann muni þó hætta áður en 
kjörtímabilinu lýkur verði óvissu varðandi stjórnskipanina og fullveldi þjóðarinnar eytt. Þangað til sé þörf 
á forseta sem standi vaktina fyrir hönd þjóðarinnar í óvissutíð – eins og dæmin undanfarin misseri sanni.

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON „Öll þessi mál hafa auðvitað skapað slíka óvissu að mjög margir telja að það væri hættuspil að 
auka á þá óvissu enn frekar með því að ég myndi hverfa héðan af Bessastöðum,“ segir forseti Íslands. FRÉTTABLAÐUÐ/ANTON

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

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

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

VEISTU SVARIÐ?

Í samtali við Stöð 2 í gær sagði Ólafur Ragnar að fyrirhugaðar breytingar á 
stjórnarskránni skapi mikla óvissu um forsætisembættið og erfitt sé fyrir 
forsetaframbjóðendur að ganga til kosninga undir slíkum kringumstæðum. 
Vegna þeirrar óvissu sem er í þjóðmálum – stöðu flokkakerfis, umræðunnar 
um fullveldi Íslands og stöðu landsins á alþjóðavettvangi „… þá viti þjóðin 
að ég sé reiðubúinn að taka sjálfstæða ákvörðun jafnvel þó hún gangi gegn 
hagsmunum ríkisstjórnarflokka eða meirihluta Alþingis ef það er í þágu 
þjóðarinnar. En ólíklegt sé að nýr forseti á allra fyrstu misserum taki slíka 
áhættu af þeim óvinsældum og þeim árásum sem ég varð fyrir þegar ég tók 
þær ákvarðanir.“  

Tilbúinn að ganga gegn meirihluta þings



      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Rekstrarstjóri óskast
Við hjá Motus leitum að öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra. Rekstrarstjóri er hluti af 

stjórnendateymi Motus og vinnur náið með forstjóra að daglegri stjórnun fyrirtækisins og þeim 

málefnum sem efst eru á baugi á hverjum tíma.  

 

Hlutverk rekstrarstjóra er samstarf við aðra stjórnendur við daglega stjórnun og stefnumörkun 

fyrirtækisins ásamt þróun og framreiðslu stjórnendaupplýsinga. Rekstrarstjóri ber jafnframt 

ábyrgð á innkaupum fyrirtækisins.

Áherslur í starfi rekstrarstjóra verða þróaðar með hliðsjón af styrkleikum þess einstaklings sem 

ráðinn verður í starfið, en það kemur m.a. inná eftirfarandi svið:

Menntunar- og hæfniskröfur

  Viðeigandi háskólamenntun t.d. viðskipta- eða hagfræði eða önnur 
menntun sem nýtist í starfi

  Brennandi áhugi og hæfileikar til greiningar tölulegra gagna

  Sjálfstæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð

  Góð samskiptahæfni

  Öll reynsla af vinnslu sambærilegra verkefna er kostur

  Vera „EKKI GERA EKKI NEITT“ týpa

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 

starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi.  

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 

upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

  Frávika- og hagkvæmnisgreiningar

  Áætlanagerð

  Þróun og vinnsla framlegðarútreikninga

  Innkaup

  Ráðgjöf til starfsmanna og stærri 
viðskiptavina

  Stjórnun og stefnumörkun

  Vöru- og viðskiptaþróun

  Aðkoma að starfsmannamálum

  Verkefnastjórnun

  Fjármál

  Upplýsingatækni

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfs-
mannastjóri í síma 440-7122 og sibba@motus. Vinsamlegast 
sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 11. mars. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Motus ehf. (áður Intrum á 

Íslandi ehf.) er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins. 

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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„Taktu þátt í Mottumars. 
Þitt framlag skiptir máli.” 

                                 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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STJÓRNSÝSLA EES-ríkin þrjú, Ísland, 
Liechtenstein og Noregur, eru í 
hópi þeirra ríkja sem fljótust eru 
að lögfesta reglur um innri mark-
að Evrópusambandsins (ESB). Eru 
ríkin hluti af markaðnum sam-
kvæmt EES-samningnum.

Eftirlitsstofnun EFTA gefur 
tvisvar á ári út skýrslu um frammi-
stöðu ESB- og EES-ríkja þegar 
kemur að innleiðingu tilskipana um 
innri markaðinn. Nýjasta skýrslan 
tekur til allra tilskipana sem EES-
ríkjunum bar að hafa lögfest 31. 
október síðastliðinn en skoðunin 
miðaðist við stöðuna 10. nóvember.

Í skýrslunni kemur fram að inn-
leiðingarhalli Íslands helmingaðist 
á milli kannana. Voru einungis 0,5 
prósent tilskipana ólögfestar þegar 
athugunin var gerð samanborið við 
0,9 prósent áður. Sama hlutfall hjá 
Noregi var 0,6 prósent og 0,4 pró-
sent hjá Liechtenstein.

Þá kemur fram í skýrslunni að 
fjöldi tilskipana sem Ísland á eftir 
að lögfesta jókst nokkuð milli 
athugana, fór úr 6 í 17. Þá hefur 
ein tilskipun enn ekki verið lögfest 
þrátt fyrir að rúm tvö ár séu síðan 
svo bar að gera.

 - mþl

Eftirlitsstofnun EFTA fjallar um innleiðingu tilskipana vegna innri markaðar ESB:

EES-ríkin fljót að innleiða tilskipanir

EVRÓPUSAMBANDIÐ Eftirlitsstofnun EFTA kannar reglulega hvernig þátttökuríkjum í 
innri markaði ESB gengur að innleiða tilskipanir um innri markaðinn.

FÓLK Melkorka Rós Hjartardóttir, 
frá félagsmiðstöðinni Borunni í 
Vogum á Vatnsleysuströnd, bar 
sigur úr býtum á Samfestingn-
um, söngkeppni félagsmiðstöðva 
í dag. Melkorka söng íslenska 
útgáfu af lagi Eltons John, Your 
Song.

Í öðru sæti varð, Sólborg Guð-
brandsdóttir, frá Fjörheimum í 
Reykjanesbæ. 

Söngvakeppni Samfés:

Melkorka bar 
sigur úr býtum

PERSÓNUVERND Gagnaveita 
Reykjavíkur braut gegn lögum 
með því að gefa öðrum fyrir-
tækjum upplýsingar um ljós-
leiðaratengingar viðskiptavina 
sinna. Þetta er niðurstaða Pers-
ónuverndar í kærumáli konu sem 
býr í fjölbýlishúsi sem tengt var 
við ljósleiðara. Konan segir að 
Gagnaveitan hafi síðan upplýst að 
minnsta kosti fyrirtækin Voda-
fone og Hringiðuna ehf. um að 
ljósleiðari væri kominn í húsið og 
að þar væru mögulegir viðskipta-
vinir. „Ég tel óeðlilegt og ólöglegt 
að Gagnaveita Reykjavíkur deili 
upplýsingum um hvaða búnaði 
ég bý yfir sem þeir einir ásamt 
mér hafa upplýsingar um og gæti 
mögulega nýtt með öðrum aðilum 
til þess að þeir geti herjað á mig,“ 
sagði konan og Persónuvernd tók 
undir það.  - gar

Deildu trúnaðarupplýsingum:

Máttu ekki segja 
frá ljósleiðara

STJÓRNMÁL Árni Páll Árnason, 
alþingismaður Samfylkingar og 
fyrrverandi efnahags- og við-
skiptaráðherra, varð undir í átök-
um við ríkisstjórnarborðið við 
gerða kjarasamninga í fyrra. Þetta 
kemur fram á Facebook-síðu Árna.

„Framganga þín við ríkisstjórn-
arborðið og áhersla á lágt raun-
gengi hafði nærri sprengt samn-
ingana og hleypt öllu í uppnám á 
vinnumarkaði,“ skrifar Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ, á Facebook-
síðu Árna. Gylfi segir ráðherrann 
fyrrverandi nærri hafa eyðilagt 
gerð síðustu kjarasamninga.

Gylfi leggur út af viðtali ríkis-
útvarpsins við Árna á fimmtudag 
í síðustu viku. Segist hann vera „í 
forundran yfir endurteknum full-
yrðingum“ Árna um kjarasamn-
ingana.

„Ég tók þó eftir því að þú nefnd-
ir það ekki að þú teldir mikil-
vægt að halda raungengi krón-
unnar mjög lágu næstu árin (og 
þar með kaupmætti í lágmarki) til 
að tryggja mikinn afgang af við-
skiptajöfnuði og endurgreiða vog-
unarsjóðum áhættufjárfestingar 
sínar hér á landi. Né heldur fram-
göngu þína gegn hækkun lægstu 
launa, atvinnuleysisbóta og bóta 
almannatrygginga,“ skrifar Gylfi 
til Árna.

Árni svarar að langt sé seilst í 
að gera því skóna að hann hafi það 
sem sjálfstætt markmið að draga 
úr kaupmætti með lágu gengi og 
berjast gegn hækkun lægstu launa 
og bóta. Hann hafi hins vegar sem 
efnahagsráðherra ítrekað bent á að 
allir þeir sérfræðingar sem efna-
hagsráðuneytið hafði yfir að ráða 
teldu lágt og stöðugt raungengi 
forsendu efnahagslegs viðsnún-
ings. Árni kveðst hafa neitað að 

standa að ákvörðunum um efna-
hagsstefnu sem ekki var byggð á 
trúverðugri greiningu.

„Það er svo áfellisdómur yfir 
vinnubrögðum nýrra tíma á Íslandi 
að fagleg greining af þessum toga 
sé virt að vettugi án efnislegra 
gagnraka og ráðuneyti, sem leggi 
fram óþægilegar greiningar, séu 

lögð niður,“ segir Árni í færslu 
sinni.

Árni kveðst hafa lagst eindreg-
ið gegn því að ríkisstjórnin kysi í 
júní 2011 dýrari útfærslu í hækkun 
bóta almannatrygginga en síðustu 
kjarasamningar kváðu á um og 
sem ASÍ hafi ekki gert kröfu um.

„Ég hafnaði algerlega að skuld-

binda ríkið til gríðarlegra útgjalda 
án þess að nokkur greining á kostn-
aði og áhrif á ríkisfjármál lægi 
fyrir, eins og forysta ríkisstjórnar-
innar gerði tillögu um. Í þessu varð 
ég undir eftir mikil átök í upphafi 
júnímánaðar 2011,“ segir Árni. 
Útgjöld til almannatrygginga hafi 
verið aukin um 23 prósent milli 
áranna 2010 og 2011 en án þess að 
skerðing vegna atvinnutekna eða 
lífeyristekna hafi verið dregnar 
til baka og án þess að draga úr 
fátæktargildrum og greiða fyrir 
því að launavinna borgaði sig. „Það 
kalla ég glatað tækifæri og hörmu-
lega öfugþróun.“

Gylfi segir þá Árna sammála um 
að aðildarviðræðurnar við ESB og 
evruna séu brýnasta verkefnið. 
„En láttu ekki blekkja þig með að 
hægt sé að reisa Ísland úr öskunni 
með því að láta almennt launafólk 
blæða fyrir áframhaldandi krónu-
notkun með því að halda raungeng-
inu lágu til að skaffa gjaldeyri til 
að hleypa vogunarsjóðum sem eiga 
hér krónueignir úr landi. Þjóð-
in vill ekki borga skuldir óreiðu-
manna, ekki heldur með bágum 
lífskjörum!“

  gar@frettabladid.is

„Hörmuleg öfugþróun“ segir 
fyrrverandi efnahagsráðherra
Árni Páll Árnason segir aðkomu ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum „áfellisdóm yfir vinnubrögðum 
nýrra tíma“. Hann varð undir í ríkisstjórn eftir mikil átök. Forseti ASÍ varar Árna við að blekkja sjálfan sig.

KÍNA, AP Tveir uppreisnarleiðtogar 
í þorpinu Wukan í Kína voru 
kosnir til valda á laugardaginn, 
fáeinum mánuðum eftir að þeir 
voru handteknir fyrir að efna til 
fjölmennra mótmæla í þorpinu.

Þáverandi þorpsyfirvöld voru 
sökuð um að hafa án heimildar 
selt landsvæði, sem þorpsbúar 
höfðu notað til landbúnaðar. 

Í desember færðist aukin 
harka í mótmælin, skemmdir 
voru unnar á lögreglustöð og bif-
reiðum. Í kjölfarið voru nokkr-
ir helstu leiðtoganna handtekn-
ir, en þá brugðust þorpsbúar við 
með því að reisa víggirðingar 
og meinuðu lögreglu aðgang að 
þorpinu.

Mikil samstaða var meðal 

þorpsbúa um málið og fór svo að 
yfirvöld gáfu eftir og efnt var til 
kosninga.

Í kosningunum höfðu 23 lýst 
yfir framboði, en kjósendur gátu 
engu að síður greitt hverjum sem 
er atkvæði sitt.

Nærri þrír áratugir eru síðan 
kínverskir ráðamenn heimiluðu 
frjálsar kosningar til bæjar-
stjórna, en í reynd hafa áhrif 
Kommúnistaflokksins oftast 
ráðið miklu um niðurstöðuna.

Kosningarnar í Wukan nú á 
laugardag sýna hins vegar að þau 
áhrif hafa lítil sem engin verið. 
Þorpsbúar víðar í Kína sjá nú 
möguleika á að fara að fordæmi 
Wukanbúa.  

 - gb

Íbúar Wukan náðu fram vilja sínum í kosningum:

Kusu uppreisnar-
menn til valda

Láttu ekki 
blekkja 

þig með að 
hægt sé að reisa 
Ísland úr öskunni 
með því að láta 
almennt launafólk blæða fyrir 
áframhaldandi krónunotkun.

GYLFI ARNBJÖRNSSON
FORSETI ASÍ

Nakinn í stigagangi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fékk tilkynningu um nakinn mann í 
stigagangi í fjölbýlishúsi í Breiðholti 
aðfaranótt sunnudags. Maðurinn var 
að reyna að komast inn til sinnar fyrr-
verandi en hún hafði ekki áhuga á að 
fá manninn inn. Maðurinn fékk þess í 
stað að gista í fangaklefa. 

LÖGREGLUMÁL

Á REIÐHJÓLI Í SJANGHAÍ Þessi kona 
flytur fyrirferðarmikla frauðplastkassa 
á reiðhjóli sínu á götum Sjanghaí í 
Kína. NORDICPHOTOS/AFP

ÁRNI PÁLL ÁRNASON Fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra gagnrýnir harðlega 
að útgjöld til almannatrygginga hafi verið aukin um nærri fjórðung án þess draga úr 
skerðingu vegna annarra tekna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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www.austurindia.is

HOLI
hátíðarmatseðill 

4.990 kr.

Hverfisgata 56, 101 Reykjavík
Sími: 552 1630  

 
Opið:  

sun.-fim. 18:00 - 22:00   
fös. og lau. 18:00 - 23:00

Fimm rétta

HOLI er án efa líflegasta og litríkasta hátíð Indverja. Þá fagna þeir vorkomunni og kveðja 
vetrardrungann. Hvítklætt fólk, jafnt háir sem lágir, flykkist út á götur bæja og borga og baðar 
hvað annað upp úr alls kyns litum og gleðin ræður ríkjum.  

Um þessar mundir halda Indverjar Holi-hátíðina sína og Austur-
Indíafjelagið færir þér angan af gleðinni og litadýrðinni frá Indlandi 
með ríkulegum hátíðarmatseðli í mars á hreint frábæru verði: 4.990 kr. 

Komdu og njóttu þess besta í indverskri matargerð.
Borðapantanir í síma 552 1630. 

FORRÉTTUR

Masala tígrisrækjur
Pönnusteiktar tígrisrækjur með 

gómsætri blöndu af sinnepsfræjum, 
karrílaufblöðum, kóríander og chillí

AÐALRÉTTIR

Gulabi Gosht
Lambafillet marinerað í garam masala, 

engiferi, rósarblöðum, hvítlauk og kasjú-
hnetum. Grillað í tandoori-ofninum 

og

Tikka Masala kjúklingur
Grillaðar kjúklingalundir 
í mildri sósu með kókos, 

tómötum, rjóma, kasjúhnetum 
og heimalagaðri kryddblöndu

og

Gobi Mattar
Ljúffeng blanda af baunum og 

blómkáli í kóríander, lauk, 
engiferi og hvítlauk

 

MEÐLÆTI

Raitha
Salat úr heimalagaðri 

jógúrt og gúrkum

og

Basmati-hrísgrjón 
og

Naan 
Indælis brauð úr tandoori-ofninum

EFTIRRÉTTUR

Kulfi
Heimalagaður ís úr pistasíuhnetum 

og saffrani 

HOLI-hátíð          
á Austur-Indíafjelaginu
– gleði, litir og dásamlegur matur 

Á SELFOSSI Slagur nemenda við kennara 
í FSu á Selfossi var hluti af larp-leik í 
tengslum við Káta daga í skólanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

MENNTAMÁL Kennarar lögðu nem-
endur í lokabardaga í svonefndu 
larpi (eða hlutverkaleik) á Kátum 
dögum sem stóðu yfir í Fjöl-
brautaskóla Suðurlands á Selfossi 
(FSu) fyrir helgi. Larp er dregið 
af enska heitinu live action role 
playing. Nemendur töldu sig þó 
hafa haft sigur í heildina, unnu 
tvo slagi af þremur.

Víða um land standa yfir í fram-
haldsskólum þemadagar þar sem 
brugðið er á leik með æfingum og 
námskeiðahaldi ýmiskonar. 

Í FSu tók við af larpinu „Quidd-
itch fyrir mugga“, en Quidd itch er 
boltaleikur úr bíómyndunum um 
Harry Potter. Í þeim er venjulegt 
fólk kallað muggar. - óká

Þemadagar standa víða yfir:

Quidditch tók 
við af larpinu

FÉLAGSMÁL Happdrætti Háskóla 
Íslands (HHÍ) hefur fengið vott-
un Evrópusamtaka ríkishapp-
drættisfyrirtækja (European 
Lotteries, EL). 

Fram kemur í tilkynningu HHÍ 
að vottunin sé til staðfestingar 
á því að fyrirtækið hafi innleitt 
staðal EL um ábyrga spilahegð-
un. Staðallinn er sagður taka 
til þátta á borð við markaðsmál 
og vöruþróun, mat á samfélags-
áhættu leikja, fræðslumál, stuðn-
ing við rannsóknir á spilafíkn, 
stuðning við meðferðarúrræði og 
fleiri þætti.  - óká

Happdrætti HÍ EL-vottað:

Spilahegðunar-
stöðlum hefur 
verið komið á

VEGAGERÐ Framkvæmdir eru 
hafnar við nýja brú yfir Reykja-
dalsá hjá Kleppjárnsreykjum 
í Borgarfirði. Búið er að setja 
niður svokallaða niðurreksstaura 
sem brúin á að hvíla á. 

Búist er við að framkvæmd-
um ljúki í sumar en í framhaldi 
af því mun Vegagerðin bjóða út 
framkvæmdir á nýjum gatnamót-
um sem tengjast þessum fram-
kvæmdum. Stefnt er að því að nýi 
vegurinn verði tilbúinn sumar-
ið 2013, að því er fram kemur á 
Skessuhorni.is. 

Framkvæmdir í Borgarfirði:

Ný brú yfir 
Reykjadalsá

EVRÓPUMÁL Frá gildistöku samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðið (EES) árið 1994 
til og með síðasta ári, hafa íslenskir aðilar 
fengið úthlutað meira en 157 milljónum evra 
í styrki í gegnum rammaáætlanir ESB um 
menntun, rannsóknir og tækniþróun. Heild-
argreiðslur úr ríkissjóði vegna þessara áætl-
ana hafa á sama tíma numið ríflega 87 millj-
ónum evra. Mismunurinn er um 70 milljónir 
evra, eða rúmir ellefu milljarðar króna á 
núverandi gengi.

Þetta kemur fram í skriflegu svari Katrín-
ar Jakobsdóttur, mennta- og menningarmála-
ráðherra, við fyrirspurn Vigdísar Hauks-
dóttur, þingkonu Framsóknarflokks.

Í svari ráðherra kemur jafnframt fram 
að árlegar styrkveitingar hafi tvöfaldast á 
þessu tímabili, úr tæplega sex milljónum 
evra árið 1995 í rúmlega tólf milljónir evra 
árið 2011.

Styrkirnir eru allt frá 400 milljónum króna 
niður í minnstu einstaklingsstyrki sem geta 
numið undir 100 þúsund krónum.

Margs konar aðilar hafa hlotið styrkina, 
allt frá háskólum, stofnunum og fyrirtækjum 
sem stunda rannsóknarstarf, niður í grunn- 
og framhaldsskóla og einstaka háskóla-
stúdenta sem taka hluta af námi sínu við 
evrópska háskóla í gegnum Erasmus-verk-
efnið.  - þj

Styrkir Íslendinga og útgjöld ríkisins vegna mennta- og rannsóknaáætlana ESB:

Ellefu milljarðar í styrki umfram útgjöld

RANNSÓKNIR Íslenskir aðilar hafa fengið meira en 157 
milljónir evra í styrki vegna rannsókna- og þróunar-
mála og menntamála frá árinu 1994. Á sama tíma 
hafa útgjöld ríkisins í sömu málum numið um 87 
milljörðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LITSKRÚÐUG HÁTÍÐ Holi-hátíðin á Ind-
landi er haldin árlega og þá keppast 
menn við að kasta litarefnum hverjir á 
aðra. NORDICPHOTOS/AFP
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A
f íslenskri umræðu má á stundum ráða að Ísland sé eina 
landið sem hafi blásið upp fasteignabólu á góðærisár-
unum fyrir efnahagshrunið. Það er vitanlega ekki svo. 
Aukið aðgengi almennings að ódýrum lánum gerði það 
að verkum að þessi þróun átti sér stað úti um allan heim. 

Í erindi sínu á ráðstefnu á vegum Landsbankans síðastliðinn 
föstudag sagði Martin Feldstein, prófessor í hagfræði við Harvard-
háskóla, að húsnæðisverð í Bandaríkjunum hefði hækkað um 60% 

frá síðustu aldamótum fram til 
ársins 2007. Þá sprakk bólan og 
frá þeim tíma hefur verðið fallið 
um 46%. Samhliða því drógust 
eignir heimila í landinu saman 
um tólf þúsund milljarða dala, 
rúmlega 1.500 þúsund milljarða 
íslenskra króna.Í  Bandaríkjunum 
er í gildi sú meginregla að fjár-

málastofnanir taka einungis veð í eigninni sem keypt er fyrir það 
lán sem veitt er. Húsnæðiseigendur hafa því þann valkost að skila 
inn lyklunum af eigninni lendi þeir í vandræðum með að borga af 
henni, eða ef þeim líst einfaldlega ekki á þróun virðis hennar. Á 
Íslandi hafa verið lögð fram frumvörp, svokölluð lyklafrumvörp, 
með svipuðum hugmyndum.

Í máli Feldstein kom fram að um 30% húsnæðiseigenda í Banda-
ríkjunum skulda meira í húsnæði sínu en þeir eiga. Þar heldur 
húsnæðisverð samt sem áður áfram að lækka og því fjölgar þeim 
daglega sem sitja uppi með neikvæða eiginfjárstöðu í húsnæði sínu. 
Feldstein sagði þróun húsnæðisverðs í Bandaríkjunum fasta í spíral 
niður á við sem drægi eignir heimila enn meira saman. Við það 
skapaðist enn meiri hvati til að hætta að borga af lánum. Og svo 
koll af kolli.

Í skýrslu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) sem  
var gerð opinber í síðustu viku er birt sú niðurstaða  að húsnæðis-
verð á Íslandi hafi hækkað um tíu prósent á milli áranna 2010 og 
2011. Úttektin náði til 23 landa og hækkunin var hlutfallslega mest 
á Íslandi, en mesta hrunið í löndum eins og Írlandi, Spáni og Dan-
mörku. Í fréttaskýringu í Fréttablaðinu á fimmtudag kom fram að 
greiningar- og hagfræðideildir íslensku bankanna spá áframhald-
andi hækkun á raunvirði íbúða á Íslandi næstu tvö ár. 

Ánægjulegu tíðindin sem þessu fylgja eru þau að heimilum lands-
ins sem eru með neikvæða eiginfjárstöðu mun fækka með hækkandi 
húsnæðisverði. Eignir heimilanna, sem drógust saman við hrun, eru 
að aukast. Auk þess eru fasteignir einn af fáum fjárfestingarmögu-
leikum fyrir eigendur hundruða milljarða af íslenskum krónum sem 
eru fastar inni í íslensku hagkerfi vegna gjaldeyrishafta. Sá þrýst-
ingur sem eftirspurn eftir fjárfestingu umfram framboð skapar 
mun ugglaust hækka húsnæðisverð enn meira en spár gera ráð fyrir 
á næstu árum. 

Miðað við þann fjölda sem hefur farið í gegnum sértæka skuldaað-
lögun, látið færa lán sín niður í 110% af núverandi söluverðmæti hús-
næðisins eða fengið niðurfellingar vegna ólögmætis gengistryggðra 
lána, ætti viðsnúningurinn hjá mörgum að verða nokkuð snöggur.  

Válegu tíðindin sem þessu fylgja eru þau að hér er verið að blása 
upp nýja bólu. Núna verður hún séríslensk, ekki alþjóðleg. Henni 
munu fylgja endurfjármagnanir til að leysa út virðisaukningu og 
tilheyrandi brask venjulegs fólks með fasteignir. Og hún, líkt og 
allar bólur, mun springa. 

Húsnæðisverð að hækka á Íslandi:

Blásið í bólu

Það er auðvelt að afgreiða kirkjuna sem 
afdankaða og úrelta stofnun. Það á við 

um fleiri stofnanir í samfélaginu. En lík-
lega er það of auðvelt. Kirkjan 
hefur hlutverki að gegna þótt 
skoðanir geti verið skiptar um 
hvert það hlutverk sé eða hvernig 
því sé sinnt. Víða um heim er 
kirkjan öflugur málsvari mann-
helgi, frelsis og róttækni, og 
lætur sig órétt og kúgun varða. 
Vandi kirkjunnar hér á landi er 
ekki síst sá að hún hefur alla tíð 
samsamað sig valdinu og varð-
stöðunni um það. Á Íslandi hafa 
valdastéttirnar og kirkjan átt 
samleið um aldaraðir.

Það vill stundum gleymast 
hversu stutt er síðan fyrsta konan 
var vígð til prests hér landi. 
Auður Eir Vilhjálmsdóttir hlaut 
vígslu árið 1974 og ruddi leiðina fyrir þann 
fjölda kvenna sem nú gegnir prestsemb-
ætti. Valdastöðurnar í þjóðkirkjunni endur-
spegla hins vegar ekki þessa staðreynd. Í 
þeim skilningi er kirkjan á sama stað og 
Alþingi var í upphafi níunda áratugarins.

Til skamms tíma gat ekkert rofið sam-
stöðu valdastéttarinnar og kirkjunnar. 

Nú hafa hins vegar vaknað vonir um nýja 
tíma. Konurnar sem árum saman knúðu 
dyra hafa fengið áheyrn, vonum seinna, hjá 

æðstu embættismönnum kirkj-
unnar. Bjartsýnismanneskja 
gæti leyft sér að vona að hlustun 
verði framvegis jafn mikilvæg 
og boðun hjá þjónum kirkjunnar. 
Kannski er samstaðan með vald-
inu víkjandi eftir allt saman?

Því miður bendir ekki margt 
til þess. Á síðasta ári átti kirkj-
unnar fólk kost á því að kjósa 
séra Sigrúnu Óskarsdóttur til 
vígslubiskups í Skálholti. Konu 
og femínista, sem er framsæk-
inn sóknarprestur í Reykja-
vík, málsvari réttinda samkyn-
hneigðra innan kirkjunnar og 
merkisberi alls þess sem prýtt 
getur kirkju sem vill gegna sam-

félagslegu hlutverki sínu af alvöru og víð-
sýni. En kirkjunnar fólk skynjaði ekki sinn 
vitjunartíma. Biskupskjör stendur fyrir 
dyrum. Séra Sigríður Guðmarsdóttir er í 
framboði. Kona, femínisti og framsækinn 
prestur. Hvað gerir kirkjunnar fólk? Kýs 
það áframhaldandi varðstöðu með valdinu 
eða nýja tíma í aldagamalli stofnun? 
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

HALLDÓR

Það vill stund-
um gleymast 
hversu stutt 
er síðan fyrsta 
konan var 
vígð til prests 
hér landi.

Þórður Snær 
Júlíusson
thordur@frettabladid.is

SKOÐUN

Harmur kirkjunnar
Trúmál

Þórunn 
Sveinbjarnar-
dóttir
fv. ráðherra

Varasöm tækni
Tölvupóstur er mjög vandmeð-
farið tækniundur og getur í röngum 
höndum valdið mesta skaðræði. 
Þetta ættu íslenskir stjórnmálamenn 
að vita eftir ófarir liðinna ára. Bjarni 
Harðarson neyddist til að hætta 
á þingi eftir að hafa reynt 
og mistekist að vega að 
Valgerði Sverrisdóttur 
úr „anymous“ netfangi, 
Þráinn Bertelsson hætti 
í Borgarahreyfingunni 
eftir að vangaveltur Mar-
grétar Tryggvadóttur um 
það hvort hann væri með 
banvænan taugahrörn-
unarsjúkdóm fóru víðar 

en til var ætlast og nú hefur nýjasta 
fórnarlambið bæst í hópinn: Sigurður 
stormur Ragnarsson, sem sárna 
söguskýringar Lilju Mósesdóttur um 
hégóma hans.

Póstlistinn
Hópurinn sem hefur hrakist undan 
eigin eða annarra tölvuklúðri er 
orðinn nógu stór til að fylla 

lítinn þingflokk. Hver 
veit nema þremenn-
ingarnir bjóði fram 
saman að ári. Til 
dæmis undir merkjum 

Póstlistans.

Spörum sporin
Áköfustu Evrópusambandsand-
stæðingum landsins hefur tekist 
ætlunarverk sitt: að svæla út úr Ólafi 
Ragnari Grímssyni svar við því hvort 
hann ætlar í framboð. Sem hann 
ætlar auðvitað. Í þakklætisskyni lýsir 
Ólafur því yfir að hann hyggist, sem 
forseti, beita sér í umræðunni um 
„fullveldi Íslands“. Það er frábært. 
Þjóðin hefur nefnilega átt svo 
erfitt með að klofna í fylkingar í 
ESB-umræðunni hjálparlaust. Nú 
verður hægt að láta þá afstöðu 

einfaldlega ráðast af 
skoðuninni á forsetanum 
og spara sér heilmikið 
ómak. stigur@frettabladid.is
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Löngunin til að breyta líkama 
sínum er að minnsta kosti jafn 

gömul mannkyninu: að toga og 
teygja varirnar, lengja eyrna-
sneplana, lita kringum augun, 
farða kinnar, mála varir, krulla 
slétt hár en slétta liðað, lýsa dökkt 
og dekkja ljóst: þetta er fallegur 
mennskur eiginleiki og einkenni-
legur. Hann snýst ekki beinlínis 
um fegrun. Hann snýst ekki um að 
laga það sem aflaga hefur farið; 
þetta er ekki lýta-aðgerð. Frekar 
hitt: manneskjan vill skapa sig, 
ná sér.

Ná sér frá þeim sem skapaði 
þennan líkama, þetta hylki, sýna 
og nýta frjálsan vilja sinn með því 
að setja mark sitt á líkama sinn: 
sálin vill ná líkamanum; þetta er 
mín hugmynd af mér.

Líkamstjáning hefur sem sagt 
fylgt mannkyninu frá örófi alda, 
líkamsbreyting. Og það er auðvelt 
að skilja konur sem láta freist-
ast til að láta eiga við brjóst sín, 
svona þannig lagað, jafnvel þótt 
ekkert sé að þeim. Því fylgir 
kannski einhver einkennileg frels-
iskennd þeirrar sem mótar sig 
sjálf eða telur sig gera það – jafn-
vel þótt það sé til að vera eins og 
allar hinar. 

Sjálfur er ég íhaldsmaður í 
brjóstaspursmálinu. Ég verð að 
játa að mér hrýs hálfpartinn 
hugur við því að í stað þess að við 

höfum hundrað þúsund undursam-
lega ólík brjóst eftir Móður Nátt-
úru þá fáum við hundrað þúsund 
brjóst eftir Ottó Guðjónsson og 
Jens Kristjánsson – og öll eins. 

Sjálfur held ég að þetta sé allt 
óaðskiljanlegt, það hvernig brjóst-
in á manneskju séu tengist tánum, 
hárinu, höndunum, lófalínunum, 
eyrunum, augunum, sálinni – öllu.

Sumar konur lenda 
að vísu í því að líkams-
vöxturinn aflagast, 
brjóst verða of stór með 
tilheyrandi óþægind-
um – eða of lítil – fyrir 
svo utan þær konur sem 
missa brjóst vegna veik-
inda. Það kann að vera 
góður valkostur í slík-
um tilvikum að geta leit-
að til manna sem sér-
hæfa sig í minnkun og 
stækkun brjósta. En slík 
tilvik skýra varla þann 
mikla fjölda sem frétt-
um samkvæmt virð-
ist hafa látið setja í sig 
pip-púða, svo að engu 
er líkara en að um nokk-
urs konar tískufarald-
ur hafi verið að ræða. 
Manni er sagt að þetta 
snúist um sjálfstraust, 
lélegt sjálfsmat, þrýst-
ing karla í kringum kon-
urnar sem heimta samræmt útlit 
af því að þeir þekkja ekki konur 
nema sértilsniðnar í kynóraskyni. 

Þetta er hættulegt. Þetta er 
ekki bara eins og að mála sig 
kringum augun eða klæða sig ein-
hvern veginn til að draga fram til-
tekinn líkamsvöxt. Ég er ekki vel 
að mér í sjálfstyrkingarfræðum 
en ég ímynda mér að góð sjálfs-
mynd snúist ekki síst um heildar-

myndina sem manneskja hefur 
af sjálfri sér. Að skynja sig sem 
einingu alls þess sem maður er 
gerður úr. Sérhver manneskja 
er samansett úr ótal þáttum sem 
mynda þá heild sem er maður 
sjálfur – sem er „Ég“. Hlutverk 
okkar á jörðinni er að kynnast 
þessari heild, læra á hana, láta 
allt sitt leika saman, láta sína 

einingu njóta sín sem 
best í viðsjálum heimi. 
Frá heila og niður í 
tær, frá hjarta og út í 
hverja frumu erum við 
einstakt eintak í öllum 
heiminum, aðeins þetta 
eina til. Eins og Karl 
Kristjánsson orti: „Auð-
legðin er ekki smá / 
og ekki er smiðurinn 
gleyminn / sem lætur 
sérstakt andlit á / alla 
er koma í heiminn.“

Það er á einskis ann-
ars færi að varðveita og 
þroska þetta eintak eins 
vel og hugsast getur. 
Manneskja sem lærir 
að virða og rækta sér-
hvern part af sjálfri sér 
og skynja sem hluta af 
þeirri heild sem kallast 
„Ég“ hefur fundið að 
minnsta kosti einn lykil-
inn að góðu lífi, þó að 

reyndar þurfi ytri aðstæður líka 
að vera hagstæðar. Það er hættu-
legt að taka einn part út úr þessari 
heild og láta sníða hann eftir móti 
sem samfélagið hefur búið til af 
einhverri frummynd sem hvergi 
er til nema í kynóralandinu: það 
er eins og að láta fótósjoppa sig til 
eilífðar. Þá nær maður ekki sér 
heldur fer maður fjær sér. Maður 
er firrtur.

Jens Kjartansson og Ottó Guð-
jónsson eru örugglega mjög hand-
lagnir en ég held samt – með fullri 
virðingu – að þeir hafi ekkert 
að gera í „smiðinn“ sem ekki er 
gleyminn. 

Ég veit þetta er hálfgert raus. 
Hitt er raunverulegt: kona sem 
lætur setja sílíkon í brjóstin á 
sér lætur þar með setja aðskota-
efni inn í líkamann, gerviefni, og 
ekki bara inn í hvaða líkamspart 
sem er, heldur þann part sem á að 
næra nýtt líf, þann part sem ein-
mitt á að vera hreinn og ósnortinn 
af öllu heimsins plasti; þann part 
sem næstur er náttúrunni og jörð-
inni og á að vera uppspretta heil-
brigðrar sjálfsmyndar.

 Hvað köllum við þá menn sem 
troða gerviefni inn í fullfrískar 
konur með þeim afleiðingum að 
þær verða veikar? Ég veit það 
ekki – en varla lækna.

Orðið „lýtalæknir“ er ankanna-
legt um starfsemi þeirra manna 
sem troða sílíkoni í ósköp venjuleg 
brjóst og bótoxi í ósköp venju-
legar varir og eyða úr andlit-
um ummerkjum áranna, sjálfri 
sögu einstaklingsins, svokölluð-
um hrukkum sem þeir telja fólki 
trú um að séu til lýta, rétt eins 
og árin okkar séu eitthvað til að 
skammast sín fyrir; slíkir menn 
eru hvorki að fást við  raunveru-
leg „lýti“ né eru þeir að „lækna“ 
– nema síður sé, eins og dæmin 
sanna. Þessir útlitstæknar virðast 
heldur ekki líta á sig sem lækna. 
Þeir virðast ekki líta svo á að þeir 
þurfi að lúta lögsögu landlækn-
is, nú þegar hann er að reyna að 
greiða úr þeim flækjum sem orðið 
hafa til vegna þeirrar iðju þeirra 
að setja leka pip-púða inn í brjóst 
kvenna. 

Norski sjávarútvegsráðher-
ann, Lisbeth Berg-Hansen, 

skrifar (í Fréttablaðinu 29. febrú-
ar 2012) langa grein um þörfina 
á sjálfbærni makrílveiða í Norð-
ur-Atlantshafi. Hún vitnar í meg-
inreglur sjálfbærrar stjórnun-
ar, enduruppbyggingu stofnsins, 
mikilvægi fyrir dreif-
býli og strandsamfélög 
og skráningu á vísinda-
legum gögnum. Niður-
staða hennar er að sú 
stefna sem Íslending-
ar og Færeyingar hafa 
fylgt sé brot á hafrétt-
arsáttmála Sameinuðu 
þjóðanna og standi í 
vegi fyrir því að unnt 
sé að koma á sjálfbær-
um fiskveiðum.

En trúir hún í raun 
sjálf því sem hún skrif-
ar? Annar mjög mikil-
vægur fiskstofn er á 
ferð um Norður-Atlants-
hafið og ferðast göng-
ur hans um hafsvæði 
innan lögsögu Fær-
eyja og Noregs á leið til 
heimkynna sinna í ám í 
Finnlandi og Rússlandi. 
Þetta er hinn villti Atl-
antshafslax. En þegar 
ráðherrann Lisbeth 
Berg-Hansen fjallar um laxveið-
ar, skeytir hún alls ekkert um 
vísindi, upplýsingar sem safnað 
hefur verið í langan tíma og nauð-
syn þess að sinna skynsamlegri 
stjórn, sjálfbærni og alþjóða-
lögum. Skyndilega tekur hún að 

þylja margþvældar tuggur af allt 
öðrum toga og vill efla útgerð sem 
er fullkomlega ábyrgðarlaus þar 
sem laxastofnar eru í svo mikilli 
lægð.

Fjandsamlegt viðhorf Norð-
manna til laxastofna annarra 
ríkja er vel þekkt allt frá árinu 
1994 og það hefur verið staðfest 
með sífellt meiri upplýsingum 
ár hvert. Nýleg gögn sem komu 
fram hjá hópi alþjóðlegra vís-
indamanna sýna að milli 60-70% 
stórlaxa, sem veiddir eru á vorin 
í strandnet í Finnmörku, eiga 
uppruna sinn í Rússlandi. Þetta 
er viðkvæmasti hluti laxastofna 

í Atlantshafinu og samt 
virðist ráðherrann 
Berg-Hansen virða þá 
staðreynd að vettugi.

Samtökin um vernd-
un laxastofna í Atl-
antshafi, NASF, eiga 
samstarfsaðila beggja 
vegna Atlantshafsins 
og saman höfum við 
í næstum 20 ár hvatt 
Norðmenn ítrekað til að 
láta af þessum netaveið-
um. Vísindaráð Noregs 
hefur einnig gefið út 
alvarlegar viðvaranir 
um skaðann sem þess-
ar veiðar hafa í för með 
sér.

Norskir stjórnmála-
menn halda áfram að 
vitna í hafréttarsátt-
mála Sameinuðu þjóð-
anna þegar þeir kvarta 
undan Færeyingum 
sem sýndu sóma sinn í 
að hætta veiðum á laxi 

af norskum uppruna fyrir meira 
en 20 árum.

Vilji Berg-Hansen sjávarút-
vegsráðherra að tillögur henn-
ar um makrílveiðar séu teknar 
alvarlega ætti hún að taka til í 
eigin ranni.

Fjandsam-
legt viðhorf 
Norðmanna 
til laxastofna 
annarra ríkja 
er vel þekkt 
allt frá árinu 
1994 og það 
hefur verið 
staðfest með 
sífellt meiri 
upplýsingum

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Sjálfbærni makríl-
veiða – af hverju 
ekki laxveiða?

Verndun 
fiskstofna

Orri 
Vigfússon
formaður NASF - 
verndarsjóðs villtra 
laxastofna

Stöndum saman – lækkum lyfjaverð!

Er þér boðið ódýrasta lyfið
í apótekinu þínu?
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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 þekktustu 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.
Er þér boðið ódýru LYFIS lyfin í apótekinu þínu?

„Auðlegðin er ekki smá …“

Orðið „lýta-
læknir“ er 
ankannalegt 
orð um 
starfsemi 
þeirra sem 
troða sílíkoni 
í ósköp venju-
leg brjóst 
og bótoxi í 
ósköp venju-
legar varir. 

AF NETINU

Stritast við að sitja
Ólafur Ragnar Grímsson hyggst 
stritast við að sitja, þótt þátttaka í 
áskorun hafi verið minni en hann 
vonaði. Hann er einnig orðinn að 
stjórnmálaflokki, sem hyggst hafa 
gætur á pólitíkusum næstu árin. Telur 
það munu ganga vel í lýðinn. Hefur 
löngum verið óþolandi, en nú tekur 
steininn úr. Jafnvel Ástþór er skárri 
en hann, hefur þó hugsjón. Nú þarf 
ábyrgt fólk að taka sig saman í andlit-
inu og finna farsælt mótframboð. 
Það ætti að vera framkvæmanlegt 
gegn umdeildum forseta, sem veit 
ekki, hvenær tími hans er liðinn. 
Ólafur Ragnar er af tagi Davíðs Odds-
sonar, pólitískur bófi, sem spilar með 
fávísan lýðinn.
Jónas Kristjánsson

www.jonas.is

Glæsilegt
Fagna ber nýtilkynntu framboði Ólafs 
Ragnars til forsetaembættis í fimmta 
sinn. Að baki því stendur þörf þjóðar 
á erfiðum tímum, þegar í ljós hefur 
komið, að okkur er í því hin mesta 
stoð og stytta að eiga forseta sem 
skilur þessa þörf og þorir að ganga til 
móts við hana, eins og Ólafur hefur 
gert með því að skjóta ranglætis- eða 
a.m.k. hæpnu máli stjórnmálaflokka 
undir úrskurð þjóðarinnar. Megi hann 
fá glæsilega kosningu og hans 5. 
kjörtímabil verða engu síður farsælt 
en það fjórða. Jafnvel það eitt, að 
hann sitji Bessastaði, getur fengið 
ráðherra til að hika við ófyrirleitin 
áform, sem ganga gegn þjóðarhag 
og þjóðarrétti. Enginn vafi leikur á 
yfirgnæfandi stuðningi við réttmæti 
þess, að Ólafur Ragnar bjóði sig fram 
[...] Heill þér, Ólafur Ragnar!

Jón Valur Jensson
jonvalurjensson.blog.is
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Í Fréttablaðinu 10. desember sl. 
er fyrirferðarlítil frétt á bls. 6 þar 
sem segir að sex þingmenn Sjálf-
stæðismanna hafi lagt fram þings-
ályktunartillögu um að íslensku 
vörugjalda- og tollalöggjafirnar 
verði teknar til gagngerrar end-
urskoðunar.  Þrennt  vakti athygli 
mína – í fyrsta lagi að þessi frétt 
skuli ekki hafa komið í Mogganum 
og í öðru lagi að þessi frétt er send 
á þessum tíma þegar fáir nenna 
að lesa blöðin vegna auglýsinga-
flóðsins í þeim. En aðallega vakti 

athygli mína – það sem ég svo sem 
vissi af fyrri reynslu – að sjálf-
stæðismenn eru alltaf reiðubúnir 
til að endurskoða og breyta vöru-
gjalda- og tollamálum þegar þeir 
eru ekki við völd.  

Nú 26. janúar sl. kemur svo 
önnur grein og nú eftir hina 
ágætu sjálfstæðiskonu Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur þar sem 
hún tekur þetta mál upp á ný, og 
virðist hún meira að segja vera 
búin að átta sig á því að brauð-
ristar bera mismunandi vörugjöld 
hvort þær rista brauðið lóðrétt 
eða lárétt. Já það tekur greinilega 
sinn tíma að koma þessu inn hjá 
sjálfstæðismönnum því þessi frétt 
kom nú í Tímanum um mitt árið 
1996 eða fyrir 15 árum síðan. Ég 
eyddi rúmum tuttugu árum sem 
formaður Félags raftækjasala 
o.fl. í baráttu við stjórnvöld um 
að lækka þessar álögur og alltaf 
tóku sjálfstæðismenn vel í þess-
ar hugmyndir en eingöngu þegar 
þeir voru ekki við stjórnvölinn og 
höfðu engin áhrif.  

Fyrrverandi ráðherrar og vara-
formenn mættu á fundi hjá okkur 
í Verslunarráðinu og hétu því að 
bara ef þeir kæmust til valda þá 
yrði þessu breytt um hæl. En þeir 
voru nú ekki komnir í stólana fyrr 
en þeir sviku þetta allt og alltaf 
var afsökunin sú sama, að þeir 
væru í samsteypustjórn og hinn 
flokkurinn vildi þetta ekki! Það er 
athyglisvert að sjálfstæðismenn 
virðast alltaf sjá ranglæti tolla og 
vörugjalda þegar þeir eru utan 
stjórnar en aldrei þegar þeir eru 
í stjórn. Það er líka athyglisvert 
að í öllum Landsfundarályktunum 
Sjálfstæðisflokksins – já jafnvel 
tugi ára aftur í tímann – er allt-
af ályktað að lækka beri tolla og 
fella niður vörugjöld.  Þvílík and-
skotans hræsni sem þessi flokkur 
er að bera á borð fyrir okkur.

Ég barðist nú aðallega fyrir 

þessum málum innan Kaup-
mannasamtakanna, en seinna 
meir einnig innan Verslunarráðs 
Íslands ásamt þáverandi fram-
kvæmdastjóra þess, Vilhjálmi 
Egilssyni, og vann hann að því 
er virtist af heilindum með mér 
í þessum málum.  Því miður var 
þessi Vilhjálmur kosinn á þing 
og þar var hann meira að segja 
gerður að formanni efnahags- og 
viðskiptanefndar – að því að ég 
hélt vegna hagfræðimenntunar 
og dugnaðar, en reyndist síðan 
að því er virðist hafa verið kos-
inn þangað vegna þess að for-
ráðamenn flokksins gátu alveg 
stjórnað honum þar. Þar reyndist 
hann bara vera peð frá forystunni 
sem gat sagt honum fyrir verkum 
og hvað honum bæri að gera. 

Það var í hans tíð sem formað-

ur þessarar nefndar að við geng-
um frá EES-samningnum þar 
sem við fengum tollfrían aðgang 
að ESB-svæðinu gegn því að við 
við felldum niður tolla af vörum 
frá því. En hvað gerir þá Villi?  
Hann stakk upp á því (örugglega 
samkvæmt fyrirskipunum æðri 
stjórnar flokksins) að fella niður 
alla tolla eins og samið hafði verið 
um, en kom svo með tillögu um 
að breyta þeim bara í vörugjöld 
í staðinn. Sem sagt – neytendur á 
ESB-svæðinu fengu íslenskan fisk 
og aðrar vörur á lægra verði en 
áður, en íslenskir neytendur urðu 
að borga ríkinu hér okurálögur 
eftir sem áður, og ekki nóg með 
það  – í mörgum tilfellum hækk-
uðu álögur á vörur við álagn-
ingu vörugjaldanna. Þetta eru nú 
afrek sjálfstæðismanna á síðustu 
áratugum við að afnema tolla og 
vörugjöld.  

Það er nöturleg staðreynd að 
tollar hafa aldrei verið lækk-
aðir nema þegar Allaballar eða 
Alþýðuflokksmenn hafa farið með 
stjórn fjármálaráðuneytisins og/
eða viðskiptaráðuneytisins. Að 
vísu plataði sá skemmtilegi þing-
maður Ólafur Þ. Þórðarson einu 
sinni Þorstein Pálsson og fékk 
óvænt lækkaða eða fellda niður 
tolla af skíðabúnaði við síðustu 
umræðu máls á þingi sem frægt 
er orðið. Skíðabúnaður er eina 
afrek sjálfstæðismanna í lækk-
unum tolla og vörugjalda. Það var 
einmitt eftir þá gerð sem ég sagði 
mig úr Sjálfstæðisflokknum og 
hef ekki kosið hann síðan og mun 
ekki gera í framtíðinni fyrr en 
þeir hafa komið þessum málum í 
gegn.

Já – í tollamálum treysti ég ekki 
sjálfstæðismönnum til eins eða 
neins – í þeim málum hafa þeir 
sannað hið fornkveðna: Gott er að 
hafa tungur tvær og tala sitt með 
hvorri.

Það er líka athyglisvert að í öllum Lands-
fundarályktunum Sjálfstæðisflokksins 
– já jafnvel tugi ára aftur í tímann – er 

alltaf ályktað að lækka beri tolla og fella niður vöru-
gjöld. Þvílík andskotans hræsni sem þessi flokkur er 
að bera á borð fyrir okkur. 

Nú eru sjö mánuðir frá því 
að frumvarp stjórnlagaráðs 

til nýrrar stjórnarskrár lá fyrir 
sem og óvenju ítarleg og aðgengi-
leg gögn um alla umræðu, gagna-
öflun og forsendur fyrir einróma 
niðurstöðu þess og línur loks að 
skýrast varðandi það hvað kemur 
frá þinginu inn á borð ráðsins.

Strax fyrir sjö mánuðum var 
byrjað að færa fram margs-
kyns athugasemdir sem voru svo 
almenns eðlis, loftkenndar og lítt 
rökstuddar að ljóst var að margir 
gagnrýnendurnir höfðu lítt kynnt 
sér plaggið. 

Í ágústbyrjun viðraði forseti 
Íslands þá skoðun sína að hin nýja 
stjórnarskrá myndi færa forset-
anum miklu meiri völd en hann 
hefði haft. 

Þetta kom stjórnlagaráðsfólki 
spánskt fyrir sjónir því í nýju 
stjórnarskránni er það mikla 
beina og óbeina vald afnumið, 
sem forsetinn hefur hingað til 
getað haft við stjórnarmyndan-
ir. Slíku valdi beitti ríkisstjóri 
við myndun utanþingsstjórnar 
1944 og það hafði fordæmisgildi 
í seinagangi í stjórnarmyndunum 
eftir það, einkum árin 1947, 1950, 
1978 og 1979-80 þegar forsetarnir 
Sveinn Björnsson og Kristján Eld-
járn beittu þrýstingi til stjórnar-
myndana í skjóli þessa valds, og 
ævinlega gat það vofað yfir að því 
yrði beitt, ef þörf krefði.       

Kristján Eldjárn var meira að 
segja búinn að fela Jóhannesi 
Nordal að hafa tilbúna utanþings-
stjórn í janúar 1980. 

Sömuleiðis er með ákvæðum 
um aukið beint lýðræði varðandi 
rétt kjósenda til að leggja mál 
fyrir Alþingi og hafa frumkvæði 
um þjóðaratkvæðagreiðslur um 
umdeild og mikilsverð málefni, 
dregið úr þörfinni á málskots-
rétti forsetans, og er málskots-
réttur hans aðeins hugsaður sem 
öryggisventill í samræmi við 
meginstef stjórnarskrárinnar um 
valdtemprun og valddreifingu. 

Í samræmi við það stef er hugs-
uð aðkoma forsetans að ráðningu 
hæstaréttardómara og örfárra 
annarra mikilsverðra embætta.

Sumir hafa tæpt á atriðum eins 
og þjóðareign, sem sé óskýrt.    

Það er einfaldlega rangt. Það 
er vel rökstutt í greinargerð og 
umræðum stjórnlagaráðs, og 
meginhugsunin er hin sama og í 
Þingvallalögunum frá 1928 þar 
sem tekið er fram að þjóðareign-
ina Þingvelli megi aldrei selja 
eða veðsetja, gagnstætt því sem 
er um venjulegar ríkiseignir eins 
og byggingar og mannvirki. 

Talað er um að álagsprófa verði 
mörg atriði og nýmæli í stjórnar-
skránni en ekki hugað að því að 
mörg hin mikilsverðustu, eins 
og til dæmis ákvæði um stjórn-
armyndanir, eiga fyrirmyndir í 
stjórnarskrám annarra Evrópu-
landa og hafa staðist álagspróf 
reynslunnar þar. En sjálfsagt er 
að ræða þetta nú í samræmi við 
erindi stjórnskipunar- og eftir-
litsnefndar.

Talað hefur verið um að sér-
fræðingar þurfi að taka ýmis 
veigamikil atriði til álagsprófa og 
nefnt að kosningakaflinn sé hæp-

inn og of ítarlegur og ósveigjan-
legur.  

En þá ber þess að geta að helstu 
atriði hans, jafnt vægi atkvæða 
og persónukjör, voru bein til-
mæli Þjóðfundar, sem var þús-
und manna slembiúrtak úr þjóð-
skrá, þannig að engin samkoma 
íslensk ætti að hafa speglað þjóð-
arviljann jafn vel. 

Í kosingakaflanum er Alþingi 
gefið svigrúm til að ákveða fjölda 
kjördæma, allt frá einu upp í átta 
og líka gefið svigrúm til að víkja 
frá því að kjósendur geti skipt 
atkvæðum sínum á milli fram-
boðslista. 

Í C-nefnd stjórnlagaráðs sátu 
meðal annarra mikilla áhuga-
manna um kosningalöggjöf tveir 
reyndustu sérfræðingar hér-
lendir um þau mál og álagspróf-
uðu þeir þá skipan sem kölluð er 
„kjördæmavarið landskjör“ og 
sækir grunn sinn í erlendar fyr-
irmyndir.

Mikið hefur verið gert úr því að 
þeir sérfræðingar sem hafa tjáð 
sig um stjórnarskrárfrumvarpið 
eða verið kvaddir til hafi „ein-
róma talið það ótækt“ og þurfa 
rækilegrar uppstokkunar við. 

Nokkrir þessara sérfræðinga 
störfuðu í eða fyrir stjórnlaga-
nefnd við að vinna gögn og tillög-
ur í hendur stjórnlagaráðs upp 
á 700 blaðsíður og gáfu iðulega 
ráðinu tvo kosti að velja um, oft 
tiltekna vegna þess að sérfræð-
ingarnir sjálfir voru ekki á einu 
máli og töldu rétt að gefa upp val-
kosti. 

Í þeim tilfellum þar sem ráðið 
valdi á milli tveggja kosta er 
skiljanlagt að sá sérfræðinganna 
sem ekki fékk sitt fram, yrði ekki 
ánægður eftir á. 

Þetta skiptist stundum sitt á 

hvað þannig að ef allt er lagt 
saman er hægt að blása það upp í 
„einróma óánægju“. En þá verður 
að hafa það í huga að aldrei verð-
ur hægt að semja stjórnarskrá 
þar sem hver einasti sérfræðing-
ur eða hver einasti kjósandi fær 
sínar ítrustu kröfur uppfylltar í 
hverri einustu grein eða hverjum 
einasta kafla. 

Allir ráðsmenn gætu tiltekið 
atriði, þar sem þeir hefðu viljað fá 
sitt ítrasta fram en fráleitt væri 
að segja að af þessum sökum hafi 
ráðsfólkið hafi verið „einróma 
óánægt“ með frumvarpið. 

Stjórnarskrá Íslands getur 
nefnilega aðeins orðið ein, – ein 
stjórnarskrá fyrir eina þjóð, – 
ekki tvær eða fleiri. 

Í stjórnlagaráð völdust jafn 
ólíkir einstaklingar, af eins ólík-
um aldri, menntun, þjóðfélags-
stétt, aðstæðum og stjórnmála-
skoðunum og hægt er að ímynda 
sér. 

Skoðanir í ráðinu spönnuðu allt 
litróf þjóðfélagsins og allir settu 
fram sín sjónarmið af einurð í 
óvenju gagnsæju og opnu ferli 
fyrir opnum tjöldum. 

En úrslitum réði að stjórnar-
skrá gæti aldrei orðið annað en 
málamiðlun og að allir yrðu að 
slá af og ræða sig til sem bestrar 
niðurstöðu. 

Þess vegna var furðulegt að 
heyra þingmann tala um það á 
Alþingi að stjórnarskrárfrum-
varpið væri til orðið á svipað-
an hátt og einræði kommúnista 
komst á í Austur-Evrópu eftir 
stríð. Þingmaðurinn sagði að 
vegna þess að þetta væri stjórn-
arskrá vinstri stjórnar myndi það 
óhjákvæmilega gerast að þegar 
Sjálfstæðisflokkurinn kæmist 
til valda í hægri stjórn myndi sú 
stjórn breyta henni til hægri og 
síðan myndi hver ríkisstjórn eftir 
það breyta henni fram og til baka, 
vinstri-hægri. 

Í þessu felst hin gamalkunna 
tilhneiging til að fara ofan í 
f lokkspólitískar skotgrafir, 
ástand, sem hefur ríkt á Alþingi í 
þau 67 ár sem því hefur mistekist 
það yfirlýsta markmið sitt að gera 
nýja stjórnarskrá. 

Sagt er að stjórnarskrármálið 
sé afrakstur þráhyggju forsæt-
isráðherra en þó var það Fram-
sóknarflokkurinn sem setti það 
á oddinn hjá sér 2009 að setja á 
stofn Stjórnlagaþing sem yrði 
einrátt um gerð og gerði að aðal-
skilyrði fyrir því að veita fyrstu 
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 
hlutleysi og síðar að einu helsta 
kosningamáli Framsóknar. 

Örstutt um hugsanlega póli-
tíska samsetningu stjórnlaga-
ráðs: 13 þeirra sem beðin voru að 
setjast í ráðið höfðu tengst stjórn-
málaflokkum í starfi, á framboðs-
listum eða með setu á Alþingi, og 
skiptust svona: Sjálfstæðisflokk-
ur 4, Samfylking 4, Framsókn 2, 
VG 2 og Frjálslyndir 1. Nokkurn 

veginn sömu hlutföll og verið 
hafa síðustu árin í þjóðfélaginu 
sjálfu! Hinn helmingur ráðsins 
kom úr öllum áttum.

Í fyrra voru liðin 160 ár síðan 
Trampe greifi rauf Þjóðfundinn, 
stjórnlagaþing þess tíma, og þjóð-
in hefur beðið í 67 ár eftir því að 
Alþingi efndi loforð sitt um nýja 
stjórnarskrá.  

Stjórnlagaráð var einróma um 
frumvarp sitt vegna þess að ein 
þjóð getur aðeins haft eina stjórn-
arskrá og hernaður úr flokkspóli-
tískum skotgröfum, eins og reynt 
hefur verið að koma þessu máli 
ofan í, er víti til varnaðar. 

Ráðsfólk léði á því máls að 
koma saman til að líta með opnum 
huga á hugsanlegar breytingar 
á frumvarpinu, enda má alltaf 
finna atriði sem betur mega fara 
varðandi mannanna verk, lag-
færa þau og þoka málinu áfram. 

Þetta mál hefur verið á dag-
skrá, skref fyrir skref, í bráðum 
þrjú ár, og er nú komið á það stig 
að stjórnlagaráð geti fjallað um 
tiltekin atriði sem því hafa verið 
send til umsagnar og útskýringar. 
Vonandi gengur það vel. 

Ein þjóð, ein stjórnarskrá Sjálfstæðismenn 
og afnám tolla og  
vörugjalda

Ný stjórnarskrá

Ómar 
Ragnarsson
sjónvarpsmaður

Stjórnlagaráð var einróma um frumvarp 
sitt vegna þess að ein þjóð getur aðeins 
haft eina stjórnarskrá og hernaður úr 

flokkspólitískum skotgröfum, eins og reynt hefur 
verið að koma þessu máli ofan í, er víti til varnaðar.

Tollar

Kristmann 
Magnússon
fv. formaður Félags 
raftækjasala

525 8000
www.bilaland.is
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 

Einvígi aldarinnar. Fischer og Spassky - 40 
ár  er heiti á sýningu sem var opnuð í Horni á 
2. hæð í Þjóðminjasafni Íslands um helgina. Á 
sýningunni eru munir og myndir sem tengjast 

skákeiginvíginu 1972. Sýningin stendur fram á haust.

Sigruðu í umbúðakeppni Odda FÍT og Norræna hússins:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

D
iðrik Steinsson keramikhönnuður og Jónas Valtýsson grafískur hönn-
uður urðu hlutskarpastir í keppni um hönnun umbúða úr pappa sem 
Oddi stóð fyrir í samvinnu við FÍT og Norræna húsið. Umbúðirnar 
hönnuðu þeir utan um postulínsbollann Gripinn, eftir Diðrik. 

„Við vildum leggja áherslu á formið á bollanum,“ útskýrir 
Jónas. „Handfangið stendur út úr kassanum og þegar lokið 
er opnað spretta pakkningarnar út. Við það flæða út kaffi-
baunir sem við notum sem einangrun í kringum boll-
ann. Það er upplifun að opna pakkann.“ 

Bollinn heitir Gripurinn og hannaði Diðrik hann 
í Myndlistaskólanum í Reykjavík með fólk sem á 
erfitt með fínhreyfingar í huga. „Það er auðvelt 
að smeygja bollanum upp í lófann og ekki þarf að 
stinga fingrum gegnum hanka. Bollinn er tvöfald-
ur með holrými á milli og hitnar ekki en fólk með 
liðagigt eða MS hefur oft litla tilfinningu fyrir hita,“ 
útskýrir Diðrik sem staddur er í Þýskalandi. „Ég vildi 
einnig gera sérstakan bolla sem tilheyrir ekki stelli 
heldur undirstrikar eigandann. Handfangið á bollanum 
er hans sérstaða.“ 

Diðrik og Jónas vinna saman undir merkinu 
Virkið og munu sýna vinningsumbúðirn-
ar og bollann í Listasafni Reykjavíkur á 
HönnunarMars. Áætlað er að koma boll-
anum á markað í sumar. Þá er ráðgert 
að keppnin sjálf verði að árlegum við-
burði. heida@frettabladid.is

Upplifun að 
opna pakkann

Fermingartilboð
Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur

Stærð Verð Tilboð
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.

VALHÖLLNý hönnun

5 svæðaskipt gormakerfi, gæðabólstrun, 
stál kantstyrkingar

Verð með íslenskum botni og fótum

10.000 kr. vöruúttekt 

fylgir öllum fermingarrúmum



LAX MEÐ EGGJAHRÆRU

2 sneiðar rúgbrauð, beygla eða annað 
brauð eftir smekk
4 sneiðar reyktur lax

Eggjahræran
5 egg
½ dl matvinnslurjómi
50 g smjör
Salt og nýmalaður pipar
1 msk. estragon

Paprikusalsa
½ agúrka, klofin í tvennt og fræin 
tekin úr
½ gul paprika, skorin í bita
Safi úr hálfri límónu
1 msk. jómfrúarolía
3 radísur

Aðferðin
Þeytið egg og rjóma saman í 
stálskál. Sjóðið vatn í potti og setjið 
stálskálina þar ofan á. Hrærið eggin 
þar til þau byrja að stífna. Setjið þá 
kalt smjörið saman við. Dreifið fersku 
estragoni yfir ásamt salti og pipar. 
Kljúfið agúrkuna og losið fræin frá 
með teskeið. Skerið síðan í litla bita. 
Blandið saman við paprikubita og 
vætið með límónusafa og olíu. Rífið 
radísur með rifjárni og setjið ofan á. 
Leggið sneiðar af reyktum laxi á 
brauðið og eggjahræru þar ofan 
á. Berið fram með paprikusalsa og 
skreytið t.d. með dilli.   

Gott fyrir lata
Það er misjafnt frá degi til dags í hversu miklu stuði maður er til 
að elda. Eitt kvöld vikunnar er ágætt að útbúa eitthvað fljótlegt og 
einfalt. Reyktur lax með eggjahræru er þannig réttur. 

Reyktur lax með eggjahræru á góðu brauði. NORDICPHOTO/GETTY

Mörgum vex það mjög í augum að 
búa til ís heima. Það er hins vegar 
afar einfalt mál ef rétt uppskrift verð-
ur fyrir valinu. Hér er ein sem er sér-
lega einföld en mjög góð, auk þess 
sem hægt er að leika sér að vild 
með innihaldið. Sumir kjósa að 
setja niður skorin jarðarber, aðrir vilja 
súkku laðispæni og salthnetur og enn 
aðrir slettu af sérríi eða niðurskorið 
fyllt súkkulaði.

Heimagerður ís
4 eggjarauður
1 egg
100 g sykur
½ l rjómi

Eggið, eggjarauðurnar og sykurinn 
eru þeytt þar til úr verður ljós og létt 
blanda. Þá er rjóminn þeyttur og 
blandað saman við eggjablönduna. 
Þegar þessu er lokið er fyllingu að 
eigin vali bætt við, blandan sett í þar 
til gert box með loki og inn í frysti.

Einföld ísuppskrift

Hver sem er getur búið til 
ljómandi góðan ís.

Fátt jafnast á við heimagerðan ís.

Grímur kokkur , Grímur Þór Gíslason matreiðslumeistari, hyggur 
á útflutning á vörum fyrirtækisins sem eru allt frá fiskibollum 
og plokkfiski til humarsúpu og ýsu í raspi. Fyrirtækið er í Vest-
mannaeyjum og nýlega fjárfesti það í þúsund fermetra húsnæði 
í bænum. Frá þessu greinir www.freisting.is

Það leynast margar hitaeiningar 
í einu glasi af léttvíni.

Þeir sem vilja passa þyngdina 
þurfa að gæta sín á alkóhóli. Ef 
ákveðið er að efna til veislu er þó 
hægt að velja vín sem inniheldur 
minni sykur en meiri. Mjög mis-
jafnt er eftir tegundum hve sykur-
innihald er mikið. Á það við um 
rauðvín, hvítvín og freyðivín. Þurr 
hvítvín eru sykurminni en þau 
sætu. Rauðvín eru einnig mismun-
andi sæt en ráðgjafar í Vínbúðinni 
geta eflaust aðstoðað fólk vilji það 
vín með litlum sykri.

Samkvæmt könnun sem gerð var 
í Noregi var ein tegund rauðvíns 
með 0,1 gramm af sykri í einum 
lítra á móti 120 grömmum í ann-
arri tegund. Sæt-
asta hvítvínið í 
þarlendri vín-
búð var með 
254,7 grömm 
af sykri í 
einum lítra. 
Ef fólk vill 
vera með vitað 
um kaloríurn-
ar ætti það að 
forðast bjór og 
sterkt áfengi með 
gosi. 

Í hálfum lítra af bjór 
sem er 4,7 prósent að 
styrkleika eru 200 
hitaeiningar. Það eru 
100 hitaeiningar í 
einu glasi af hvítvíni 
og 105 í einu glasi af 
rauðvíni. 

Áfengið
er fitandi

Hefur flú starfa› vi›
matrei›slu e›a kjöti›n
í 5 ár e›a lengur og vilt

ljúka námi í greinunum?

th
or

ri@
12

og
3.

is 
42

6.
04

1

fiá gæti raunfærnimat veri› fyrir flig
Raunfærnimat mi›ar a› flví a› meta færni og flekkingu sem
vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. A› loknu raunfærnimati
fara flátttakendur í skóla og ljúka flví námi sem eftir stendur til
a› útskrifast.

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat er 5 ára starfsaldur í greininni og
25 ára lífaldur.

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is/radgjof. Einnig
er hægt a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Veri› er a› vinna samskonar verkefni í framrei›slu, bakarai›n,
húsasmí›i, pípulögnum, málm- og véltæknigreinum, matartækni
og kjötskur›i.

Hefur flú starfa› vi›
framrei›slu e›a bakarai›n

í 5 ár e›a lengur og vilt
ljúka námi í greinunum?
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fiá gæti raunfærnimat veri› fyrir flig
Raunfærnimat mi›ar a› flví a› meta færni og flekkingu sem
vi›komandi b‡r yfir inn í skólakerfi›. A› loknu raunfærnimati fara
flátttakendur í skóla og ljúka flví námi sem eftir stendur til a›
útskrifast.

Inntökuskilyr›i í raunfærnimat er 5 ára starfsaldur í greininni og
25 ára lífaldur

Áhugasömum er bent á a› hafa samband vi› I‹UNA fræ›slusetur
í síma 590-6400.

Nánari uppl‡singar er a› finna á www.idan.is/radgjof. Einnig
er hægt a› senda tölvupóst á netfangi› radgjof@idan.is.

Veri› er a› vinna samskonar verkefni í matrei›slu, matartækni,
kjöti›n, kjötskur›i, húsasmí›i, pípulögnum, málm- og véltækni-
greinum.



SLYSABÆTUR
MÁNUDAGUR  5. MARS 2012 Kynningarblað um þjónustu lögfræðinga í slysa- og skaðabótamálum.

Líkams- og f járhagstjón í 
kjölfar slysa valda oft mikl-
um breytingum á lífi fólks. 

Margir sem lenda í slysi upplifa 
sig minnimáttar þegar kemur að 
samskiptum við tryggingafélög-
in. Þá kemur Fulltingi til sögunn-
ar. „Við aðstoðum fólk við að leita 
réttar síns“ segir Bergrún Elín 
Benediktsdóttir, einn eigenda stof-
unnar en hún hefur unnið á sviði 
skaðabóta- og vátryggingarétt-
ar allt frá útskrift úr lagadeild Há-
skóla Íslands. Hún segir fólk leita 
til stofunnar telji það sig eiga bóta-
rétt t.d. vegna afleiðinga umferð-
arslysa, vinnuslysa, slysa á sjó eða 
eignatjóna. „Við mælum með því 
að fólk leiti ráða sem fyrst og bend-
um á að fyrsta viðtalið er ókeypis. 
Það kostar því ekkert að spyrja.“ 

„Ef einstaklingur lendir í slysi 
er mikilvægt að leita til læknis og 
lýsa einkennum, ef einhver eru, í 
kjölfar slyssins. Eins er mikilvægt 
að tilkynna líkamstjónið til við-
komandi tryggingafélags þar sem 
eins árs tilkynningarfrestur gild-
ir m.a. í slysatryggingum og sjúk-
dómatryggingum.“ Algengt er að 
fólk missi bótarétt sinn m.a. vegna 
þess að það leitaði seint til lækn-
is eða tilkynnti slysið of seint til 
tryggingafélagsins, segir Bergrún. 

Bergrún segir fólk oft ekki 
þekkja rétt sinn jafnvel þó það hafi 
samviskusamlega greitt af trygg-
ingunum sínum til fjölda ára. „Það 
er t.d. algengur misskilningur að 
sá sem er dæmdur í órétti í um-
ferðarslysi eigi engan bótarétt. 
Það er alrangt. Hvort sem einstak-
lingur er í rétti eða órétti þá getur 
hann átt rétt til bóta vegna líkams-
tjóns. Bótaréttur úr slysatrygging-
um getur verið bæði vegna tíma-
bundinna af leiðinga og varan-
legra af leiðinga. Tímabundnar 
af leiðingar slysa geta oft verið 

fjárhagslega þungbærar t.d. þegar 
einstaklingur verður fyrir tekju-
tapi eða miklum útlögðum kostn-
aði við að leita til lækna og vegna 
sjúkraþjálfunar. Ef einkenni eftir 
slys reynast þrálát þá getur komið 
til bótaréttur vegna varanlegra af-
leiðinga, en mat á slíkum einkenn-
um fer í fyrsta lagi fram þegar ár er 
liðið frá slysi.“

„Algengt er að fólk gefist upp á 
að hafa samskipti við trygginga-
félögin eftir slys þar sem málin eru 
oft á tíðum flókin.“ Bergrún segir 
mikla skyldu lagða á þann sem 
ætlar að sækja rétt sinn gagnvart 
tryggingafélögum að standa rétt 
að málum, því reynist mörgum 
vel að leita til lögfræðinga sem vita 

hvaða gögn og upplýsingar þurfa 
að vera til staðar. „Ef einstakling-
ur leitar til okkar með bótamál þá 
sjáum við um  rekstur málsins. Við 
leitum réttar hans úr öllum þeim 
tryggingum sem koma til greina 
en oft veit fólk ekki af trygging-
um sem geta verið til staðar t.d. 
á grundvelli kjarasamnings. Ein-
staklingur getur því farið á mis við 
bótarétt ef hann fær ekki sérfræði-
ráðgjöf.“

 Þrátt fyrir að fólk sé tryggt getur 
það mjög auðveldlega misst bóta-
rétt sinn ef ekki er rétt staðið að 
málum frá upphafi, því er mikil-
vægt að leita ráða hjá lögfræðingi 
sem sérhæfir sig í bótamálum sem 
fyrst eftir slys.

Bera hag tjónþola fyrir brjósti
Fulltingi er eina lögmannsstofan á Íslandi sem sérhæfir sig í slysa- og skaðabótum og hafa starfsmenn hennar langa reynslu á því sviði. Mælt er með 
því að fólk leiti ráða lögfræðings áður en það sækir slysa- eða skaðabætur en þannig aukast líkur á að málin verði farssællega leid til lykta.

Þau Bryndís Guðmundsdóttir, Óðinn Elísson og Bergrún Elín Benediktsdóttir reka Fulltingi en þar starfar fjöldi sérfræðinga.

GOTT AÐ VITA
Fólk getur átt rétt á bótum vegna líkamstjóns eftir umferðarslys hvort 
sem það er í órétti eða rétti.

Starfsmenn Fulltingis ráðleggja fólki að leita ráða lögfræðings eins 
fljótt og auðið er enda mikil skylda lögð á þann sem ætlar að sækja rétt 
sinn gagnvart tryggingafélögum að standa rétt að málum. Þá er mikil-
vægt að leita til læknis um leið og einkenna verður vart og tilkynna 
slys til tryggingafélagsins. Algengt er að fólk missi bótarétt eftir slys þar 
sem það leitar ekki tímanlega til læknis eða tilkynnir ekki slys innan árs 
frá því að það vissi um kröfu sína.

Fyrsta viðtal hjá Fulltingi er frítt. Það kostar því ekkert að leita ráða. 
Hægt er að hringja til að fá upplýsingar eða panta viðtal en einnig er 
hægt að senda tölvupóst á fulltingi@fulltingi.is .Símanúmer Fulltingis 
er 533 2050.
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Vilhjálmur H. Vilhjálms-
son, hæstaréttarlögmaður 
hjá Landslögum, er einn af 

reyndustu lögmönnum landsins og 
hefur 35 ára farsæla reynslu við inn-
heimtu slysabóta. Hann hefur rekið 
hundruð slíkra mála fyrir dómstól-
um – þar af mörg grundvallarmál í 
íslenskum skaðabótarétti. 

Vilhjálmur, ásamt nokkrum 
öðrum lögmönnum, barðist á 
sínum tíma kröftuglega fyrir 
breytingum á skaðabótalögum, 
sem skilaði verulegri réttarbót 
árið 1999, og einnig árið 2009.

„Flest njótum v ið l í fsins 
áhyggjulaust, en því miður verða 
slys sem geta haft í för með sér 
skerðingu á heilsu, veruleg útgjöld 
og oft tímabundnar og varan legar 
af leiðingar. Þá þarf aðstoð sér-
hæfðs lögmanns með haldgóða 
þekkingu á slysa- og skaðabóta-
málum,“ útskýrir Vilhjálmur.

Hann segir oft verið að inn-
heimta bætur fyrir einstaklinga 
sem tapað hafa vinnugetu sinni.

„Því skiptir miklu máli að hæfir 

menn komi að, enda verið að tala 
um gríðarlega hagsmuni þessa 
fólks. Höfuðatriði er að lögmaður 
sem sér um heimtu bóta hafi til að 
bera þekkingu og reynslu á þessu 
sviði.“

Vilhjálmur bætir við að hjá 
Landslögum starf i eingöngu 
sérhæfðir lögmenn sem marg-
ir kenni, eða hafi kennt, skaða-
bótarétt við lagadeildir Háskóla 
Íslands, Háskólans í Reykjavík og 
Háskólans á Bifröst. Flestir hafi 
þeir einnig langa starfsreynslu.

„Það getur skipt sköpum upp á 
fjárhaglegt öryggi til framtíðar að 
leita til lögmanns í kjölfar slyss. Þá 
er mjög mikilvægt að lögmaður-
inn búi yfir reynslu og þekkingu 

í innheimtu slysabóta – og gefist 
aldrei upp fyrir hönd síns skjól-
stæðings,“ segir Vilhjálmur.

Engin þóknun ef bætur nást ekki  
„Ef við hjá Landslögum inn-
heimtum engar bætur fyrir okkar 
fólk, þá greiðir það enga lög-
mannsþóknun til Landslaga. Svo 
einfalt er það,“ segir Vilhjálmur. 

Þá getur fólk hringt til Lands-
laga og fengið upplýsingar um 
slysabætur sér að kostnaðarlausu. 
„Hingað er hringt með ýmsar 
spurningar sem við reynum að 
svara eftir bestu getu.“ 

Milliliðalaus aðgangur 
að lögmanni
„Hjá Landslögum njóta skjólstæð-
ingar okkar þess að hafa milliliða-
lausan aðgang að sínum lögmanni 
sem leiðbeinir þeim í gegnum allt 
málið. Þannig er tryggt að sér-
hæfðir lögmenn komi að málinu 
á öllum stigum þess,“ segir Vil-
hjálmur H. Vilhjálmsson, hæsta-
réttarlögmaður.

Það getur skipt 
sköpum upp á 

fjárhaglegt öryggi til 
framtíðar að leita til 
lögmanns í kjölfar slyss.

Landslög – bót í máli
Landslög er alhliða lögmannsstofa sem rekur rætur sínar allt aftur til ársins 1971, en 
stofan fékk núverandi nafn árið 1999. Á henni starfa eingöngu sérhæfðir lögmenn með 
áratuga reynslu og sérfræðiþekkingu við innheimtu slysabóta.

Hér má sjá fimm af sérhæfðum og reynslumiklum lögmönnum Landslaga; frá vinstri: Vilhjálm H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmann, 
héraðsdómslögmennina Hildi Ýri Viðarsdóttur og Tómas Hrafn Sveinsson, Viðar Lúðvíksson hæstaréttarlögmann og Daníel Isebarn 
Ágústsson héraðsdómslögmann. MYND/GVA

Skjólstæðingur mælir sér mót við lögmann hjá Landslögum, þar 
sem farið er yfir málið, slysinu lýst og afleiðingum þess. Í framhaldi er 
ákvörðun tekin um frekari gagnaöflun og slysið tilkynnt til þeirra sem 
málið varðar, til dæmis tryggingafélaga eða Sjúkratrygginga Íslands.

Ef einstaklingur verður óvinnufær 
er athugað hvort hann eigi rétt á 
bótum á þeim tíma. Fólk er hvatt til 
að leita allra leiða til að ná bata og 
bendir Landslög á færustu lækna 
og sérfræðinga til að aðstoða sína 
skjólstæðinga.
Að ákveðnum tíma liðnum er 
óskað eftir mati á afleiðingum slyss, 
tímabundnum og varanlegum. 
Algengt er að það sé tímabært um 

einu og hálfu ári eftir slys, en þó getur liðið lengri tími.
Afar mikilvægt er að hlutlausir matsmenn meti afleiðingar slyss. Við 
leggjum áherslu á að vanda val á matsmönnum og óskum eftir dóm-
kvaðningu matsmanna reynist þörf á því. Sé þess óskað mætum við á 
matsfund með fólkinu okkar. 
Þegar matsgerð um afleiðingar liggur fyrir metum við niðurstöður 
hennar í samráði við skjólstæðing. Ef við teljum matið ásættanlegt er 
skrifað kröfubréf og óskað eftir bótauppgjöri. 
Ef einhver vafi er um afleiðingar er tekið við slysabótum með fyrirvara 
og sérstökum áskilnaði um að krefja hinn bótaskylda um frekari bætur, 
verði síðar leitt í ljós að afleiðingar séu meiri. Þetta er mjög mikilvægt – 
einkum þegar ungt fólk er annars vegar, enda getur verið erfitt að meta 
stuttu eftir slys hve miklar afleiðingar þess verða til allrar framtíðar. 
Landslög lýkur ekki máli fyrr en ásættanleg niðurstaða fæst – jafnvel 
fyrir dómstólum.

HVERNIG GENGUR MÁLIÐ SVO FYRIR SIG 
HJÁ LANDSLÖGUM?

Landslög bendir skjólstæðingum 
sínum á færustu lækna og sérfræðinga 
til aðstoðar við að ná bata.

LANDSLÖG  ALHLIÐA LÖGMANNSSTOFA
Landslög er alhliða lögmanns-
stofa með yfir tuttugu lögmenn. 
Lögmennirnir sem þar starfa eru 
með víðtæka reynslu og sérfræði-
þekkingu af flestum sviðum lög-
fræðinnar. Landslög geta því boðið 
sérhæfða þjónustu, svo sem við 
samninga- og skjalagerð, álitsgerðir, 
hlutafélagarétt, leigusamninga, 
einkalífsrétt, samkeppnisrétt, sjó- 
og flutningarétt, skipasölu, stjórn-
sýslurétt, sveitarstjórnarrétt, upp-
lýsingatæknirétt, vátryggingarétt, 
verksamninga og innheimtur, svo 
eitthvað sé nefnt. Þá veitir stofan 
alla almenna ráðgjöf, hefur með höndum skipti dánar- og þrotabúa, 
málflutning, uppgjör slysa- og skaðabótamála, og fleira.

LANDSLÖG Í HNOTSKURN
● Áratuga traust og farsæl aðstoð við slasað fólk
● Engar bætur – engin þóknun 
● Milliliðalaus aðgangur að lögmanninum 

þínum
● Hlutlausir matsmenn

Borgartúni 26, 5. hæð
105 Reykjavík
Sími 5202900
www.landslog.is

Slys ber að bæta
Þarft þú hjálp við að leita réttar þíns?

Reyndir lögmenn okkar aðstoða þig við innheimtu slysabóta.
Fáist engar bætur greiðir þú enga þóknun.

Borgartúni 26
105 Reykjavík
Sími: 520 2900
Fax: 520 2901

landslog.is
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Fasteignasalan Torg hefur til 
sölu verðlaunahús í Lindunum í 
Kópavogi.

Um er að ræða stórglæsilegt 
242 fm einbýlishús hannað af 
Albínu Thordarson arkitekt. 

Umhverfisráð Kópavogsbæjar veitti 
arkitektinum sérstök verðlaun fyrir 
hönnun hússins, fyrir garðinn og 
fyrir frágang húss í hverfi sem var 
að byggjast upp. Húsið sem er stein-
steypt stendur eitt á stórri hornlóð. 

Útsýni úr húsinu er stórbrotið. 
Álftanesið og Kópavogurinn blasa 
við og sömuleiðis Faxaflóinn. Efn-
isvalið á klæðningunum utan á hús-
inu, bæði veggjum og þaki, tengist 
náttúrunni, járn sem ryðgar að vissu 
marki, íslenskt grágrýti og sedr-
usviður. Þetta efnisval heldur sér 
þegar komið er inn fyrir. 

Allar innréttingar í húsinu eru 
sérsmíðaðar í Trésmiðju Héðins 
og Ásgeirs í Keflavík og garðurinn 
glæsilegur og hannaður af landslags-
arkitektum. Allar nánari upplýsingar 
veitir Hafdís Rafnsdóttir sölustjóri 
gsm 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is.

Verðlaunahús í Lindunum

Allar innréttinar í húsinu eru sérsmíðaðar.

Efnisvalið á klæðningunni utan á húsinu tengist náttúrunni.

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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Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri  
Sigurðsson 
sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Anna Svala 
Árnadóttir
sölufulltrúi

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

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

Melabraut - Seltjarnarnesi. 
Um er að ræða tvær nýjar 4ra 
herbergja íbúðir á neðri hæð með 
sérinngangi í fallegu nýju fjórbýlis-
húsi í grónu hverfi við Melabraut. 
Eignin afhendist fullbúin að utan sem 
innan en án gólfefna. Afh. vorið 2012. 
V 39,5 m. 

Rauðagerði - Stór aukaíbúð 
Gott mikið endurbætt 300 fm 
einbýlishús með ca 110 fm 
aukaíbúð á jarðhæð. Möguleiki að 
útbúa á þriðja íbúðarrýmið. Góðir 
útleigumöguleikar. 

Sléttuvegur - eldri borgarar.
Vel skipulögð og vel umgengin 2ja 
herbergja 69,6 fm íbúð á 1. hæð 
í 5 hæð lyftuhúsi við Sléttuveg í 
Reykjavík. V 20,5 m.

Smiðjustígur - 101 Rvk. 
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á 
1. hæð með sameiginlegum inngangi 
í fallegu þríbýlishúsi í hjarta mið-
bæjarins. V 28,7 m.

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

Mosgerði - ósamþykkt.
Um er að ræða 50,4 fm ósamþykkta 
kjallaraíbúð við Mosgerði í Reykjavík. 
Laus - lyklar á skrifstofu. V 10,5 m. 

Laufrimi - 4ra herb
Góð 100 fm endaíbúð með sérinn-
gangi. Sérinngangur, geymsla innan 
íbúðar, stórar svalir og mikið útsýni. 
Stutt í alla verslun, skóla og þjónustu. 
Möguleg skipti á stærri í hverfinu. 
V. 25,0 m 

Perlukór - 4ra herbergja.
Mjög falleg og rúmgóð 172 fm 
4ra herbergja íbúð á annarri hæð 
ásamt stæði í bílageymslu í fallegu 
nýlegu 2ja hæða litlu fjölbýlishúsi við 
Perlukór í Kópavogi. V 43,9 m. Áhv. 
33,5 m. óverðtr. lán. 

Logafold - einbýli
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. 

Barðastaðir - einstök staðsetning
Mjög vandað 172 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 38,3 fm 
bílskúr. Góð staðsetning. . Strand-
lengjan, laxá og tveir golfvellir ásamt 
fallegum göngu- og hjólaleiðum í 
næsta nágrenni. 

Álfabakki  - Atvinuhúsnæði.
Gott 760 fm atvinnuhúsnæði. Vandað 
405 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
í Mjóddinni ásamt 355 fm vörulager 
í kjallara.    Miklir notkunnar - og 
tekjumöguleikar

Sóleyjarimi, 2ja + bílskýli
Mjög góð 82,8 fm 2ja herbergja íbúð 
á fyrstu hæð með sérinngangi og 
yfirbyggðum suður svölum. Parket 
og flísar á gólfum. Þvottahús innan 
íbúðar. Laus strax. Verð 21,9.

Finndu okkur  
á Facebook

Hyrjarhöfði - atvinnuhúsnæði
870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðar-
húsnæði. Húsið stendur á góðum 
stað í höfðahverfinu skammt frá 
samgöngustofnæðum.Húsinu má 
auðveldlega skipta upp í nokkra 
hluta. Góð aðkoma er á húsinu, stórt 
plan fyrir framan húsið og háar inn-
keyrsludyr. V. 95,0 m. 

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

Íbúð 105 - 2ja herb íbúð með stórum sólpalli í suður, 
78,1 fm Áhvílandi hagstæð lán frá ILS kr. 19,5 m með 
4,15% og 4,35% vöxtum. Fæst á yfirtöku og sölulaun - 
útborgun aðeins um 800 þúsund. Afborgun af láni um 
85 þús á mánuði. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél 
fylgja.
Mikil sala - vantar eignir á skrá.

Opið hús Eskivöllum 5 þriðjudag kl. 17:30 - 18:00

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  
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Laxatunga-Mosfellsbæ
Fallegt og nýlegt 137 fm einbýlishús 
auk 37,7 fm bílskúrs í Mosfellsbæ. 
Húsið er timburhús, klætt með litaðri 
steniklæðningu. Rúmgóð stofa með 
útgengi á lóð, eldhús með fallegri 
viðarinnréttingu og 3 svefnherbergi 
í svefnálmu auk forstofuherbergis. 
Hiti í gólfum. Geymsla /herbergi í 
bílskúr.  Stutt í leikskóla og útivist. 
Öll eignaskipti skoðuð.

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

Suðurholt-Hafnarfirði. 
4ra herbergja -laus 
strax.
Góð 4ra herbergja íbúð á neðri hæð 
með sérinngangi. Íbúðin skiptist m.a. 
í bjarta stofu með útsýni til suðurs. 
Eldhús með útgengi í garð. 3 rúmgóð 
herbergi. Stutt í skóla og leikskóla. 
Laus til afhendingar strax. 
Verð 27,9 millj.

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu fjölbýli 
Akrahverfinu í Garðabæ.  Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu útsýni. Opið eldhús. 
3 rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla. 
Verð 35,9 millj.

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.

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. Sameiginlegt þvottaherbergi á 
hæðinni.  Verð  72,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0601. Verið velkomin.

Tjarnargata- 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 92,3 fm. íbúð á 3. hæð í góðu steinhúsi auk 18,2 fm. sér geymslu/
herbergi með fullri lofthæð í kjallara í hjarta miðborgarinnar. Aukin lofthæð í íbúðinni og 
svalir út af eldhúsi til norðvesturs. Þrjú rúmgóð herbergi. Verð 28,9 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 skjólv. Hiti í innkeyrslu og stétt.  Verð 57,9 millj.

Reynilundur  Garðabæ.
Vel staðsett 204,9 fm. 5 herbergja raðhús á einni hæð að meðtöldum 52,9 fm. tvöföldum 
bílskúr. Björt stofa með góðri tengingu við borðstofu og eldhús. Falleg ljós viðarinnrétting 
í eldhúsi. 4 herbergi. 2 baðherbergi. Húsið hefur verið endurnýjað að hluta s.s. ytra byrði, 
gólfefni og eldhús. Lóð í rækt með lýsingu.Verð 47,7 millj.

SÉRBÝLI

Fífusel – 4ra herbergja.
101,8 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í steniklæddu fjölbýlishúsi í Seljahverfinu. Austursvalir út 
af stofu. Fataherbergi innaf holi. Þvottaherbergi/geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. 
Sér bílastæði á lóð.Verð 18,6 millj.

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

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

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

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

Þingasel.
Glæsilegt 363,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.  Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er búið að skipta um öll gólfefni, innréttingar, 
innihurðir, bæði baðherbergi o.fl. Stórt opið rými sem í eru samliggjandi stofur með útsýni 
að Esjunni. Stórt eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa inn af holi. Mjög 
stórt hjónaherbergi með miklum fataskápum og innréttingum.  3 barnaherbergi. Innaf 
tvöföldum bílskúr eru góðar geymslur og rými sem nýtt hefur verið undir líkamsrækt. Stór 
lóð með skjólgóðum veröndum. Verð 75,0 millj.

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

Glæsibær
Fallegt 167,2 fm einbýlishús að meðt. 31,2 fm bílskúr á þessum frábæra stað við Elliðaárdal-
inn. Eignin skiptist m.a. í hol með útgangi á verönd, samliggjandi stofur með arni, eldhús 
með góðri borðaðstöðu, 3 herbergi(4 á teikn.) og baðherbergi. Húsið er nýmálað og viðgert 
að utan. Ræktuð lóð með viðar- og hellulögðum skjólgóðum veröndum og skjólveggjum. 
Verð 54,9millj.

4 - 6 HERB.

Skálateigur – Akur-
eyri. 4ra herbergja
Glæsileg og vel innréttuð 121,5 
fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð 
í nýlegu fjölbýli á Akureyri 
ásamt stæði í bílageymslu og 
sér geymslu. Innréttingar eru úr 
eik og parket og flísar á gólfum. 
Opið eldhús með útgengi á 
svalir. Rúmgóð setu- og borð-
stofa. 3 herbergi. Verð 34,9 millj.

Kirkjusandur 5 – glæsileg lúxusíbúð á efstu hæð

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17-18
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Laufengi_12_medium
Laufengi –  útsýnisíbúð—laus strax Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð að meðtalinni 
sér geymslu í litlu fjölbýli með  sameiginlegu yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. Eldhús 
með góðum borðkrók. Suðvestursvalir út af stofu. Baðherbergi flísalagt í gólf og 
veggi.  Laus til afhendingar strax. Verð 21,9 millj.

 EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

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

Brekkubyggð –Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi.
92,0 fm íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á góðum og grónum stað í 
Garðabæ. Stór sér lóð fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi innaf 
forstofu, hol, 2 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og flísalagt baðherbergi. 
Útsýni út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yfir borgina og víðar. Verð 23,9 millj.

Hátún.
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð auk 
6,0 fm sér geymslu  í þessu 
eftirsótta fjölbýli miðsvæðis 
í Reykjavík. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Svalir til austurs 
út af stofu. Opið eldhús með 
góðum borðkrók. Sameign 
góð. Verð 26,0 millj.

Fellsmúli – 4ra herbergja
Mjög snyrtileg og talsvert endurnýjuð  105,5 fm. íbúð á 2. hæð auk 17,0 fm. sér her-
bergis 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.

Hjallabrekka-Kópavogi. Sérinngangur
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. 
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.

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.  

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.

Kvisthagi- laus strax.
Mjög vel staðsett og vel skipulögð 87,2 fm. íbúð á jarðhæð/kjallara í mikið 
endurnýjuðu fjórbýlishúsi í vesturborginni. Samliggjandi skiptanlegar stofur með 
rennihurð á milli. 1 svefnherbergi. Úr stofum er útgangur á sér verönd til suðurs. 
Laus til afhendingar fljótlega. Verð 24,9 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 hjónaher-
bergi.  Sameign snyrtileg.  
Fín fyrstu kaup. Laus 
fljótlega. Verð 14,9 millj.

Sóleyjarimi – laus strax.
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, baðehrbergi og þvottaherbergi. Sér 
stæði í bílag. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 21,9 millj.

Nýbýlavegur –
Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með sérinn-
gangi 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.

Njálsgata.
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.

Sléttuvegur -2ja herbergja 
Mjög góð 2ja herbergja 72,7 fm. íbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi með sér stæði í lokuðu bílskýli. Sólríkar 
yfirbyggðar svalir eru til suðurs með góðu útsýni.Opið eldhús, rúmgóð stofa og svefnherbergi með góðum 
fataskápum.   Húsvörður, veislusalur, þreksalur og hárgreiðslu- og snyristofa. Verð 27,3 millj.

Skólabraut – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja
Björt 74,5 fm. endaíbúð á 3. hæð með svölum til suðurs og sér 4,8 fm. geymslu á hæðinni á sunnanverðu Sel-
tjarnarnesi. Rúmgóð og björt stofa. Rúmgott svefnh. Í húsinu er rekin þjónustumiðstöð og er m.a. boðið upp á 
heitan mat í hádeginu. Hiti í stéttum við hús. Sameign góð. Laus til afhendingar fljótlega. Verð 21,9 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. 

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.

AUSTURSTRÖND- SELTJARNARNESI
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN 

KAUPANDA.

250-350 FM. EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
ÓSKAST Á STÓR REYKJAVÍKURSVÆÐINUI.

SJÁLAND-GARÐABÆ
ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM 

EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.

EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS OG PARHÚS Í GARÐABÆ

SÉRHÆÐ ÓSKAST Í HLÍÐUM
ÓSKUM EFTIR 130-150 FM. SÉRHÆÐ Í HLÍÐUNUM 

FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ TRAUSTUM LEIGUSAMNINGUM 
FYRIR FJÁRFESTA

SELTJARNARNES
ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐ, RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI

Á SELTJARNARNESI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

HÆÐ ÓSKAST Í ÞINGHOLTUNUM

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

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.



Skúlagata 44 - einstök íbúð

Brautarland - vel skipulagt

Ljósaland 15 - fallegt hús

Norðurbakki 11a - sjávarútsýni

Hólsvegur 16 - mikil eign með aukahúsi

 Flétturimi 38 - stór verönd

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fallegt og vel skipulagt 161,5 fm raðhús á einni hæð neðst í Fossvogsdalnum, húsið er vel 
staðsett innarlega í botnlangagötu. Húsið skiptist þannig: Forstofa, snyrting, hol, stofa, eldhús, 
þvottahús, geymsla, 3 herbergi, baðherbergi, fataherbergi og hjónaherbergi.  V. 61,5 m. 1243 

Raðhús í Fossvoginum. Húsið er einstaklega 
vel staðsett, næstneðst í dalnum, þar sem 
veðursæld er sérstaklega mikil. Húsið var 
byggt árið 1971 og teiknað af Jóni Kaldal. 
Húsinu hefur verið vel við haldið. OPIÐ HÚS 
Á MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00 
V. 56,9 m. 1252

Glæsilegar endaíbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki 11A er lyftuhús á mjög góðum útsýnisstað við 
höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum innréttingum 
og með öllum gólfefnum. Endaíbúðirnar eru glæsilegar 3ja herbergja lúxusíbúðir með tveimur 
baðherbergjum og ýmist tvennum svölum eða veröndum á jarðhæðum. Stæði í bílageymslu 
fylgir öllum íbúðum. VERÐ FRÁ 35,5 m.. - 37,0 m. 1235

Mjög falleg sérhæð 
og ris ásamt bílskúr 
og auka íbúðarhúsi 
á lóð. Samtals 201,4 
fm að stærð. Stór og 
mikil sólarverönd. 
Góð staðsetning. 4-5 
svefnherbergi innar 
aðalíbúðar. Sérinn-
gangur. Fallegt hús 
í góðu og friðsælu 
hverfi. 

OPIÐ HÚS 
Í DAG 
(MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 
17:00 - 
18:00 
V. 45,0 m. 
1244 

3ja herbergja 98 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og góðri verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, 
hol, sér þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofu og tvö svefnherbergi. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00  V. 22,5 m. 7248 

 Einbýli

Eldri borgarar

Hvassaleiti - VR blokkin
Falleg 4ra herbergja 107,8 fm íbúð á 2.hæð í 
góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í VR blokk-
inni. Íbúðin er nýtt sem 2ja herbergja íbúð í 
dag. Húsvörður. Mikil og góð sameign í húsinu 
m.a. föndur, matsalur og margt fleira. 
V. 32,0 m. 1233 

Árskógar 8 - 7. hæð
Mjög góð 95,5 fm 3ja herbergja íbúð á 7. 
hæð fyrir eldri borgara með fallegu útsýni yfir 
borgina.  Á jarðhæð er innangengt í þjónustu-
miðstöð þar sem er matur, tómstundir og 
heilsugæsla. Tvær lyftur eru í húsinu. 
V. 30,2 m. 6079 

Sjáland í Garðabæ - 17. Júnítorg
Mjög falleg og snyrtileg 65,1 fm stúdíó íbúð á 
jarðhæð í húsi fyrir 50 ára og eldri í Sjálands-
hverfinu í Garðabæ. Stór suð-vestur verönd. 
Lyftuhús. V. 18,9 m. 1250

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 

 Framnesvegur 34 - vel skipulögð

 Fálkagata 32 - stutt í Háskólann

Mjög góð og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2. hæð á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Íbúðin 
skiptist þannig: Stofa, herbergi, svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og hol.  Sameiginlegt þvotta-
hús og sér geymsla eru í kjallara. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 19,9 m. 1227 

Björt og rúmgóð 85fm íbúð á 2. hæð (auk 12,7 fm geymslu á jarðhæð) á góðum stað í vestur-
bænum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð síðastliðin ár, s.s. eldhús, baðherbergi, hurðar, 
gler og gólfefni. Stutt er í Háskólann, verslanir og leik- og grunnskóla. OPIÐ HÚS Á MORGUN 
(ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 17:30 V. 25,9 m. 1179

Dimmuhvarf 1 - einstakt útsýnishús 
Einstakt einbýli á frábærum útsýnisstað ofan 
við Elliðavatn með óhindruðu útsýni út á 
vatnið. Húsið er skráð 278,5 fm en þar af er 
bílskúrinn skráður 55,1 fm en hann hefur verið 
nýttur sem íbúðarrými. Húsið er teiknað af 
Stúdíó Granda og er einstakt í allri hönnun. 
Glæsilegt hús á miklum útsýnisstað.  
V. 79,5 m. 1211

Reynihvammur- einbýli með útsýni
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum 
á  fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópa-
vogs. Í dag eru tvær íbúðir í húsinu en auðvelt 
er að nýta húsið sem einbýlishús. Á síðustu 
árum hefur verð endurnýjað skólp, dren sett 
við húsið, húsið klætt á áveðurshliðum og 
nýtt járn á þak með rennum.  
V. 43,9 m. 7404 

Einstök 142,5 fm þakíbúð á tveimur hæðum í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu við 
Skúlagötuna í Reykjavík. Íbúðin er með óhindruðu útsýni bæði til sjávar og yfir borgina. Tvennar 
svalir. Stæði í bílageymslu. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
V. 54,9 m. 7184

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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 



 Eignir óskast

Helgafellsland í Mosfellsbæ

Laufásvegur 14 - heil húseign 

Ögurhvarf - tvö hús

Víkurhvarf - nýlegt og vandað2ja herbergja

 Sumarhús og jarðir

3ja herbergja

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

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 

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 

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

Sólheimar 27 - glæsilegt útsýni
Falleg 4ra herb. 104 fm endaíbúð á 6.hæð í 
fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er velskipulögð og 
í mjög góðu standi og hefur verið talsvert 
endurnýjuð. Parket. Granít sólbekkir. Tengi f. 
þvottavél á baði og stórt sameiginlegt þvotta-
hús. Laus fljótlega. V. 25,9 m. 1086 

Grýtubakki 30 - sér lóð
2ja herbergja vönduð 72,5 fm íbúð á jarðhæð 
með sér lóð. Íbúðin skiptist í gang, rúmgott 
herbergi, endurnýjað baðherbergi, endur-
nýjað eldhús og stofu. Úr stofu er gengið út á 
hellulagða verönd.  V. 14,9 m. 7138 

Rauðalækur - neðri sérhæð
Glæsileg sérhæð við Rauðalæk í Reykjavík.  
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1982. 
Hæðin er 5 herbergja og skráð 136,2 fm auk 
24,4 fm bílskúrs sem stendur við húsið. Sam-
tals er eignin því 160,6 fm. Falleg og góð hæð 
með rúmgóðum stofum. V. 39,9 m. 1206 

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

Flókagata - lítið niðurgrafin
Falleg og vel staðsett 78 fm íbúð í kjallara 
(lítið niðurgrafin) með sérinngangi. Íbúðin er 
mikið endurnýjuð.  Hæðin fyrir ofan er einnig 
í sölu, en þar var áður fyrr opið á milli hæða. 
V. 19 m. 1204 

Furugrund 66 - gott útsýni
Falleg 2ja herbergja íbúð í Furugrund á 3. 
hæð með góðu útsýni til vesturs yfir Fossvogs-
dalinn. Íbúðin er mjög vel skipulögð. Íbúðin er 
skráð 37,4 fm og skiptist í hol, eldhús, stofu, 
svefnherbergi og baðherbergi. Sér geymsla er 
á jarðhæð. V. 12,9 m. 1216 

Borgarleynir - Grímsnesi
Falleg staðsetning á 8.100 fm eignalóð undir 
sumarhús í Landi Miðengis í Grímsnes og 
Grafningshreppi. Nánar tiltekið Borgarleynir 
2 og er í skipulögðu landi með aðgengi að 
heitu og köldu vatni ásamt rafmagni. Svæðið 
er lokað af með símahliði. FALLEG LÓÐ MEÐ 
MIKLU ÚTSÝNI TIL SUÐURS OG VESTURS 
V. 1,7 m. 1215 

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

Hulduland 30 - Fossvogur
Fallegt og vel viðhaldið 200 fm pallaraðhús 
fyrir neðan götu ásamt bílskúr í lengju beint 
á móti húsinu. Húsið er vel staðsett, stutt er 
í skóla og leikskóla. Hægt er að leggja fyrir 
framan húsið. V. 51,0 m. 1130 

Hólmasund 16 efri sérhæð -  Glæsileg 
eign 
Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu 
húsi á frábærum stað með sér inngangi og sér 
hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og skemmti-
legar gönguleiðir, útivistarsvæði í Laugardal 
o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, 
þvottahús/geymslu,  tvö barnaherbergi, hjóna-
herbergi og baðherbergi.  Snjóbræðsla er í 
útitröppum. V. 33,9 m. 69750 

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

Unufell - nýmáluð
4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, þvottahús inn af eld-
húsi, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi. Sér 
geymsla á jarðhæð og sameiginleg hjóla og 
vagnageymsla. Íbúðin er nýmáluð og er laus 
strax. V. 16,9 m. 7241 

Sigtún 59 - mikið endurnýjuð
Mjög góð og mikið endurnýjuð 95 fm kjall-
araíbúð með sérinngang í fallegu húsi við 
Sigtún. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur eru í 
íbúðinni. V. 24,5 m. 1188 

Reykás - 3ja herbergja  jarðhæð 
Falleg einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli við 
Reykás. Parket. Tvö herbergi. Endurnýjað eld-
hús. Fallegt baðherbergi. Sérþvottahús sem 
nýtt hefur verið sem vinnuherb. Útgengið í 
garð. Mjög góður staður og einstaklega gott 
útsýni.   V. 19,5 m. 1228

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 

Hæðir

Álfhólsvegur neðri sérhæð með bílskúr
Vel skipulögð 99,4 fm neðri sérhæð í tvíbýlis-
húsi ásamt 24,4 fm bílskúr. Íbúðin skiptist 
í forstofu, geymslu, hol, stofu, eldhús með 
borðkrók, þvottaherbergi, svefnherbergisgang, 
þrjú herbergi og baðherbergi. Húsið hefur 
verið klætt að utan og  gott útsýni til norðurs. 
V. 27,9 m. 1209 

Kópalind - sérinngangur
Vönduð 5 herbergja 124,9 fm endaíbúð á efri 
hæð með sérinngangi og glæsilegu útsýni. 4 
góð svefnh. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. 
Flísar og parket. Stórar svalir.  V. 36,9 m. 1226 

Raðhús

Parhús

Glæsilegt staðsetning á sumarhúsi
Trönubakki 4 er í landi Trönu sem er einn 
af Ferjubakkabænum í Borgarbyggð. Húsið 
stendur við bakka Hvítár og er stórglæsilegt 
útsýni frá húsinu og landinu öllu. Sumarhúsið 
er 52,3 fm og er á 6.000 fm leigulóð. Einnig 
er útihús (geymsla) sem er 30,0 fm. Húsin eru 
byggð árið 1992 og eru byggð í gamaldags 
stíl. Gamall traktor fylgir á landinu, Ferguson 
árg. 1953. V. 11,9 m. 4159 

Þrjú samliggjandi hús við Ástu-Sólliljugötu 1-7 í Helgafellslandi. Eignirnar eru í fokheldu ástandi. 
Um er að ræða fjórar sérhæðir og tvær íbúðir í parhúsi. Samtals skráðir fermetrar eru 1.043. 
Eignirnar eru seldar í því ástandi sem þær eru við skoðun. V. 83,8 m. 1220 V

Laufásvegur 14 - heil húseign
Um er að ræða heila húseign við Laufásveg sem er sambland verslunar og íbúðarhúsnæðis. 
Húsnæðið þarfnast mikilla endurbóta. Húsið er skráð 378,9 fm að stærð og síðan er kjallari sem 
virðist ekki vera inni í fm að öllu leiti.  V. 55,0 m. 1194 

Nýlegt og vandað atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Húsnæðið hentar vel undir verslunar- og/
eða iðnaðarstarfsemi. Efri hæðin er 1.263,2 fm skrifstofurými og salur með innkeyrsludyrum. Efri 
hæðin er með góðum gluggum, svölum og útsýni. Á neðri hæðinni er 799,2 fm skrifstofu- og 
lagerrými með góðum gluggum og 4 stórum innkeyrsludyrum. Góð lofthæð. V. 265,0 m. 7182 

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

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 Eigna-
miðlun.   

Einbýlishús í Þingholtunum óskast
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum. Allar 
nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.  
 Óskum eftir 90-120 fm íbúð
Traustur kaupandi óskar eftir 90-120 fm íbúð í Mið-
leiti (Gimli - blokkin) eða Hvassaleiti (VR - blokkin). 
Traustar greiðslur í boði. Allar nánari uppl. veitir 
Kjartan eða Sverrir.  

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.  

4ra-6 herbergja



Reynilundur 13 – 210 Gbæ

svefnherbergi, stofa og borðstofa, tvö 

upprunalega innrétt. Búið að endurnýja þak. 
Hús teiknað af Albínu Thordarson arkitekt. 
Uppl. Sigurður gsm: 898 6106

Verð: 48,9m

Hringið og bókið skoðun í 898 6106

Trönuhólar 8 – 111 Rvk

Glæsilegt einbýlishús á góðum útsýnis-stað við 

stofa og borðstofa, fallegt eldhús, þvottaher-
bergi og geymsla sem og sauna-herbergi sem 
og góður bílskúr, 37,2fm . 
Uppl. Sigurður gsm: 898 6106

Verð: 74,9m

Hringið og bókið skoðun í 898 6106

Stærð: 205 fm Stærð:  288,7 fmHerb. 6

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

Móaflöt 8 – 210 Gbæ

Kominn er tími á endurnýjun/viðhaldi. Virkilega áhugaverð eign fyrir 
réttan aðila.
Uppl. Sigurður gsm: 898 6106

Verð: 44,9m

Stærðir:  194,6 fm   Herb. 5  

Bókið skoðun í síma 898 6106

Herb: 5-6

Opið
hús

Tröllakór 7 - 203 Kóp 

skóla, leikskóla og Kórinn Íþróttaakademíuna. Losnar fljótlega. 

Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610

Verð: 24,9m

Stærð: 106,9 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 5.mars kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Holtagerði 20 – 200 Kóp

bílskúr í góðu tvíbýlishúsi. Húsið er  mikið tekið í gegn að utan. Húsið 

að þakkanntur var lagaður. Búið er að skipta um gler og gluggalista 

Uppl. Berglind gsm: 694 4000 

Verð: 32,9m 

Stærð: 146,4 fm BílskúrHerb. 5  

OPIÐ HÚS mánud 5. mars kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Þverholt 32 –105 Rvk

besta stað í bænum. Tvennar svalir eru á íbúðinni, einar á hvorri hæð, 
fallegt útsýni er í vestur yfir Reykjavík af efri svölum. Húsið er í góðu 

Uppl. Berglind gsm: 694 4000 

Verð: 39,9m

Stærð: 157,5 fm BílageymslaHerb. 4-5  

OPIÐ HÚS mánud 5. mars kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Fjóluvellir 3  – 221 Hfj

og vel hannað hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á góðum stað 

svefnherbergi, tvö baðherbergi, sjónvarpshol, eldhús, stofa, borðstofa, 
gott þvottahús og bílskúr. Hiti er í gólfum.

Uppl. Berglind gsm: 694 4000 

Verð: Tilboð

Stærð: 207,4 fm BílskúrHerb. 5  

OPIÐ HÚS þriðjud. 6.mars kl 17.30-18.00

Opið
hús

Álfaheiði 22 – 200 Kóp

skemmtilegum fjölbýlisklasa á góðum stað í 
austurbæ Kópavogs. Víðáttumikið útsýni. 
Sameiginlegur inngangur með aðeins einni 
annarri íbúð.   
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð: 20,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 5. mars  kl. 17:30-18:00

Stærð: 76,3 fmHerb. 3

Sigtún 39 - 105 Rvík

*LÆKKAÐ VERÐ* Klassísk , falleg og mikið 

vinsælum stað við Teigana í Reykjavík. Tvö 

Eldhús og bað nýlega endurnýjuð. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð: 34,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 5. mars kl. 18:30-19:00

Stærð: 147,7 fmHerb. 4

Rjúpnasalir 14 - 201 Kóp

bílskúr, sólstofa með timburklæddu gólfi í 
yfirbyggðum v/n útsýnissvölum, þvottaherb. 
inni í íbúð, tvö svefnherb., vandað parket á 
öllum gólfum nema flísar á baði og þvottaherb.   
Uppl. Sigurbjörn gsm: 867 3707

Verð: 27,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 5.mars kl 17.30-18.00

Stærð: 105,5 fm BílskúrHerb. 3

Kríuás 45 – 221 Hafn

Sérlega rúmgóð og björt endaíbúð á annarri 
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: 25,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 5. mars. kl. 18:30-19:00

Stærð: 104,3 fmHerb. 4

Vallengi 6 – 112 Reykjavík

Einstaklega velskipulögð og björt 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi á 2.hæð í tveggja hæða 
fjölbýlishúsi. Baðherbergið er rúmgott bæði 
með baðkari og sturtuklefa. Eldhúsið er opið að 

Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Verð: 18,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 6.mars frá kl. 19:00-19:30

Stærð: 70 fmHerb. 2

Vindakór – 203 Kóp

LAUS STRAX!

bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, gang, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottah., geymslu og bílskúr.
Uppl. Bjarni gsm: 895 9120

Verð: 33,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 5. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 167,5 fmHerb. 4

Vallarás 4 – 110 Rvk

*Laus við kaupsamning*Vel skipulögð 2ja 
herbergja íbúð í lyftuhúsi á fjórðu hæð.  Eignin 
er með suðursvalir og með  útsýni  yfir að 
Víðidal . Sameiginlegt þvottahús, hjóla- og 
vagnageymsla ásamt  sérgeymslu í sameign.
Uppl. Dórothea gsm: 898 3326

Verð: 14,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 5. mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 56,5 fmHerb. 2

Rauðás 14 - 110 Rvk 

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. 
Eldhús opið við stofu, útgengi út á suðursvalir 
úr borðstofu. Glæsilegt baðherbergi, tekið 

Göngufæri í sundlaug og náttúran við hendina.   
Uppl. Dórothea gsm: 898 3326

Verð: 22,5m

Stærð: 89,6 fmHerb. 3

Lindarbraut 16 – 170 Seltj

Einstaklega falleg 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi og  góðum bílskúr.  Útgengi er á  
góða verönd.  Eignin er endurnýjuð að stórum 

Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610

Verð: 26,4m

Bókið skoðun 

Stærð: 99,7 fmHerb. 2

Einstaklega falleg 2ja herbergja íbúð með
sérinngangi og  góðum bílskúr.  Útgen
góða verönd.  Eignin er endurnýju

Uppl. Sigga Rut gs

Bókið skoðun 

Stærð: 99,7 fm

SELD

Herb: 5-6

Opið
hús

Lundur 86-92 – 200 Kóp

glæsilegasta  staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. 

íbúðum.  

Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610 

Verð: 29,5-55m

Stærð: 54,8 fmHerb. 3-5

Bókið skoðun í gsm: 699 4610

Herb. 5

Stigahlíð 2 - 105 Rvk

kjallara með fullri gluggastærð á þessum 

íbúðar.
Uppl. Edda gsm: 6 600 700

Verð: 27,5m

Hringdu og bókaðu skoðun 6-600-700

Bókið skoðun í gsm: 898 3326



Herb: 5-6

Opið
hús

Ásakór 14 – 203 Kóp 

Stórglæsileg lúxusíbúð t.d fyrir golfarann með óhindruðu útsýni yfir 
golfvöll GKG. Eigninni fylgir bílskúr og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin er hönnuð af innanhúsarkitekt og er efnisval allt samrýmt og 
glæsilegt.  Gólfefni er glæsilegt hnotuparket og flísar.  Innbyggð lýsing 
er í íbúðinni og sérsmíðaðar innréttingar. 
Uppl. Hafdís gsm: 895 6107 

Verð: 44.9m

Stærð: 182,5  fm Herb. 4  

OPIÐ HÚS 6 mars kl 18.30-19.00

Herb: 5-6

Opið
hús

Dalprýði 4 – 210 Gbæ

 Stórglæsilegt  parhús á einni hæð með mikilli lofthæð ásamt 

og fataherbergi og baðherbergi inn af hjónaherbergi.
Uppl. Hafdís gsm:  895 6107

Verð: 64.9m

Stærð:  263,1 fmHerb. 6  

OPIÐ HÚS miðvikud. 7.mars kl 17.30-18.00

Herb: 5-6

Opið
hús

Hörðukór 3 – 203 Kóp 

yfirbyggðum svölum og stæði í lokaðri bílageymslu. Glæsilegar,  
glerlokaðar bogadregnar svalir með einstöku útsýni  eru út frá stofu  
og innréttingar, hurðir og gólfefni er allt samrýmt og í ljósum stíl.  Bæði 
baðkar og sturta á baðherbergi og þvottahús innan íbúðar.  
Uppl. Hafdís gsm:  895 6107

Verð: 31.4m

Stærð: 115,9 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánud 5.mars kl 18.30-19.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Ásbúð 80 - 210 Garðabæ

Glæsilegt og mikið endurnýjað hús í Garðabæ, húsið er teiknað af 
Kjartani Sveins og garður hannaður af Stanislas  með 
veröndum,skjólveggjum, heitum potti og fallegum gróðri. Bílskúrinn er  

sérinngangi. 
Uppl. Hafdís gsm: 895 6107 

Verð: 87.9m 

Stærð: 344,0  fmHerb. 7

OPIÐ HÚS mánudag 5. mars kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Gullengi 23 - 112 Rvk

er innan íbúðar og örstutt er í alla skóla, leikskóla og þjónustu.

Uppl. Hafdís gsm: 895 6107   

Verð: 23,9m

Herb. 3

OPIÐ HÚS 5.mars kl 20.00-20.30

Herb: 5-6

Opið
hús

Dalsbyggð 11 - 210 Gbæ

stað í  Garðabænum. Aukaíbúð er í húsinu tilvalin til útleigu. Garður er 
skipulagður af arkitekt með góðri útilýsingu, garðhúsi og heitum potti. 

Skipti á minni eign koma til greina..

Uppl. Hafdís gsm: 895 6107   

Verð: 78.5m

Stærð: 307,0 fmStærð: 114,8 fm Herb. 7

Hringið og bókið skoðun s.895-6107

Opið
hús

Mánalind 2 
201 Kópavogur

Albínu Thordarson arkitekt. Umhverfisráð Kópavogsbæjar 
veitti arkitektinum sérstök verðlaun fyrir hönnun hússins, fyrir 
garðinn og fyrir frágang húss í hverfi sem var að byggjast upp. 

Húsið sem er staðsteypt stendur frítt á stórri hornlóð og útsýni 
úr húsinu er stórbrotið. Álftanesið og Kópavogurinn blasa við 

húsinu, bæði veggjum og þaki tengist náttúrunni, járn sem 

efnisval heldur sér þegar komið er innandyra.  

Sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu og garðurinn glæsilegur 
og mjög mikið í hann lagt. Hannaður af landslagsarkitektunum 
Pétri Jónssyni og Ingu Rut Gylfadóttur í samvinnu við Albínu 
Thordarson.

Herbergi: 6 Stærð: 242 fm Svalir: 2 Bílskúr Verð: 89.900.000

MÁNALIND 2 - 201 KÓPAVOGUR

Hafdís Rafnsdóttir 
Sölustjóri 

Gsm 895 6107
hafdis@fasttorg.is

VERÐLAUNAHÚS Í LINDUNUM SEM Á EKKERT SÉR LÍKT!

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 6. mars kl 17.30-18.00



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.

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

Fjóluás - Hf. - Einbýli 
Glæsilegt tvílyft einbýli m/ innbyggðum 32,9 fm. bílskúr, samtals 
216,5 fm. Frábær staðsetning og útsýni, 4 svefnherb. björt stofa 
og borðstofa, vandaðar innréttingar og tæki. Vantar lokafrágang, 
s.s. gólfefni, skápa í herb. lóð ófrágengin að mestu. Fallegt hús 
sem vert er að skoða. Verð 58,5  millj. 

Bæjargil - Gbæ. - Einbýli 
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.

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

Hólabraut - sérhæð með aukaíbúð - Hf. 
Mjög falleg 162 fm. efri hæð ásamt 38 fermetra bílskúr, 35 fm. 
aukaíbúð og 10 fm. sameiginlegu rými á jarðhæð samtals um 
245 fm.  vel staðsett í suðurbæ Hf. Eignin skiptist í forstofu, 
stigapall, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, gang, þrjú 
herbergi, baðh., hjónah., bílskúr og einstaklingsíbúð ásamt sam-
eign. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 39,9 millj.

Álftahólar -   Rvk. - 3ja
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. 

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

Jökulhæð - Gbæ. - Einbýli
glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
samtals skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum 
útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu, gang, tvö 
herbergi, baðherbergi, þvottahús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð 
er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðherbergi, hjónaher-
bergi með fataherbergi inn af. Fallegar innréttingar og gólfefni. 
Verð 89 millj

Hraunhvammur - Hf - Einbýli 
Fallegt einbýli, vel staðsett, 229 fm með bílskúr sem er 47,8 fm. 
húsið hefur verið mikið endurnýjað undanfarin ár. 5-6 svefn-
herbergi. Möguleiki á tveimur íbúðum. Falleg eign sem þarfnast 
lokafrágangs. Verð 44,9 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. 

Háholt  - Hf - 3ja
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 for-
stofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 2 herb., baðh., þvottahús og 
bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 23,9 millj.

Sæbólsbraut - Kóp. - Raðhús
Mjög gott töluvert endurnýjað 181,8 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr vel staðsett í vesturbæ Kópa-
vogs. Eignin skiptist í forstofu, hol, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, 
borðstofu og bílskúr. Á efri hæð eru tvö barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol. Fallaegar innrétt-
ingar og gólfefni. Áhvílandi hagstæð lán. Verð. 47,9 millj.

Óttuhæð  - Gbæ. - Einbýli
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett í  hæðarhverfinu 
í Garðabæ. Húsið er ca. 305 fermetrar að stærð. Smekklega 
innréttað á mjög vandaðan hátt með vönduðum innréttingum 
og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, gang, tvö herbergi, stórt 
herbergi með sér inngang, baðherbergi, geymslu og bílskúr. Á 
efri hæð eru stofur, setustofa, borðstofa, eldhús, gangur herbergi, 
hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, þvottahús 
og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 57. millj.

Suðurholt - Hf - Sérhæð m/bílskúr
Texti: 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.

Brekkuás - 4ra - Hf.
Nýkomin í einkasölu nýleg, glæsileg ca. 120 fm. íbúð á 2. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi. Stæði í bílahúsi fylgir. Parket. Sér þvottaherb. 
3 svefnherb. Glæsilegt eldhús m/ borðstofu, útsýni. Sérinngangur, 
lyfta ofl. Frábær staðsetning. Laus. Verð 29,8 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. 

Birkihvammur  - Hf. - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt þrílyft einbýli m/ 
auka íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er 
þónokkuð undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. Á aðal-
hæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 2ja herb. íbúð, samtals er 
húsið 180 fm. Rógleg og góð staðsetning í botnlanga. S- garður. 
Húsið er laust fljótlega. Verð 42 millj.

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 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 herbergi, baðherbergi, þvottahús, 
hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, geymsla 
og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Upplýsingar veitir 
Þorbjörn Helgi sölumaður gsm 8960058.

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.

Brekkuás – 3ja – Hf.
Nýkomin í einkasölu glæsileg nýl. 3ja herb. 107 fm. Endaíbúð á 
2. hæð í vönduðu fjölbýli. Stæði í bílahúsi fylgir. Parket. Sérinn-
gangur. Lyfta. Frábær staðsetning. Útsýni. Laus. Verð 27,9

Norðurbraut  - Hf. -  Sérhæð 
Í einkasölu mjög góð 123,5 fm efri sérhæð í góðu vel staðsettu 
tvíbýli. Fjögur svefnherbergi. Allt sér. Verð 28,5 millj.

Glæsilegar fullbúnar nýjar útsýnisíbúðir með óskertu 
sjávarútsýni yfir höfnina í Hafnarfirði.   Íbúðirnar  er fullbúinar 
með gólfefnum og eru 137 til  142,7 fm. Stórar stofur og 2 bað-
herbergi, Eldhús með smekklegum innréttingum frá Axis. Tvennar 
svalir. Gott aðgengi. Hagstætt verð. Laust strax. Stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Sölumenn sýna.  
Verð. frá kr. 35,5 millj. 

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Norðurbakki 11a – Hf
Útsýnisíbúðir.  



Glæsilegt sumarhús í Bláskógabyggð 

93,8 m2 á 5.000 m2 eignarlóð

Afar viðsýnt og fallegt umhverfi

Hitaveita er á staðnum og heitur pottur 

með sjálfvirkri hitastýringu. 

Holtsgata 

801 Selfoss

Verð: 19,5 millj.

Glæsilegt sumarhús í Hrunamannahreppi

Er við rækað svæði í eign Skógræktar ríkisins 

60,9 m2 bjálkahús á 3.680 m2 leigulóð. 

Húsið er fullbúið og selst með 

öllum húsbúnaði.

Dalabyggð

801 Selfoss

Verð: 18,7 millj.

Sumarhús í byggingu

158 m2 gólfflötur auk 42 m2 milliloft 

Kjarrivaxin 8.635 m2 eignarlóð

Um er ræða einstaklega fallega eign 

á frábærum stað. 

Stutt í alla þjónustu.

Sogsbakki 

801 Selfoss

Verð: 29,6 millj.

94 m2 með gestahúsi

80 km frá Reykjavík

Skráð íbúðarhúsnæði

Stórkostlegt útsýni

Miðmundarholt
801 Selfoss

Verð: 20,4 millj.

Glæsieg heilsárshús

Stærð 92,3 m2

0,5 ha eignalóð

Afhendast fullbúin

Vandað innbú fylgir

Þrætuás - Borgarfirði
310 Borgarnes

Verð: 25,9 millj.

20 m2 gestahús, 70-80 m2 verönd

Byggingaréttur fyrir stóru sumarhúsi 

Sundlaug/tveir heitir pottar

18 holu gólfvöllur

Kiðhólsbraut, Öndverðanesi
801 Selfoss

Verð: 9,9 millj.

Hjá Mikluborg fasteignasölu eru ákveðnir 
sölumenn sem hafa lagt sig sérstaklega 
fram við að þjónusta þennan markað og 
hafa náð góðum árangri í sölu sumarhúsa 
á undanförnum árum með því m.a. að 
þekkja vel  v insæl sumarhúsasvæði 
á landinu, kosti þeirra og galla. Ásamt 
því leggja þeir sig fram við að þjónusta 
seljendur og kaupendur vel með því m.a. 
að sýna eignirnar sjálfir og hafa þá nokkur 
hús á mismunandi svæðum til þess að 
kynna fyrir fólki svo betur gangi að taka 
endanlega ákvörðun um kaup.

Ef þú ert að spá í kaup eða sölu á 
sumarhúsi hafðu þá samband við 
Heimir eða Hilmar „sérhæfða“ 
sölumenn okkar í sumarhúsum. 

 
Heimir Eðvarðsson 
sími: 893 1485, 
heimir@miklaborg.is

Hilmar Jónasson 
sími: 695 9500, 

hilmar@miklaborg.is

Frábær    sala á sumarhúsum

Það er að mörgu að huga þegar tekin 
hefur verið ákvörðun um að fjárfesta í 
sumarhúsi og eru kröfur fólks til slíkra 
kaupa ákaflega misjafnar en Miklaborg 
tekur allar gerðir sumarhúsa í sölumeðferð 
með það að markmiði að hafa breitt úrval 
fyrir væntanlega kaupendur. 

Staðsetning hefur að okkar mati verið sá 
þáttur sem hefur haft mest vægi í vali fólks 
á sumarhúsi en meirihluti kaupenda býr á 
höfuðborgarsvæðinu og er fólk í flestum 
tilfellum að miða sig við um klukkustundar 
fjarlægð í akstri frá höfuðborginni. Með 
það í huga má nefna að með tilkomu nýs 
vegar um Gjábakka styttist vegalengdin 
inn að Laugarvatni og sveitirnar þar í kring 
töluvert og auðveldar fólki aðgang að þeim 
svæðum yfir vetrarmánuðina. Þessi bót á 
samgöngum á þessu svæði hefur strax haft 
aukna eftirspurn í för með sér.

Fasteignasalan Miklaborg hefur á undanförnum tveimur árum aukið sérhæfingu 
sína í sölu á sumarhúsum í kjölfarið á mikilli aukningu á eftirspurn eftir sumar-
húsum í byrjun árs 2010. Eitt af því sem skýrir þessa auknu eftirspurn er að verð 
á sumarhúsum lækkaði töluvert á árunum 2008-2010 og í framhaldinu hefur 
fólk í auknu mæli farið að horfa á slík kaup sem áhugaverða fjárfestingu fyrir 
fjölskylduna til framtíðar.

Hilmar Jóna
sími: 695 950

hilmar@mikla

Verð: 25,9 millj.

aborg hefur á undanförnum tveim
úsum í kjölfarið á mikilli aukningu

- með þér alla leið -
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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



Stórglæsileg 3-4ra herbergja útsýnisíbúð

Á efstu hæð. 

Fallega innréttuð eign á frábærum stað.

Stæði í bílageymslu.

Langalína
210 Garðabær 

Verð: 45,0 millj.

2ja herbergja

Jarðhæð

Sér inngangur

Eyravegur 
800 Selfoss

Verð: 14,9 millj.

Góð 3ja herbergja

Vel skipulögð og björt

Suðursvalir

Hús í góðu viðhaldi

Rofabær
110 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

200 m2 parhús

Innst í botnlanga

Fallegt útsýni

Allt að 5 svefnherbergi

Leiðhamrar
112 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.

3ja herbergja 88 m2

Laus strax

Frábær staðsetning

Gott skipulag

Galtalind 
201 Kópavogur

Verð: 22,8 millj.

57 m2 þjónustuíbúð á Seltjarnarnesi

Björt og góð íbúð sem snýr í suður 

Mötuneyti

Stutt í alla þjónustu.

Skólabraut 
170 Seltjarnarnes

Verð: 18,9 millj.

Vel staðsett endaraðhús

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Frábært verð

Garðhús
112 Reykjavík

Verð: 44,9 millj.

3ja herbergja 55 m2 jarðhæð

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Fyrir eldri borgara

Mikil sameign

Sauna og heitur pottur 

Frábært útsýni

Góðar gönguleiðir

Grandavegur
107 Reykjavík

Verð: 29,0 millj.

Glæsileg íbúð

Lítil útborgun + yfirtaka lána ásamt sölulaun

Svefnherbergin eru tvö

Þvottahús í íbúð

Pallur sem er afgirtur

Sandavað 
110 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Góð 4ra herbergja

Lítið niðurgrafin

Sérinngangur

Hús í góðu viðhaldi

Grænahlíð
105 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

114 m2  5 herbergja

Mikið endurnýjuð

Fallegt útsýni

Góð lán áhvílandi

Dalsel
109 Reykjavík

Verð: 26,4 millj.

Efri hæð

2ja - 3ja herbergja

Töluvert endurnýjuð

Hagstæð lán

Skarphéðinsgata
105 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Glæsileg 5 herbergja íbúð

Mikið endurnýjuð

Önnur hæð

Í Vesturbænum

Bræðraborgarstígur
101 Reykjavík

Verð: 33,0 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.

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

Húsið hefur verið mikið endurnýjað

Stór afgirt lóð

Stór og rúmgóður bílskúr

Keilufell 
112 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

3ja herbergja 100 m2 í lyftuhúsi

Stórbrotið útsýni

Vönduð sameign

Ársalir
110 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Einstaklega, glæsileg eign

Tveggja hæða, einbýli, 330 fm

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir
201 Kópavogur

Verð: 79,9 millj.

Rúmgóð 4ja herbergja

Stærð 108 fm

Tvennar svalir

Fæst gegn yfirtöku lána

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 22,6 millj.

Glæsilegt einbýlishús stærð 345,3 m2

Svefnherbergi 5, stofur eru 3

Sundlaug 9 metra löng 

Glæsilegt útsýni 

Góð staðsetning  

Norðurvangur
221 Hafnarfjörður

Verð: 75,0 millj.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000
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5 herb 106 m2 á efstu hæð
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

Laus fljótlega

101 Reykjavík

Verð: 34,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi  
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

mán. 5. mars

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Brávallagötu 6

234 m2 einbýli 

Fallegt sjávarútsýni

Möguleiki á aukaíbúð

170 Seltjarnarsnes

Verð: 64,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi  
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

þri. 6.mars

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Tjarnarstíg 12

Eign sem hefur 

fengið gott 

viðhald

Björt og vel skipulögð 

3ja herbergja íbúð 

á jarðhæ

110 Reykjavík

Verð: 24,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi  
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485

mán. 5. mars

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Gullsmára 1

 

3ja herbergja 

Efsta hæð

Suðursvalir

109 Reykjavík

Verð: 21,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Halldór Ingi Andrésson, 
löggiltur fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

mán. 5. mars

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Strandseli 1

mið. 7. mars

Miklaborg kynnir með ánægju nýuppgert
fjölbýlishús frá grunni, í grónu hverfi á 
vinsælum stað. 

Um er að ræða 
10 þriggja herbergja
13 tveggja herbergja
Stærðir frá 53,4 m2 til 85,6 m2  

 
Íbúðirnar eru mjög vel staðsettar, rétt við 
alla þjónustu og góðar samgöngur. 
Í næsta nágrenni er meðal annars að finna 
sundlaug, verslun og heilsugæslu. 

Frábært skipulag og góð nýting 
einkennir íbúðirnar. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stórir gluggar.
Fyrstu íbúðir afhentar í apríl. 

Verð frá 17,6 - 26,5 millj. 

Við Kópavogstún

Kópavogsbraut 3 

milli 16:00 og 18:00

Heimasíða: kopavogsbraut.is

 Glæsileg eign með björtum og fallegum íbúðum

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG

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

- með þér alla leið -  



Bæjarháls 1
110 Reykjavík

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 fermetra skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum.

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

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

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

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson lögg. fasteignasali, sími: 897 0634 throstur@miklaborg.is

Urðarhvarf 
203 Kópavogur

Um er að ræða 2774,5 m2 skrifstofu og verslunarhúsnæði við Urðarhvarf ásamt sameign á góðum 
útsýnisstað. Eignin bíður upp á mikla möguleika. Annars vegar er um að ræða 1220 m2 verslunar-
húsnæði á jarðhæð ásamt möguleika á millilofti og hins vegar 311 fm skrifstofuhæðir á 2. – 6. hæð. 
Samkvæmt teikningum er hægt að skipta hæðunum upp í minni rými. Næg bílastæði fylgja eigninni. 
Eignin er í dag fullbúin að utan með malbikuðu plani og nánast tilbúin til innréttinga að innan 
(og getur afhents þannig). Sameign er fullbúin með lyftu og flísum á gólfi. Öll skipti skoðuð.  
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason sölufulltrúi, sími: 822 2307 olafur@miklaborg.is

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.

Til leigu 1486 m2 í þessu þekkta húsi

Hentar undir ýmsan rekstur

Miðsvæðis í Reykjavík

Laust strax

Súðarvogur 
104 Reykjavík

TIL LEIGU

Til leigu skrifstofuhúsnæði

Stærðir 210, 330 og 340 m2

Öflugar síma- og tölvutengingar

Laust strax

Síðumúli
108 Reykjavík

TIL LEIGU

Fallegt 900 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

Vandaðar innréttingar

Mikil lofthæð

Skútuvogur
104 Reykjavík

Verð:  140 millj.

Til leigu 509 m2 bjart og gott skrifstofuhúsnæði

Næg bílastæði

Mötuneyti í húsinu

Laust strax

Sóltún
105 Reykjavík

   TIL LEIGU

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.

Til leigu glæsilegt skrifstofurými um 300 m2

20 vinnustöðvar

Mjög góðar innréttingar

Laust strax

Stórhöfði
110 Reykjavík

  TIL LEIGU

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

 - Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson

 í síma 897 0634 eða trostur@miklaborg.is            

... 50-100 m² iðnaðarhúsnæði 
með góðu aðgengi til leigu
Aðkoma þarf að vera góð og 
kostur að hægt sé að keyra inn í 
húsnæðið. Leiguverð allt að 130 þ.
Ástand ekki aðalatriði.

... lítið skrifstofuhúsnæði í 
miðborginni óskast til leigu
verður að vera snyrtilegt og bjart. 
Leiguverð allt að 130 þús.

... leiguhúsnæði undir lager
í Kópavogi 400-700 m²
Þarf að vera með góðum 
innkeyrsludyrum

leitar að atvinnuhúnæði

- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is       

... af öllum stærðum og gerðu
            víðs vegar um borgina

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



Mánatún - 105 Rvk
127,6 fm. falleg og vel með farin 3ra herb. 
íbúð ásamt stæði í bílageymslu.  
Sér geymsla í kjallara. Yfirbyggðar svalir. 

Álfhólsvegur - 200 kóp. 
280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum 
með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Búið 
að innrétta hluta bílskúrs sem íbúðarherb. 
Verð 53.9 millj.

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

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. 

Fjarðarsel -109 Rvk 
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum 
með möguleika á séríbúð í kjallara.

Hrísateigur 5
92,1 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð í 
þríbýlishúsi þar af 30,7 fm bílskúr sem er 
innréttaður sem íbúð. 

Stórhöfði – 110 Rvk
344,6 fm góða skrifstofuhæð við 
Stórhöfða. Um er að ræða mjög 
vanda húsnæði. Eignin hefur að 
geyma skrifstofu, fundarherbergi, 
salernisaðstöðu og kaffistofu.
Verð 56 millj.

Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.isFasteignasala .  Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Norðurbakki 11 - 220 Hfj
Góð 101.6 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð 
ásamt stæði í bílag. Hiti í flísalögðum 
gólfum. Þvottah. innan íbúðar. Sér geymsla 
í sameign. Verð 27,7 millj.

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

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

Borgartún - 105 Rvk
147,7 fm 3ja herb. lúxusíbúð á 6.hæð 
gengið beint í íbúð úr lyftu. Parketlögð sól-
stofa með útgengi á svalir. Stór sérgeymsla 
er í kj. Stæði í bílgeymslu.

Skipasund 88 - 104 Rvk
Vel staðsett 3. herb. íbúð á 2. hæð. Mikil 
lofthæð og gott skipulag. Endurn. gluggar. 
Snyrtileg sameign. Verð 19,9 millj.  
OPIÐ HÚS Í DAG kl. 18:00 18:30.

Þorrasalir – 201 Kóp - Útsýni yfir golfvöll GKG
Nýjar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir með sérinngang af svölum og glæsilegu útsýni. Íbúðirnar eru í 
göngufæri við einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla. Íbúðirnar skiptist í  
anddyri, þvottahús, baðherbergi, tvö svefnherbergi, stofu og eldhús. Sér geymsla og stæði í bílskýli  
fylgir íbúðinni. Áætlaður afhendingartími í júlí 2012. Verð frá 22.5 millj.

Hringbraut - 107 Rvk
Sjarmerandi 145,1 fm parhús á þremur 
hæðum. Sér inngangur, góðar stofur, 3-4 
svefnherbergi, gróið umhverfi.

Furuhlíð – 220 Hfj
196,7 fermetra endaraðhús á friðsælum 
við. Garður hannaður af Stanislav. 
Verð 49,7 millj.

Rjúpnahæð - 210 Gbæ
Einstaklega vandað og fallegt 249 fm. 
einbýlishús með tvöföldum bílskúr. 
Sérsmíðaðar innr., vandað parket og flísar. 
Verð: 74 M.

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.

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

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

Sandavað –110 Rvk 
105,3 4ja herbergja íbúð ásamt stæði í 
bílskýli við Sandavað. Glæsilegt útsýni og 
stutt í útivist. Verð 25,0 millj.

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 kr. 20.9m

Ármúli - 108 Rvk
1.347 fermetra verslunar, skrifstofu og 
lagerrými. Húsnæðið skiptist í 380 fer-
metra verslunarrými með vönduðum 
innréttingum. Bakhluta 292 fermetra 
skrifstofurými. 675 fermetra lagerrými 
á jarðhæð með innkeyrsluhurðum.

Atvinnufasteignir

Freyjugata – 101 Rvk
Þrjár samþykktar íbúðir samtals 167 fm auk sameignar, íbúðirnar eru 3ja, 2ja og studio. Eignin var öll 
endurnýjuð í kringum 1990, gott viðhald hefur verið á húsinu síðan þá. Hentar vel til útleigu. Verð, 55 millj.

Völuteigur - 270 Mos
1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Skrifstofurýmið skiptist í fjórar 
skrifstofur, salerni, eldhús og starfsmannaaðstöðu. Iðnaðarrýmið skiptist í þrjá misstóra 
sali. Stærsti salurinn er með 6 stórum innkeyrslum og hinir tveir með sitthvorri innkeyrslu-
hurðinni. Laust strax, ekkert áhvílandi.

Höfum kaupanda af par eða 
raðhúsi í Ásahverfi í Garðabæ

Höfum ákveðinn kaupanda 
að 150-200 fm sérbýli, par, 
raðhús eða hæð í 101

Höfum kaupanda að 3ja herb 
íbúð í lyftuhúsi í 101-108

Leitum að einbýlishúsi í 
Garðabæ í skiptum fyrir 4ra 
herb íbúð í Sjálandi

OPIÐ HÚS
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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.

ARNARSMÁRI
3ja herb., Bílskúr, Fallegt útsýni, 
Fallegar innréttingar og gólfefni.

HAGAMELUR
3ja herb., Vesturbær, Ný eldhúsin-

nrétting, Jarðhæð með verönd.

DÚFNAHÓLAR
2ja herbergja íbúð, frábært útsýni, 

stutt í þjónustu.

TJARNARSTÍGUR
Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert 

baðherbergi, Stór timburverönd.

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.

HALLKELSHÓLAR 
Sumarbústaður í Grímsnesi, heitur 

pottur, verð. 10.9 millj. 

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

SKÓGARLUNDUR
Einbýlishús á einni hæð, sérbyggður 

bílskúr, góð staðsetning, 
verð 47.9 millj.
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Húsavík fasteignasala 

Borgartúni 29

105 Reykjavík

Sími: 510 3800

husavik@husavik.net

www.husavik.net



www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

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

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

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

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

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

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

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Keilufell 23 -mjög vel við haldið hús.

Stærri eignir

3ja herbergja

Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

Keilufell 23 opið hús í dag mánudag á milli 17:00 og 18:00
Mjög gott sérlega vel staðsett  einbýli ca. 180 fm. með bílskúr,  á tveimur hæðum, fjögur svefnherbergi. Fallegur garður, 
hiti í stéttum. Frábær staðsettning í göngufæri við Elliðárdalinn. V. 37,9 m. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Fjallalind - parhús
Fallegt og vel byggt ca. 190 fm parhús á 2 hæðum m. 
innb. bílskúr á eftirsóttum, barnvænum stað. 4 rúmgóð 
svefnh. 2 baðh. 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.

Háaleitisbraut 
Vorum að fá gott mjög vel staðsett 152 fm. raðhús á 
einni hæð ásamt 28 fm bílskúr.samtals 180 fm. Fjögur 
svefnherbergi. Suður garður.  Mögul. að taka minni eign 
upp í kaupverð. V. 50,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

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

Melhagi Ný eign með Bílskýli
Stórglæsileg ný 70,1 fm íbúð  ásamt stæði í bílgeymslu 
á besta stað í Vesturbænum. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur gróinn garður og afgirt verönd með-
fram íbúðinni. Verð 28.9 mill Bókun á skoðun Sigþór 
Bragason S: 899 9787 

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 

4-6.herb./sérhæðir

Sérhæðir

Kópalind-bílskúr
Glæsileg 4-5 herb. íbúð á 2 hæð með sérinng. (gengið 
beint inn) ásamt 22 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað. 
(ekkert byggt aftan við húsið) Skólinn og öll þjónusta 
við hendina. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. 
Parket. Vandaðar innréttingar. Sérstkalega vel um 
gengin eign í barnvænu umhverfi. Mjög stórar suður-
svalir. Eign í sérflokki. Verð 35,8 m. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221.

Selbraut - Seltjarnarnes
218 fm raðhús á tveimur hæðum með tvöföldum 
bílskúr.  Fjögur svefnherbergi á jarðhæð ásamt sjón-
varpsholi og þvottahús.  Efri hæð með stórri stofu, 
fallegu eldhúsi.  Útgengt á stórar svalir V. 54,9 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Parhús í Borgarhverfi, 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

Glæsilegt raðhús við Hulduland í Fossvogi
Höfum tekið í sölu glæsilegt 186,7 fm pallaraðhús á 
góðum stað við Hulduland í Fossvogi.  Bílskúr er 19,3 
fm og frístandandi í bílskúralengju.  Skemmtilega 
skipulagt og bjart hús með 5- svefnherbergjum og 
ýmsum möguleikum.  Gróin lóð og opið svæði fyrir 
aftan. verð 57,5 milj Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356 eða á heidar@valholl.is.

Grafarholt - Stórglæsilegt sérbýli á 
útsýnisstað. 
Nýlegt glæsil. 205 fm n.k. endaraðhús á frábærum 
útsýnisstað við Grænlandsleið. Allt innréttað í nútíma 
stíl, glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, 2 stór svefn-
herbergi, 2 baðherbergi, Stór stofa, mikil, lofthæð, 
gólfhiti, glæsilegt eldhús, stór verönd, 30 fm svalir 
m.yfirbyggingarrétti. útsýni Esjan, Borgin, Snæf.nes 
og fl. EIGN Í SÉRFLOKKI. Tilvalið fyrir fólk að minnka 
við sig og gerir topp kröfur um búnað og glæsileika.  
Verð 56,7 m. Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
896-5222.

Granaskjól hæð
Stórglæsileg efri hæð ásamt bílskúr. Falleg stofa með 
útgengi á svalir. Tvö góð svefnh. Talsvert endurnýjað 
og vel við haldið. Stór gróinn garður og róleg stað-
setning.Verð 32.0 millj Uppl. Sigþór sími 899 9787 

 Breiðahvarf - Glæsilegt Einbýli
Stórglæsilegt 321 fm einbýli ásamt stórum bílskúr.  
Eignin er með alls 7 svefnh. og 2 baðh.ásamt ges-
tasnyringu.  Stór stofa ásamt opnu eldhúsi með 
gæða innréttingu og tækjum, granít í borðum.  Mjöt 
gott útsýni yfir Elliðavatnið. Hjónaherbergi er m. 
sér baðherbergi ásamt fataherbergi en frá her-
berginu er útgengt á stórar svalir þar sem gert er ráð 
f. heitum potti m.a.  Fullkomið hitastýringakerfi er í 
húsinu en um gólfhita er að ræða.  Einnig er vandað 
ljósastýrikerfi.  Allar innréttingar sérsmíðaðar.  Eign 
fyrir vandláta. Uppl. Sigþór S: 899 9787

Kópavogur - penthouseíb.
Glæsileg 4ra herb. (140 fm) íbúð á 11 hæð (íbúð á 2 
hæðum) penthouseíbúð í vönduðu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílskýli. 2 stofur, 2 svefnherbergi. Gott sjón-
varpshol og annað til. 2 baðherbergi. Sérþvottahús. 
Parket á gólfum. Einstakt útsýni til vesturs og víðar. Stór 
útbyggður borðkrókur með frábæru útsýni. Verð 35 
millj. Uppl. veitir Bárður í 8965221.Skólagerði - Vesturbær Kópavogs

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

Laufrimi - 5 svefnherb. 
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 Þórarinn í s. 844-6353

Sóleyjarimi- efsta h.- m. bílskýli  fyrir 50+ 
Vorum að fá glæsilega ca 100 fm íbúð á efstu hæð, 
glæsilegt útsýni, sér inngangu af svölum, stórar 
suðursvalir. Vönduð björt vel skipulögð íbúð. V. 27,5m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

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.isBrúnastaðir - 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./ tilboð.  Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Fjóluhvammur Hafnarf. glæsil. einbýli
Glæsilegt 273 fm einbýli á flottum útsýnisstað í 
botnlangagötu. Húsið er einstaklega vel byggt og vel 
viðhaldið, sömu eigendur frá upphafi (byggt 1980)5 
svefnherb. Arinn. Frábært skipulag og nýting. Góður 
ræktaður garður, bakgarður í suður. Góður 39,9 fm 
bílskúr. Skipti möguleg á minni eign í Hafnarfirði eða 
Garðabæ. Verð 61,5 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

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

Funalind.
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. 

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

Hjaltabakki - neðra Breiðholt
Falleg 3ja herb. 84 fm íbúð í góðu fjölbýli. Eigninni 
hefur verið vel viðhaldið og allur frágangur til fyrir-
myndar. 2 aukaherbergi sem húsfélagið á eru leigð út 
sem skapar tekjur fyrir húsfélagið. Verð 16,5 m. uppl. 
Þórarinn s. 844-6353

Víðimelur - hús allt endurnýjað.
Góð mjög vel skipulögð ca 85 fm íbúð á 3.hæð. Íbúð 
er mikið endurnýjuð. Parket á flestum gólfum. Stórar 
suðursvalir.  V. 25,9 m. Áhv. góð lán. Nánari uppl. Ellert 
893-4477

Ugluhólar - Útsýni
Góð 2ja herb. íbúð á 3. hæð með fallegu útsýni til 
suðurs. Íbúðin er laus fljótlega en verið er að rýma 
hana. Áhvílandi 12,4 millj. með 4,15% vöxtum, 
mánaðarleg greiðslubyrði ca 57 þ. Verð 14,5 m. Uppl. 
Þórarinn s. 844-6353

Melhagi - Hjarta vesturbæjar
Góð íbúð í kjallara fjórbýlis við þessa fallegu götu í 
vesturbæ Reykjavíkur. Stofa er með gluggum er vísa út 
að garði.  Stórt svefnherbergi. V. 16 millj. Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

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

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

Sumarhúsalóð Apavatni 21
Eignarlóð við Apavatn. Ein best staðsetta lóðin í 
landi Vatnsholts, lóðin er jaðarlóð efst í landinu  suð- 
austan við Apavatnið og með miklu útsýni.  Lóðin er í 
grónum móum og er víðsýnt frá henni og er útsýni yfir 
Apavatnið og til fjalla mjög fallegt. V. 1,8 millj. Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

•  Vantar 90-140 fm íbúð í hverfi 101, 
uppl. veitir Bárður í 8965221  

• Vantar 140 – 200 fm stóra íbúð, hæð eða hús í 101, 
uppl. veitir Bárður í 8965221

• Vantar 2ja herb. íbúðir í Reykjavík eða Kópavogi fyrir fjásterkan fjárfesti, 
uppl. veitir Bárður í 8965221 

•  Vantar 2-4 herb. íbúð með hárri veðsetningu frá Íbúðalánasjóði, 
uppl. veitir Bárður í 8965221 

• Vanta 2ja til 3ja herb. á Skúlagötu eða Lindargötu fyrir eldri borgara. 
Uppl. Ellert 893-4477

• Vantar fyrir byggingarm. byggingarframkvæmdir, eða lóðir, má vera stutt 
komið. Uppl. Ellert 893-4477

• Vantar 2ja og 3ja í 104- 105 eða 108 um staðgreiðslu yrði að ræða. 
Uppl. Ellert 893-4477 

• Vanta 3ja með miklu áhvílandi svæði 105,108,200 
Uppl. Sigþór sími 899 9787.

• Vantar góða 2ja-3ja herb. fyrir ákveðinn kaupenda. Svæði 101-108.  
uppl. Sigþór sími 899 9787.  

 

OPIÐ HÚS

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.
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Klapparhlíð 5, íbúð 101 - 50 ára og eldri 

Hamrabrekkur 9 - 270 Mosfellsbær

Ólafsgeisli 20 - 113 Reykjavík

Ástu Sólliljugata 1-7 - 270 Mosfellsbær
*Nýtt á skrá* Erum með í sölu byggingafram-
kvæmd. Um er að ræða tvö 209,8 m2 parhús á 
tveimur hæðum og fjórar 150-156 m2 sérhæðir 
í 2 húsum. Húsin eru skráð á byggingarstigi 4 
- fokheld eign, en engir gluggar og hurðir eru í 
húsinu. Húsin eru verða seld í einu lagi og í nú-
verandi ástandi. V. 83,8 m. 10272

 Dimmuhvarf 1 - 203 Kópavogur

Lækjartún - 270 Mosfellsbær

Mjög glæsilegt einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr við Dimmuhvarf 1. Húsið stendur á 1.544 

m2 fallegri lóð með glæsilegu útsýni við Elliðavatn. Einbýlishúsið er 207,9 m2 og bílskúrinn 55,1 m2. 
Þetta er stórglæsilegt hús með glæsilegu útsýni. Mjög fallegar sérsmíðaðar innréttingar og gólfefni. Mikil 
lofthæð með fallegri lýsingu og incubus kerfi. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 79,5 m. 10266

Mjög fallegt 235,2 m2 einbýlishús 
á tveimur hæðum með bílskúr við 
Lækjartún í Mosfellsbæ.  Eignin 
er skráð 235,2 m2, þar af íbúð 
202,0 m2 og bílskúr 33,2 m2, en 
óskráð íbúðarrými í kjallara er ca 
45 m2 í viðbót. Stór og fallegur 
garður með sundlaug og timbur-
verönd með heitum potti. V. 55,0 
m. 10259

Mjög falleg 118,3 m2, 3ja herbergja endaíbúð á 1.hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri, ásamt bílastæði í 
bílakjallara við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar og gólfefni. Þetta er vönduð íbúð í fallegu 

húsi. V. 32,9 m. 10260  Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30

 Fallegt sumarhús/heilsárshús 
við Nesjavallarveg, í Mosfellsbæ. 
Húsið, sem er byggt árið 1999 er 49 m2 
timburhús, en auk þess er gott svefn-
loft. Einnig er búið að byggja við húsið 
ca. 12 m2.  Við hlið hússins er ca. 12,5 
m2 geymsla/þvottahús með steyptu 
gólfi, en á milli þessara bygginga er kalt 
yfirbyggt rými með hellulögðu gólfi. 
3.147 m2 eignarlóð með mikilli trjárækt 
og glæsilegu útsýni! V. 19,9 m. 10243

Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri sérhæð 
með bílskúr á frábærum útsýnisstað við 
Ólafsgeisla  í Grafarholti. Eignin getur 

verið laus til afhendingar við kaupsamning. Eignin er mjög falleg og vel umgengin. Glæsilegar innrétt-
ingar og gólfefni. Parket og náttúruflísar eru á gólfum. Mjög glæsilegt útsýni er frá húsinu. Örstutt er út í 
náttúruna og á golfvöllinn. V. 49,9 m. 10254

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

Smáratún 7 - 800 Selfossi
* Nýtt á skrá* 3ja herbergja, 55,5 m2 risíbúð.  
Íbúðin skiptist í hol, stofu, tvö svefnherbergi, eld-
hús og baðherbergi. Áhvílandi er lán ca. 10,8 m. hjá 
Íbúðalánsjóði. V. 12,9 m. 10250

Kiðjaberg - Sumarbústaður
* Nýtt á skrá* Mjög fallegur 61,1 m2 sumar-
bústaður í landi Kiðjabergs í Grímsnes- og 
Grafningshreppi. Lóðin er í landi Meistarafélags 
húsasmiða og stendur á góðum stað skammt frá 
18 holu golfvelli. Einnig er stutt í Hestvatn þar sem 
er silungsveiði. V. 19,9 m. 10282

Klapparhlíð 1, íbúð 403 - 50 ára og eldri

Mjög falleg 89,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri, ásamt 
bílastæði í bílakjallara. Fallegar innréttingar og gólfefni. Þetta er vönduð íbúð í fallegu húsi. Stutt er í 
glæsilega inni- og útisundl.og líkamsræktarstöð. Einnig er golfvöllur stutt frá. Glæsilegt útsýni. V. 25,9 m.

Opið hús á morgun þriðjudag frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög björt og vel skipulögð 97,2 
m2, 3-4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi við Löngumýri 59 í 
Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, 3 
herbergi, baðherbergi, eldhús, stofu 
og geymslu innan íbúðar.  Íbúðinni 
fylgir líka 5,2 m2 sér geymsla í kjall-
ara.  Stutt í skóla og alla þjónustu.
V. 23,5 m. 10275

Langamýri 59 - 210 Garðabær

Hlynsalir 5-7 - 201 Kópavogur
* Nýtt á skrá* Falleg 91,2 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 1. hæð í fjögurra hæða lyftuhúsi við Hlynsali 5-7 
í Kópavogi.  Íbúðinni fylgir bílastæði í bílakjallara. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 2 svefnher-
bergi og þvottahús innan íbúðar. V. 24,0 m. 10252

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 
*Nýtt á skrá* 
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GARÐABÆR

laugarakur hf.

4 lóðir til sölu fyrir fjölbýli

Árakri 10  |  Garðabæ  |  Sími 414 6900

Ljósakur 2-8, byggingaréttur fyrir 6 íbúða hús á hverri lóð.

Hvert hús er 2 hæðir (6 íbúðir) og sameign í kjallara.

Hægt er að bjóða í hverja lóð fyrir sig eða allar í senn.

Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi á skrifstofu 
Laugarakurs í Mosfellsbæ, Kjarna Þverholti 2, 6. hæð, fyrir 
kl. 10:00 fimmtudaginn 8. mars og verða þau opnuð í 
viðurvist bjóðenda.

LJÓSAKUR 2-8

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Laugarakurs, 
í síma 414 6900 eða tölvupósti: orn@arnarnes.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.



Eignir vikunnar

 

Gott einbýli, vel stað-
sett í hverfi 108. Stór 
og góður bílskúr. Húsið 
er á þremur hæðum, 
60 fm. fm íbúð í kjal-
lara. 2 innkeyrslur að 
húsi, önnur í garð, þar 
sem er gott pláss fyrir 
hjólhýsi og þessháttar. 
Staðsett rétt fyrir ofan 
Fossvog, mjög góðar 
stofur. Stutt í skóla 
og verslanir. Húsið er 
laust við kaupsamning. 
Verð 42,9 millj.

Litlagerði 8, RVK. - Einbýli með stórum bílskúr, 
LÆKKAÐ VERÐ

Traðarland Fossvogi

Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við Traðarland í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnh., 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður bílskúr o.fl. Góð lóð með skjólgóðum pöllum. 
Gott hús á frábærum stað. Tækifæri til að eignast gott hús á einni hæð. Verð 70 millj. 

Veghús 17, 2. hæð m. bílskúr - OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL .17.30-18

Hvammsgerði 8 - opið hús

Hesthamrar 4 - einbýli - OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. FRÁ KL 17-17.30 2ja herbergja

3ja herbergja

Auðarstræti - Við miðborgina.
Ca. 45 fm. 2ja herbergja, kjallaraíbuð í rólegri götu í 
göngufæri við miðborgina. Góð lán áhvílandi. 
Verð kr. 13,5 millj.

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

Berjavellir - Auðveld kaup 
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Björt 
og góð stofa og rúmgott svefnherbergi. Góðar svalir 
í vestur. Þvottahús innan íbúðar. Áhvílandi ca 17 
millj. lán m. 4,15% vöxtum. grb. ca 79 þús á mán.
Verð 17,9 millj.

Hofteigur - Falleg risíbúð
Falleg rúmgóð risíbúð á mjög góðum stað nálægt 
Laugardal. Góð lán áhvílandi. Verð 19,4 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja íbúð 
með bílskúr við Veghús 17. Íbúðin 
er með nýlegum gólfefnum og 
lítur öll mjög vel út. 3 svefnher-
bergi, suðursvalir, þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 25,9 millj. 
Íris, gsm. 698-2160 sýnir 
í opnu húsi, þriðjudaginn 
6.3 frá klukkan 17.30-18. 
Verið velkomin. 

Falleg og talsvert endurnýjuð neðri 
sérhæð í þríbýlishúsi á þessum góða stað 
í Gerðunum. Björt og góð stofa og 2-3 
svefnherbergi ásamt ca 22 fm aukaher-
bergi í kjallara. Ný standsett baðherbergi 
og búið er að endurnýja öll gólfefni og fl. 
Verð 31,9 millj.
Opið hús er á eigninni  í dag 
mánudag milli kl. 17:30 og 
18:30. Verið velkomin!
Nánari upplýsingar gefur 
Einar Guðmundsson., löggiltur 
fasteignasali s. 896-8767.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ca. 186 fm. fallegt, vel skipulagt  
einbýli á einni hæð á rólegum 
og góðum stað í Hamrahverfi, 
Grafarvogs. Fjögur rúmgóð svef-
nherbergi, góðar stofur, fallegur 
garður og góð útiaðstaða. Skipti 
möguleg á minni eign í Grafarvogi. 
Verð 51,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 6.3 frá 
kl. 17-17:30

Hvað kostar eignin mín?
á Fold.is

HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. is

Garðatorg - 210 Garðabær

68.7m2 verslunar, skrifstofa eða þjónustu-
húsnæði á besta stað í Garðabæ.  V. 15.9 m.

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
GSM: 899 5611
telma@husin.is Sími  511 5005 •  Klapparstíg  5  •  101 Reykjavík 

Sigurður Fannar 
Sölumaður
GSM:  897 5930
siggifannar@husin.is

Fanney Jóelsdóttir
Ritari
fanney@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
GSM: 820 0303
oli@husin.is
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Drápuhlíð - 105 RVK

Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð á þessum 
rólega stað.  Eldhús nýlega tekið í gegn.  V. 17.2 m.

Naustabryggja -112 RVK

Mjög góð 92 fm 3ja herberja íbúð á 
1.hæð með stórum suður sólpalli.  Falleg-
ar innréttingar. 

 V .23,9 m.

Erluás 38 - 221 Hafn.fj.

Glæsilegt einbýli. 252.6fm þar af bílskúr 
40 fm 4. Svefnherbergi. Nýlega verið end-
urnýjað að miklu leyti. Áhvíl: 34 m.

V 66.9 m.

Grenigrund 6 2.hæð - 200 Kópv.

Góð 125,6 fm 3ja-4ra herb. sérhæð á 
2.hæð þ.a 26,2 fm bílskúr. Fallegt útsýni 
er úr íbúðinni. 

Tilboð

Sóltún - 105 RVK

Mjög góð 95 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð 
með tvennum sölum. Stæði í bílag. Sér-
smíðaðar innrétt., gólfhiti góð gólfefni. 

V. 28.9 m.

Dísarás 8 - 110 RVK

Tveggja hæða 213,4 fm 6 herb. raðhús á 
2.hæð þar af  42 fm bílskúr. V 46,9 m.

Rósarimi 2 - 112 RVK

Glæsileg 2ja - 3ja herb. íbúð á 1. hæð 
með útgegni út á verönd. Íbúðin getur 
losnað fljótl. Áhv.15,5 m. afb. 65 þ. 

V 19,9 m. 

Opið hús í dag, mánudag 5. mars 17:30 - 18:00 

Opið hús í dag, mánudag 5. mars 18:30-19:00 Opið hús í dag, mánudag 5. mars 17:30 -18:00

Fullbúnar 4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi með stæði  
í bílageymslu við Boðaþing 2-4, 203 Kópvogi
177 þúsund greiðsla á mánuði
90-95% óverðtryggð lán 
10% lán frá seljanda vaxtalaust í 3 ár.

Er ódýrara að kaupa en að leigja?

Verð 36,9 m. 



Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign

leggjum við metnað okkar í 
að veita þér persónulega 

og faglega þjónustu.
Atvinnuhúsnæði við Bíldshöfða 

til leigu eða sölu
Skógarás, 110 Reykjavík. Álfaskeið, 220 Hafnarfjörð.  Digranesvegur 200 Kópavogi

Gott 320 fm. skrifstofuhúnæði á 2. Hæð.
Húsnæðið skiptist í 7 lokaðar skrifstofur 
(1-2 manna og 3-4 manna), fundarher-
bergi, móttökurými á gangi, laganas-
tokkar og kerfisloft. Snyrtilegt húsnæði í 
alla staði.   Laust strax

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

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

Falleg og vel skipulagða 4ra herbergja 
96,9 fm útsýnishæð  með 27,3 fm bíl-
skúr í Kópavogi. Alls 124,2 fm.
Verð 29,9 millj.

Atvi
nnuhúsnæði

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ra herbergja íbúð 
sem er um 98 fm á jarðhæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi. Svalir eru yfirbyggðar. Tvær 
lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur að 
samkomusal. Ásett verð er kr. 5,1 millj. og 
mánaðargjöldin eru um kr. 130.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
samkvæmt mæli.

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

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð 
sem er um 92 fm á áttundu hæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara 
og eru svalir yfirbyggðar. Tvær lyftur eru í 
húsinu og fylgir aðgangur að samkomusal.  
Ásett verð er kr. 10.9 mill. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 109.000.- Í mánaðargjaldinu er allt 
nema rafmagn samkvæmt mæli.

Smyrlaheiði 9 í  Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 98 fm endaíbúð í 
fjögurra íbúða raðhúsi á einni hæð. Íbúðin 
er ígildi 3ja herbergja. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílakjallara og fylgir aðgangur að samkomu-
sal.Ásett verð er kr. 3 mill. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 134.000.-Í mánaðargjaldinu er allt 
nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3-4 herbergja íbúð 
um 105 fm. Íbúðin er á sjöundu hæð í átta 
hæða lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir 
íbúðinni.Ásett verð er kr. 7 millj. og mánaðar-
gjöldin eru um kr. 153.000.-Í mánaðargjald-
inu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Kríuland 8 í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja 
ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 30 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 3.4 millj. og eru mánaðargjöldin um 
111.000.-. Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn sam-
kvæmt mæli.

Prestastígur 9 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 
95 fm. Íbúðin er á fimmtu hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi og fylgir 
stæði í bílakjallara. Í húsinu er lyfta og fylgir aðgangur að samkomu-
húsi. Verð búseturéttar er um kr. 3.8 millj. og mánaðargjöld um 
130.000.-. Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn 
samkvæmt mæli.

Umsóknarfrestur er til  12. mars  n.k.

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta 
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 12. mars  n.k.
Tilboðsfrestur er til 16. mars  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

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

Fallegt ca. 290 fm einbýli 
á tveimur hæðum innst í 
botnlanga. Á neðri hæð 
er lítil studíóíbúð með 
sérinngangi sem hentar 
vel til útleigu eða sem 
vinnustofa. Garðurinn 
skiptist í ósnortið mosa-
gróið hraun, grasigróna 
túnbletti og trjágróður. 
Um er að ræða eign 
sem hefur verið vel við 
haldið. Verð 57.4 millj.

Upplýsingar gefa: Páll í síma 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Aldís í síma 866 6686 eða aldis@fasteignasalan.is

Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • www.fasteignasalan.is
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Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Opið hús í dag, 5. mars kl. 17:00-17:30

Vesturvangur 10,  220 Hafnarfjörður

Kvíslartunga.
Glæsilegt 279 fm. parhús á tveimur hæðum við Kvíslar-
tungu. 80 fm svalir á bílskúrsþaki.  Lyklar á skrifstofu.   
V. 31,5 8096

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

Engjavegur í Mosfellsbæ. 
Vel staðsett 233 fm. einbýli á  tveimur hæðum á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Stór eignarlóð. Stór bílskúr. Nýr sólpallur 
og heitur pottur. Gróðurhús. Eign í góðu viðhaldi.  
V. 41,5 m. 5507

Rauðás. 
Flott 109 fm. 4.ra herb. íbúð á 3. og efstu hæð  við Rauðás. 
Glæsilegt útsýni. Parket og flísar. Þvottahús inn af eldhúsi. 
Björt stofa og 3 góð svefnherbergi.  V. 26,9 m. 8499

 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

Asparteigur-Mosfellsbær.
Vel staðsett 225 fm. einbýli, þar af 60 fm. bílskúr með lítilli 
aukaíbúð. Sólstofa með kamínu. Fallegur garður í góðri 
rækt.  4 góð svefnherbergi. Húsið er laust í vor.  
V. 41,0 m. 7952

Hesthús-Skuggabakki.
55 fm. 7 hesta hús við Skuggabakka í Mosfellsbæ. Gott 
gerði og nýlegt þak. Gott hús á  góðu verði.  
V. 7,9 m.  8459

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

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

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
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Í húsinu eru tvær stórbrotnar Penthouse íbúðir, sú minni 180 m2 og sú stærri 330 m2 

með stórrri verönd.  Allar íbúðirnar eru fullkláraðar og innréttaðar í hæsta gæðaflokki.  

Innréttingar eru frá Poliform Ítalíu sem er eitt virtasta innréttingafyrirtæki heims.

Loksins bjóðast stakar íbúðir í glæsihýsinu Tryggvagötu 18.  Stærð íbúða eru allt frá 75 m2. 

T18 er vönduð bygging þar sem hugað er að hverju smáatriði og öll efni valin 

með tilliti til bestu endingar og hæstu gæða. Íbúðir án hliðstæðu á Íslandi.  

Spennandi fjárfestingarkostur á einstökum stað í miðbæ Reykjavíkur.  

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

www.t18.is

Allar íbúðir með suðursvalir. Tvö verslunarrými á jarðhæð um það bil 70 m2 hvort. Bílastæðahús.

Aðkoma er um fjögur einstaklega glæsileg aðskilin stigahús með lyftum. Nándarskynjarar og 

fjarstýrðar læsingar veita íbúum lyklalaust aðgengi að eigninni.

Hafðu samband við sölumenn Mikluborgar og kynntu þér málið, sími 569 7000 

T í m a l a u s  h ö n n u n  o g  h æ s t u  g æ ð i 

einkenna T18, eina glæsilegustu íbúða-

byggingu sem risið hefur í Reykjavík.

- með þér alla leið -

Loksins stakar íbúðir!

569 7000 www.miklaborg.is

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsileg 143,2 fermetra lúxus íbúð á efstu hæð í 
nýlegu húsi þessum frábæra stað við Þórsgötu 2 í 101 Reykja-vík. Aðeins ein íbúð á 
efstu hæðinni. Eigninni fylgir einnig tvö stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, 
gang, stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús,snyrtingu, þvottahúsi, sjónvarpshol, herbergi, 
hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi, geymslu, tvö stæði í bílageymslu ásamt 
hefðbundinni sameign. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign í 
algjörum sérflokki. Verð 65.millj.
Upplýsingar veitir þorbjorn Helgi sölumaður gsm 8960058. thorbjorn@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

ÞÓRSGATA 2-101 RVK – PENTHOUSE ÍBÚÐ.

Tilboð óskast í hluta eða allar fasteignirnar Víðines á Kjalarnesi, 
Eyrarveg 2, Þórshöfn, Kirkjubraut 37, Akranesi 

og Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum

15158 – Víðines – Kjalarnesi - fyrrum hjúkrunarheimili.
Tilboð óskast í hjúkrunarheimili, skrifstofubyggingu, eldhús ásamt 
tengibyggingum og talin vera 2.265,8 m² skv. Þjóðskrá Íslands - 
Fasteignaskrá. Húsin standa á samtals 16.703 m² leigulóð. Húseignir-
nar eru til sýnis í samráði við  Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.

15207 Eyrarvegur 2 – Þórhöfn - Laugarnesbyggð.
Tilboð óskast í skrifstofuhúsnæði á efri hæð hússins. Húsnæðið er 
byggt úr steinsteypu árið 1953 og talið vera 155,8 m² skv. Þjóðskrá 
Íslands – Fasteignaskrá. Húsnæðið er til sýnis í samráði við Jón Ste-
fánsson í síma 891 9309 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík í 
síma 530 1400.  

14823 Kirkjubraut 37 – Akranesi - eignarhluti Íslandspósts hf.
Tilboð óskast í afgreiðsluhúsnæði á 1. hæð, stórt herbergi og kaf-
fiaðstöðu á 2. hæð og geymslur í kjallara ásamt hlutdeild í sameign. 
Húsnæðið er byggt úr steinsteypu árið 1958 og talið vera 388,6 m² 
samkvæmt Þjóðskrá Íslands - Fasteignaskrá. Húsnæðið er til sýnis í 
samráði við Þór Reynisson í síma 431 1001 og Ríkiskaup í síma 
530 1400.

15156 – Vestmannabraut 22, Vestmannaeyjum, eignarhluti 
Íslandspósts hf.
Tilboð óskast í afgreiðsluhúsnæði, vinnusal, skrifstofuhúsnæði, 
kaffistofur, geymslur og snyrtingar á 1. og 2. hæð ásamt herbergjum 
í kjallara og hlutdeild í sameign. Húsnæðið er byggt úr steinsteypu 
árið 1950 og talið vera 823,9 m² samkvæmt Þjóðskrá Íslands - 
Fasteignaskrá. Húseignin verður til sýnis í samráði við Önnu Sigríði 
Grímsdóttur í síma 481 1000 og Ríkiskaup í síma 530 1400.  

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðub-
laði.  Gögnin eru aðgengileg á  heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 13. mars 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist  
bjóðenda er þess óska. 

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR     LANDSBYGGÐ



5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

  

Fléttuvellir 24 í H.f. 
Verð 46,9 millj.  208 fm einbýlishús, 
fjögur svefnherbergi, ný eign og nánast 
fullbúin að utan og innan.  Marinó og 
Guðmunda taka á móti gestum.  Nánari 
lýsing og myndir: http://www.as.is/so-
luskra/eign/fasteign/228436/

Birkiás 12 í Garðabæ.  
Verð 45,9 millj.  161 fm raðhús, fjögur 
svefnherbergi, falleg og góð eign með 
góðu útsýni.   Stepanka tekur á móti 
gestum.  Nánari lýsing og myndir:  
http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/236192/

Tunguás 2 í Garðbæ. 
Verð tilboð. 230 fm einbýlishús, 
fjögur svefnherbergi, falleg og góð 
eign með góðu útsýni.   Kristbjörg 
tekur á móti gestum.  Nánari lýsing og 
myndir:  http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/223423/ 

Norðurvangur 46 í H.f.  
Verð 41,9 millj.  195 fm einbýlishús, 
fjögur svefnherbergi, mikið endurnýjuð 
eign, góð staðsetning.  Kristín og Ólafur 
Hans taka á móti gestum.  Nánari lýsing og 
myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/233353/

Miðvangur 100 í Hf.  
Verð 45,9 millj.  178 fm einbýlishús,  
fjögur svefnherbergi, mikið endurnýjuð 
eign, góð staðsetning.  Guðbjörg 
tekur á móti gestum.  Nánari lýsing og 
myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/235134/

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG frá kl. 17.00 – 19.00.

Kíktu í heimsókn og sjáðu fallegar eignir. 

Miðbær - 800fm. í íbúðarhúsnæði
Nánar tiltekið er um að ræða 2 einbýlishús og 2 fjöl-
býlishús með samtals 9 íbúðir allar í útleigu.  Mögulegt 
að innrétta 2 íbúðir til viðbótar í ónýttu rými.  Lóðir 
allra húsanna liggja saman og er viðbótar byggingar-
magn mögulegt. Spennandi fjárfestingakostur í miðbæ 
Rekjavíkur.  Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Allar frekari 
upplýsingar veitir Agnar í s. 820-1002 eða agnar@husid.is

Suðurlandsbraut 50 / Bláu húsin í Skeifunni. www.husid.is  •  s. 513 4300

SUÐURLANDSBRAUT 50 BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

VILHJÁLMUR BJARNASON LÖGG. FAST.SALI

- Heilshugar um þinn hag - 

Hefst á þriðjudag á Stöð 2H ff t áá þþ iiðððjj ddd ááá SStööððð 22
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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Lögmenn upplifa oft að ungt 
fólk og þeir sem eru harð-
ir af sér lendi í því að fá ekki 

slysabætur. Sif Thorlacius er einn 
sex lögmanna á lögmannsstof-
unni Fortis, þar sem unnið hefur 
verið að skaðabótamálum í 40 ár. 
Sif segir að þetta geti til dæmis átt 
við um unglinga sem lenda í um-
ferðarslysum. „Ungt fólk, sem er 
ekki komið út á vinnumarkaðinn 
er ekkert endilega að velta trygg-
ingamálum fyrir sér,“ segir Sif. „En 
auðvitað á þetta við um fleiri, það 
er bara verst að horfa upp á þetta 
í tilvikum unga fólksins sem fær 
ekki bættan tekjumissi sem það 
verður af á ævinni, af því að það á 
erfitt með að vinna eða læra vegna 
áverkanna.“

Verður að bregðast fljótt við.
Sif segist líka verða vör við að 
margir séu vanir því að harka af 
sér og leiti ekki til læknis fyrr en 
langt sé liðið frá slysi. „Það hringdi 
til dæmis í mig kona um daginn 
sem hafði verið slæm af verkjum 
í talsverðan tíma. Að endingu fór 
hún til læknis sem þóttu einkennin 
sérstök. Hann spurði hvort eitthvað 
hefði komið fyrir. Það var fyrst þá 
sem hún áttaði sig á að verkirnir 
byrjuðu skömmu eftir að keyrt var 
aftan bílinn hennar fyrir tveimur 
árum. Ung dóttir hennar lenti líka 
í árekstrinum. Hún hafði þurft að 
hætta í tónlistarnámi vegna verkj-
anna, sem þær tengdu ekki við 
slysið fyrr en þetta seint.“ Sif segir 
að þetta gerist allt of oft. Þarna hafi 
of langur tími verið liðinn. Trygg-
ingafélög geri kröfu um að það sé 
hægt að sanna að áverkar séu af-
leiðing slysa. „Það er ekki hægt að 
brýna það nóg fyrir fólki að leita til 
læknis sem fyrst eftir slys,“ segir Sif 
en bætir við að full ástæða sé samt 
til að kanna málið þó að nokkuð sé 
liðið frá slysinu.

Skiptir máli hvar eða hvernig 
fólk slasast?
„Já, það getur skipt heilmiklu máli“, 
segir Sif. Hún bendir á að það sé 
talsverður munur á réttindum 
fólks eftir því hvort það lendi í slysi 

í umferðinni, í vinnu eða í frítíma. 
Aftur skipti máli að bregðast fljótt 
við og tilkynna slysið sem fyrst. 
„Réttarstaða fólks getur verið afar 
mismunandi eftir því hvað kemur 
fyrir og hvernig það er tryggt. Það 
er kannski fyrst og fremst það sem 
við vinnum við að leysa úr og sem 
betur fer er niðurstaðan yfirleitt 
góð,“ segir Sif. 

Fólk verður að kynna sér skil-
mála vel
Hún segir að fólk haldi oft að það 
sé vel tryggt, en annað komi stund-
um á daginn. „Það eru margir 
með frítímaslysatryggingu inni í 

sínum heimilistryggingum,“ segir 
Sif. „Mér finnst brenna við að fólk 
kynni sér skilmála trygginganna 
ekki nægilega vel. Það telur að nóg 

sé að vera með slíka tryggingu. En 
oft eru stífar takmarkanir á bóta-
skyldu í þessum tryggingum.“

Sif tekur dæmi um mann sem 
leitaði til Fortis eftir að hafa slas-
ast illa á hendi í frítíma og átti erf-

itt með að sinna starfi sínu vegna 
þess. „Læknar mátu hann með 12 
prósent örorku eftir slysið. Maður-
inn hélt að hann væri vel tryggður. 

Í ljós kom að skilmálarnir í trygg-
ingunni hans voru þannig að hann 
hefði þurft að hljóta 15 prósent ör-
orku til að fá bætur,“ segir hún. 
„Maðurinn situr uppi með skerta 
starfsorku og engar bætur“. 

Þannig getur því þurft aðstoð við 
að leysa úr tryggingamálum. „Um 
leið og fólk leitar til okkar á Fortis 
gerum við ráðstafanir til að tryggja 
réttarstöðu þess,“ segir Sif. „Svo 
öflum við allra þeirra fjölmörgu 
gagna sem þarf til að hægt sé að 
meta afleiðingar slyssins, sjáum 
um samskipti við lækna, trygg-
ingafélagið og gerum allt sem þarf 
til að hægt sé að krefjast bóta. Þó 
að ferlið geti verið f lókið er nið-
urstaðan langoftast sú að fólk fær 
skaðann sem það varð fyrir að fullu 
bættan.“

Nánari upplýsingar má nálgast 
á www.fortis.is

Ungt fólk, sem er ekki komið út á 
vinnumarkaðinn, er ekkert endilega að velta 

tryggingamálum fyrir sér.

Brýnt er að leita til læknis sem 
fyrst eftir að slys á sér stað
Oft getur reynst nauðsynlegt að fá aðstoð lögfræðinga til að leysa úr tryggingamálum. Lögmannastofan Fortis hefur góða reynslu af að vinna með 
fólki sem lent hefur í slysum og hlotið skaða af. Niðurstaðan er langoftast sú að fólk fær skaðann sem það varð fyrir að fullu bættan.

Kristján B. Thorlacius og S. Sif Thorlacius ásamt Tinnu Björk Gunnarsdóttur á lögmannastofunni Fortis að Laugavegi 7. MYND/GVA

Sími: 520 5800
www.fortis.is

Gylfi Thorlacius  hrl.
Svala Thorlacius  hrl.
S. Sif Thorlacius hdl.

Kristján B. Thorlacius hrl.
Guðmundur Ómar
Hafsteinsson hrl.
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Það er mjög mikilvægt að leita 
strax aðstoðar lögmanna 
og fá úr því skorið sem fyrst 

hvort maður kunni að eiga rétt á 
bótum. Þetta á við hvort sem fólk 
hefur lent í umferðarslysi, vinnu-
slysi, frítímaslysum eða öðrum 
hremmingum“, segir Guðjón Ólafur 
Jónsson, hæstaréttarlögmaður hjá 
JP Lögmönnum. 

,,Ferill skaðabótamála getur 
tekið mjög langan tíma og þess 
vegna er mikilvægt að setja sig í 
samband við lögmann sem fyrst. 
Hann getur þá farið í að afla nauð-
synlegra gagna, svo sem læknis-
vottorða, og hefja samskipti við 
viðkomandi tryggingafélag. Það 
skiptir miklu máli að gera þessa 
hluti í tíma svo að ekki verði hætta 
á að málin fyrnist. Stundum kemur 
fólk hreinlega of seint svo málin 
eru fyrnd. Við leggjum líka áherslu 
á að fólk leiti til læknis strax eftir 
slys þannig að allar upplýsingar 
um áverka liggi þá þegar fyrir. Það 
hjálpar ótrúlega mikið til við fram-
haldið“ segir Guðjón Ólafur. 

Að sögn Halldóru Þorsteins-
dóttur héraðsdómslögmanns hjá 
slysabætur.is, leggja lögmenn-
irnir áherslu á persónulega þjón-
ustu og regluleg samskipti við við-
skiptavini sína. ,,Við kappkost-
um að veita viðskiptavinum okkar 
persónulega þjónustu og greiðan 
aðgang að lögmönnum stofunnar. 
Eins verður að hafa í huga að þessi 
mál geta verið viðkvæm og því er 
mikilvægt að fólk upplifi að lög-
maðurinn sé mannlegur og tilbú-
inn að ræða hlutina á persónuleg-
um nótum. Þetta er stundum eins 
og nokkurs konar sálgæsla,“ segir 
Halldóra. Aðspurð um feril skaða-
bótamálanna segir hún að það geti 
verið misjafnt eftir málum en mörg 
þeirra séu fremur einföld í sniðum.  

,,Þetta fer yfirleitt þannig fram 
að við hittum þann sem hefur 
orðið fyrir slysi og fáum hjá honum 
umboð til þess að af la gagna, 
semja um bætur og þess háttar. Við 
óskum síðan eftir gögnum frá við-
komandi tryggingafélagi, lögreglu-

Eins verður að 
hafa í huga að 

þessi mál geta verið 
viðkvæm og því er 
mikilvægt að fólk upplifi 
að lögmaðurinn sé 
mannlegur og tilbúinn 
að ræða hlutina á 
persónulegum nótum.

Slysabætur.is – „Mikilvægt að 
leita strax aðstoðar“
Slysabætur.is er einn öflugasti upplýsingavefur landsins á sínu sviði og fær hundruð heimsókna í hverjum mánuði. Vefurinn er rekinn af JP 
lögmönnum sem búa yfir langri og mikilli reynslu af innheimtu slysabóta. Guðjón Ólafur Jónsson hæstaréttarlögmaður og Halldóra Þorsteinsdóttir 
héraðsdómslögmaður eru meðal þeirra lögmanna stofunnar sem mest hafa aðstoðað fólk við innheimtu slysabóta. Að þeirra sögn er mikilvægt að 
fólki leiti strax til lögmanna hafi það orðið fyrir slysi. 

Guðjón Ólafur Jónsson hæstaréttarlögmaður og Halldóra Þorsteinsdóttir héraðsdómslögmaður hvetja fólk til að leita til lögmanns 
sem fyrst eftir slys.  MYND/STEFÁN

Á slysabætur.is er að finna ítarlegar upplýsing-
ar um allar tegundir slysamála, feril þeirra og 
kostnað, svo og svör við algengum spurningum 
tjónþola, auk góðra ráða þeim til handa. Bæði 
segja þau Guðjón Ólafur og Halldóra að slysa-
bætur.is hafi hjálpað fjölmörgum. Þar sé að finna 
svör við ýmsum spurningum þeirra sem orðið 
hafa fyrir slysum um rétt þeirra til bóta og hvað 
þurfi að gera til að af greiðslu þeirra geti orðið. 
„Þarna er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar 

á mannamáli“ segir Halldóra. „Við pössuðum 
okkur á að hafa textann vel skiljanlegan almenn-
ingi en ekki bara samansafn lögfræðifrasa. Við 
svörum síðan frekari fyrirspurnum, hittum við-
komandi og fylgjum honum sjálf í gegnum ferlið 
allt þar til við erum búin af fá bæturnar greidd-
ar og skila þeim af okkur.“ bætir Guðjón Ólafur 
við. Hægt er að ná á Guðjóni Ólafi og Halldóru í 
s. 588-5200 eða senda fyrirspurn á slysabætur@
slysabætur.is.

Slysabætur.is – 
upplýsingar á mannamáli!

skýrslum, vottorðum lækna og öðru 
sem kann að hafa þýðingu fyrir mál 
viðkomandi. Jafnframt sendum 
við umbjóðendur okkar til frekari 
rannsókna hjá læknum eða öðrum 
sérfræðingum eftir því sem nauð-
syn krefur. Við leggjum áherslu á 
að eins ítarlegar upplýsingar liggi 
fyrir um tjón viðkomandi og hægt 
er. Þetta endar svo yfirleitt því lög-
maðurinn og viðkomandi trygg-
ingafélag biðja sameiginlega um 
mat á líkamstjóni umbjóðandans. 
Við förum með umbjóðandanum 
á matsfund og gerum síðan upp 
skaðabætur við tryggingafélagið 
þegar matið liggur fyrir“ segir Hall-
dóra. Hún bætir þó við að í sumum 
tilvikum geti  málin þó óneitanlega 
orðið töluvert flóknari en þetta.  

Guðjón Ólafur bætir við að 
slysabaetur.is aðstoði einnig ein-
staklinga sem orðið hafa fyrir lík-
amsárás eða kynferðisofbeldi. ,,Við 
sinnum réttargæslustörfum fyrir 
fórnarlömb kynferðisbrota og lík-
amsárása og gætum hagsmuna 
þeirra bæði hjá lögreglu og fyrir 
dómi. Við höfum mikla reynslu 
í þessum málum,“ segir Guðjón 
Ólafur og bætir við að fórnarlömb 
kynferðisbrota og alvarlegra lík-
amsárása eigi yfirleitt rétt á að fá 
tilnefndan réttargæslumann sér 
að kostnaðarlausu. 

„Við svörum öllum fyrirspurn-
um sem berast til okkar og leggjum 
metnað okkar í að aðstoða alla þá 
sem við getum“ segir Guðjón Ólaf-
ur. „Það kostar ekkert að spyrja.“

Kannaðu málið – það kostar ekkert!
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TORT er fyrsta lögmanns-
stofan á Íslandi sem sér-
hæfir sig í uppgjörum vegna 

slysabóta. Fyrirtækið hefur kynnt 
þjónustu sína frá stofnun árið 2007 
þegar fimm lögfræðingar með 
langa og mikla reynslu af slysa-
málum ákváðu að skapa umgjörð 
utan um þá þjónustu. Þorsteinn 
Einarsson hæstaréttarlögmað-
ur og einn eigenda TORT segir að 
kynningunni megi þakka þá stað-
reynd að íslenskur almenningur 
er betur upplýstur um réttarstöðu 
sína en áður.

„Við riðum á vaðið með því að 
kynna þessa þjónustu. Sú nálgun 
var nýbreytni á sínum tíma. Fram 
að því höfðu lögfræðingar verið 
frekar feimnir við að kynna þjón-
ustu sína og fólk því almennt ekki 
vel upplýst um réttarstöðu sína. 
Má nefna að þá gætti misskiln-
ings um stöðu þeirra sem lentu í 
umferðarslysum og voru í órétti, 
en meginreglan er sú að þeir aðil-
ar eru einnig tryggðir vegna tjóns 
sem þeir verða fyrir. Okkar mark-
mið hjá TORT er fyrst og fremst 
að gæta þess að tjónþolar fái full-
ar bætur vegna tjóns síns. Lög-
menn Tort hafa flutt fjölda mála 
fyrir dómstólum til innheimtu 
slysabóta og má nefna að á árinu 
2011 fluttu lögmenn Tort 9 af 22 
málum sem dæmd voru í Hæsta-
rétti og voru um bætur vegna lík-
amstjóns.“

Lögfræðileg aðstoð mikilvæg
Að sögn Þorsteins er oft ekki auð-
sótt að leita réttar síns vegna afleið-
inga slysa. Því sé rétt að leita sér að-
stoðar sérfræðinga í því skyni..

„Í upphafi þarf tjónþoli að leita 
upplýsinga um hvort hann kunni 
að eiga rétt á bótum og þess vegna 
er mikilvægt að leita sem fyrst til 
lögfræðings. Ef bótaréttur er fyrir 
hendi er hafist handa við rekstur 
málsins, sem getur tekið langan 
tíma. Yfirleitt líður ekki skemmri 
tími en ár frá því að slys gerist og 
þar til mál er gert upp og slysabæt-
ur eru greiddar. Svo er að mörgu 
að hyggja sem getur hæglega vaf-
ist fyrir venjulega fólki sem hefur 
kannski ekki faglegar forsendur til 
að meta málsatvik á réttum grund-
velli. Þess vegna er miklu betra að 
ráðfæra sig við lögmenn.“ 

Flókið ferli
En hvers konar ferli tekur við eftir 
að lögfræðingur hefst handa við 
málarekstur? „Til að byrja með 
hittum við tjónþola á fundi þar sem 
farið er vandlega yfir réttarstöðuna. 
Þá undirritar tjónþoli umboð til 

okkar og í kjölfarið tilkynnum  við 
tjónið og hagsmunagæsluna til við-
komandi vátryggingafélags. Þá er 
læknisfræðilegra gagna aflað sem 
getur tekið á bilinu sex til tólf mán-
uði, eftir því hversu langt er liðið 
frá slysi.

Þegar  gagnaöflun er lokið er 
aflað mats um afleiðingar slyssins. 
Örorkumatið framkvæma sérstak-
ir matsmenn, venjulega læknir og 
lögfræðingur. Tjónþoli hittir mats-
menn á sérstökum matsfundi þar 
sem tjónþoli er skoðaður og farið 
yfir afleiðingar slyssins. Að því 
loknu skila matsmenn sérstakri 
skýrslu, matsgerð, sem hefur að 
geyma nákvæma útlistun á afleið-
ingum slyssins. 

Þegar matið liggur fyrir er það 
kynnt tjónþola og ef ekki eru at-
hugasemdir við niðurstöðu þess 
er tryggingafélagið eða aðrir sem í 
hlut eiga krafðir um greiðslu slysa-
bóta. Lögmenn Tort annast sam-
skipti við viðkomandi trygginga-
félag og ganga frá uppgjöri bóta í 
samráði við tjónþola.“

Slys og bótaréttur
Aðspurður hvaða slys geti leitt til 
bótaréttar, segir Þorsteinn: „Um-
ferðarslys eru algengust og all-
flestir eru tryggðir sem verða fyrir 

þeim slysum. Þá eru vinnuslys 
einnig algeng, en það eru jafn-
framt þau slys þar sem oftast er 
deilt um bótaskyldu. Þó er mikil-
vægt að nefna að allir launþeg-
ar eru slysatryggðir samkvæmt 
kjarasamningi en kunna jafn-
framt að eiga aukinn bótarétt ef 
bótaskyld háttsemi hefur vald-
ið slysinu. Þá má nefna að fólk 
sem verður fyrir slysum í frítíma, 
öðrum en umferðarslysum, kann 
að eiga rétt á bótum enda hafi 
það slysatryggt sig sérstaklega. 
Dæmi um frítímaslys eru t.d. slys 
við heimilisstörf, íþróttaiðkun, af 
völdum dýra og hálkuslys.“

Mismunandi bætur 
Að sögn Þorsteins kunna tjónþolar 
að eiga rétt á bótum vegna sjúkra-
kostnaðar, tímabundins atvinnu-
missis, þjáninga, varanlegs miska 
og/eða varanlegrar örorku. Hann 
getur þess að ekki sé alltaf augljóst 
með hvaða hætti eigi að reikna 
bætur tjónþola og því sé nauð-
synlegt að hafa lögfræðing sér til 
aðstoðar. 

Þorsteinn nefnir að aðgerðar-
leysi fólks geti varðað réttinda-
missi og því sé brýnt að það leiti 
sem fyrst til læknis og lögmanns 
í kjölfar slysa. „Bótaréttur  getur 
fallið niður að liðnu ári frá slysi sé 
það ekki réttilega tilkynnt trygg-
ingafélagi. Slíkt er oft sárgrætilegt 
enda er það yfirleitt svo að tjón-
þolar vilja harka af sér og ná bata 
áður en bótaréttur er kannaður. 
Þegar mönnum verður svo end-
anlega ljóst að bati sé ekki í aug-
sýn kann tjónþoli að hafa misst 
bótarétt vegna tímafresta. Þetta 
er því miður alltof algengt og því 
nauðsynlegt að tjónþolar leiti rétt-
ar síns sem allra fyrst eftir slys.“ 

Traust, þekking og árangur
Þorsteinn hvetur þá sem hafa lent 
í slysi að hafa samband við TORT, 
sem byggi starfsemi sína á þekk-
ingu og góðum árangri. „Við erum 
með tengil á heimasíðu okkar þar 
sem hægt er að senda inn fyrir-
spurnir með lýsingu á slysinu og fá 
svör. Slóðin er tort.is,“ segir hann 
og getur þess að hægt sé að hafa 
samband í síma 511 5008 þar sem 
lögmenn veiti frítt viðtal.

Traust, þekking og árangur
Lögmannsstofan TORT er rekin af lögmönnum með langa og víðtæka reynslu af innheimtu slysabóta. Frá stofnun árið 2007 hefur fyrirtækið annast 
hagsmunagæslu fyrir fjölda Íslendinga vegna afleiðinga slysa.

„Við hjá leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar persónulega og faglega þjónustu,” segir Þorsteinn, hér ásamt sam-
hentum hópi starfsmanna hjá Tort. MYND/GVA

Þorsteinn Einarrson, hæstaréttarlögmaður og einn eigenda Tort, segir markmið fyrir-
tækisins fyrst og fremst vera að gæta þess að tjónþolar fái fullar bætur vegna tjóns síns..
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BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 1.890.000.-
TOYOTA COROLLA MMT. Árgerð 
2007, ekinn aðeins 77.þ km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð áður 2.190.000.- 
Tilboð 1.890.000.- Rnr.124932. S:562-
1717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

HONDA Cr-v stw 4wd rvsi. Árgerð 1998, 
ekinn 165 Þ.KM.sjálfsk Ný skoðaður. 
Verð 550.000. VISA RAÐGREIÐSLUR Í 
36 MÁN. Rnr.104146.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

BMW 730 d e66. Árgerð 04/ 2006, 
ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.9 millj . Rnr.101937. EINN EIGANDI, 
SMEKK LÓTAÐUR BÍLL Á GRÍNVERÐI.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

LEXUS Gx470 . Árgerð 2003, ekinn 
126 Þ.KM, sjálfsk, Einn með öllu, 
Stórglæsilegur bíll, góð heilsársdekk 
omfl,, Ásett verð 3.490.000. Rnr.115901.
Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Tilboð 235þús!
Suzuki Balemo 4wd árg. ‘97, ný 
skoðaður ‘13. 868 8565.

 0-250 þús.

Subaru Impreza 2.0 árg. ‘97, ek. 245 
þús., ný yfirfarinn, fæst á 250 þúsund. 
Uppl. 865 8288.

ÓDÝR BÍLL 195þús!
Renult Clio árg. ‘99 ek. 120þús. Sk. ‘13 
Verð 195þús. Uppl. S. 891 9847.

 250-499 þús.

Blár Hyundai Accent í frábæru standi, 
2001 mdl. kr. 300.000 kr s. 846 4562.

 Bílar óskast

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nissa Vanette árg. ‘97 með bilaða vél, 
öðru leyti í góðu lagi. Sími. 897-6630

 Mótorhjól

Til Sölu Victory V92sc 1500cc árgerð 
2000 verð 850.000 sími 8941093 eða 
8490854

 Vélsleðar

Tveggja sleða yfirbyggð kerra og tveir 
vélsleðar til sölu.Polaris ‘98 tveggja 
manna og skidoo ‘94 einsmanns. 
Allur pakkinn kr 670 þ. eða tilboð. S. 
6935161 eftir kl.16 eða iristhrains@
gmail.com

 Kerrur

Óskast keypt notuð kerra fyrir golfbíl. 
Tilboð í síma. 891 8125

 Bátar

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

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Varahlutir

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.

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.

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

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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

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.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 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.

Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur 
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími: 848 
1723.

 Bókhald

BÓKHALD-LAUN-RÁÐGJÖF. Löng og 
víðtæk reynsla. Uppl. gsm 618 3909/
svavaras@me.com

Vantar þig bókara? Betri Bókarinn ehf. 
S:857-3363.

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

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

 Málarar

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

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

 Húsaviðhald

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára 
reynsla í parketlögnum, 
parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil 
eik til sölu. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 823 2234.

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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 Búslóðaflutningar

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

 Tölvur

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

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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. Opið 
mán-fös 12-18, lau 12-15. www.ditto.

 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.

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

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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 OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

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

 Þjónusta

Kassískt vöðvanudd,slökunar og 
partanudd Sími 846 0202 Opið 10-18 
StjörnuNudd

Dóra Dröfn Skúladóttir, 
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Nýlegt rúm til sölu 153cm br. Uppl. s. 
587 0205 eða 866 4799

 Dýrahald

HRFÍ súkkulaðibrúnir labrador hvolpar 
til sölu. Verða tilbúnir til afhendingar 
9-11 mars. Áhugasamir hafi samband 
við Elínu í síma 690-2602.

Hreinræktaðir Ensk Setterhvolpar til 
sölu úr margverðlaunuðum línum. 
Uppl. thok@hi.is eða 699 6532.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

Skotveiðivörur í úrvali / skotfæri í riffla 
á góðum verðum. Tactical.is S:5178878

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 til leigu með eldhúsi og 
baði með þvottavél. Nálægt Hlemmi. 
S.6615219

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

Snyrtileg 3. herb íbúð í Gbr til leigu. 
Góð umgengni og reykleysi skilyrði. 
Uppl. í síma 840 0076.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Allir í vetrarskíðafrí á Dalvík, góð 
gistiaðstaða! S:865 8391, www.
vegamot.net og vegamot@vegamot.
net.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óskar eftir 
vaktstjóra í fullt starf. 

Unnið er á 15 daga vöktum. 

Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 20 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Áhugasamir setji inn umsókn á 
www.nings.is

Kvöld- og helgarvinna
Vegna aukinna verkefna vantar 
okkur öflugt og skemmtilegt fólk til 
úthringinga! Tímakaup og bónusar. 18 
ára lágmarksaldur. Hringdu núna í síma 
5464645 gaman@simstodin.is

Trésmiður

Fjölhæfan, vandvirkan og 
vanan smið vantar til starfa 
við ýmiskonar innréttinga, 
viðgerðar og vélavinnu á 

trésmiðdeild Stálsmiðjunnar 
ehf. Í Reykjavík.

Umsóknir ásamt upplýsingum 
um starfsréttindi og fyrri 
störf sendist á netfangið: 
gummiss@stalsmidjan.is

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Guðmundur Sighvatsson 

í síma 6603533

Vantar rafvirkja með sveinspróf í 
verkefni í Noregi. Góð laun í boði. 
Áhugasamir hafið samband við Bjarka í 
S:6921304 eða bjarki@newton.is

 Atvinna óskast

45 ára iðnaðarmaður óskar eftir starfi 
Uppl. Kristinn 697 8694 eða kiddi66@
gmail.com

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Næsti félagsfundur 
F4x4 verður í kvöld 
mánudagskvöldið 
5. mars, kl. 20:00.
Fundarstaður er 

Hótel Natura (Loftleiðir).
Dagskrá 

- Innanfélagsmál

- Styrktarsamningurinn við 
Skeljung

- Slys og björgun í tengslum 
við jeppaferðir á hálendinu að 

vetri til.

- hugvekja frá Landsbjörg

- Stórferðin 2012 

- Verndaráætlun við Langasjó, 
Snorri Baldursson og Kári 

Kristjánsson

Kaffihlé verður um 21:00
Stjórnin

Tilkynningar

STOFNFUNDUR
Sumarhúsafélagsins Hestvíkur verður haldinn  

20. mars 2012 kl. 20.00 í samræmi við lög nr. 

75/2008. Svæðið sem um ræðir er Hestvík, Hest-

víkurvegur, Litla Hestvík, Tjarnarlaut, Réttartjarnar-

vegur og Réttarháls í landi Nesja Grímsnes- og 

Grafningshreppi. Fundurinn verður í Háskólanum 

í Reykjavík, gengið inn í Sólinni.

1. Fundur settur

2. Skipan fundarstjóra

3. Skipan fundarritara 

4. Lögmæti fundarins

5. Samþykktir félagsins

6. Kosning formanns

7. Kosning meðstjórnenda 

8. Ákvörðun félagsgjalds
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timamot@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi okkar,

Sævar Geir Svavarsson 
í Norma, 
til heimilis að Furuási 8, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítala – háskólasjúkrahúss í 
Kópavogi laugardaginn 25. febrúar.   
Hann verður jarðsunginn frá Kálfatjarnarkirkju 
þriðjudaginn 6. mars kl. 15.00.

Unnur I. Þórðardóttir
Guðrún A. Sævarsdóttir
Þórður Magnússon
Unnur L. Þórðardóttir
Magnús S. Þórðarson
Sævar J. Þórðarson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Guðrún 
Sigurðardóttir
Sólvöllum 9, Selfossi, áður 
Langholtsvegi 106, Reykjavík, 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands fimmtudaginn  
1. mars.

Sæunn Þorsteinsdóttir         Ólafur Ólafsson
Sigurður Þorsteinsson         Sigurbjörg Rögnvaldsdóttir
María Þorsteinsdóttir
Elín Þorsteinsdóttir               Sverrir Vilbergsson
Björk Þorsteinsdóttir             Einar Eiríksson  
ömmubörn, langömmubörn og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Birna Ingimarsdóttir 
Wæhle
frá Litla-Hóli í Eyjafjarðarsveit,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 1. mars.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
fimmtudaginn 8. mars kl. 13.30.

Aðstandendur.

Elskulegi eiginmaðurinn minn,  
pabbi okkar, afi, sonur,   
tengdasonur og bróðir,

Valgeir Daðason
Kristnibraut 43,

lést á Landspítalanum Kópavogi þriðjudaginn  
28. febrúar. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 8. mars kl. 11.00. Blóm og kransar eru 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
minningarsjóð líknardeildar í Kópavogi, sími 543 1159.

Guðríður Andrésdóttir
Kristján Daði Valgeirsson  Dagný Eiríksdóttir
Hrefna Valgeirsdóttir Ingvar Hermannsson
Andrea Valgeirsdóttir Sigurður H. Grétarsson
Gerður Sturlaugsdóttir 
Valgerður Hrefna Gísladóttir Andrés Gilsson
barnabörn og systkini. 

Þökkum innilega samúð og vináttu við 
andlát og útför 

Sigríðar Þorkelsdóttur 
(Diddu)
Lindargötu 33, Reykjavík.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 
Hjúkrunarheimilisins Eirar.

Brynja R. Guðmundsdóttir      Hafsteinn Skúlason
Elín Guðmundsdóttir               Magnús Jóhannsson
og fjölskyldur.

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

JÓN ORMUR HALLDÓRSSON  stjórnmálafræðingur er 58 ára í dag.

„Sá hefur mest mjúkt vald sem fær aðra til að vilja það sem 
hann vill að þeir vilji.“

Ólafur heitinn Þórðarson var aðal-
hvatamaðurinn að því að setja þessa 
hátíð upp árið 2010.“ segir Jón Kjart-
an Ingólfsson tónlistarmaður, einn 
skipuleggjenda tónlistarhátíðarinn-
ar Reykjavík Folk Festival 2012, sem 
fram fer á Café Rosenberg dagana 7. 
til 10. mars. „Sú hátíð var í tilefni af 
tíu ára afmæli hljómsveitar sem við 
vorum saman í og heitir South River 
Band. Við ákváðum að halda upp 
á afmælið með því að fá til liðs við 
okkur fleiri sem væru að spila áþekka 
tónlist, svona órafmagnaða heims-
hornatónlist, og sú hátíð tókst bara 
dável. Við vorum þá í samstarfi við 
Ríkisútvarpið sem tók alla tónleikana 
upp og gerði útvarpsþáttaröð sem fór 
í loftið sumarið eftir. 

Þegar líða fór að því að undirbúa 
hátíðina 2011 urðum við síðan fyrir 
þessum ógurlega missi þegar ráð-
ist var á Óla, þannig að ekkert varð 
úr hátíðinni 2011 eins og við höfðum 
hugsað okkur hana. Í staðinn héld-
um við eina stóra styrktartónleika 
í Háskólabíói, þar sem miklu fleiri 
vinir Óla komu fram heldur en hefðu 
verið á Folk Festivali. Hluti af þeim 
sem þar komu fram hefur hins vegar 
haldið áfram að vinna með okkur að 
því að halda Reykjavík Folk Festival 
á lífi enda þykir okkur þessi hugmynd 
Óla alltof góð til þess að halda henni 
ekki á lofti áfram. Bæði til að auka 
veg þessarar tegundar tónlistar og í 
minningu Óla.“

Hátíðin í ár verður með nákvæm-
lega sama sniði og sú sem var í hittið-
fyrra. „Þetta verða tónleikar fjögur 
kvöld á Café Rosenberg, frá miðviku-
degi til laugardags. Á hverju kvöldi 
verða fjögur atriði, ýmist sóló-artist-
ar eða hljómsveitir, þannig að þetta 
eru sextán atriði alls. Einnig verður 
sú nýbreytni að það koma fram þrjú 
erlend númer, Kvonn frá Færeyjum 

sem er Kristian Blak og hans fólk, 
Kryss sem er skipuð dönskum, norsk-
um og sænskum meðlimum, og hinir 
heimsþekktu Koppel-feðgar, Benja-
min og Anders, frá Danmörku. Að 
auki verður þarna spennandi graut-
ur af íslenskum tónlistaratriðum úr 
öllum áttum, allt frá indverskri tón-
list með íslensku ívafi til hefðbund-
innar skandinavískrar vísnatónlistar 
með viðkomu í balkantónlist og þjóð-
lagapoppi.“

Meðal hljómsveita sem fram koma 
á hátíðinni má nefna Skuggamyndir 
frá Byzans, Kerala, Gæðablóð, South 
River Band og Spottana, að ógleymd-
um hljómsveitunum Melchior og Var-

sjárbandalaginu. Allar upplýsingar 
um dagskrá hátíðarinnar er að finna 
á vefsíðu hennar folkfestival.is. Hægt 
er að kaupa passa sem gildir á alla 
tónleikana á midi.is en miðar á stök 
kvöld verða seldir á Café Rosenberg. 
Jón segist mæla með því að fólk panti 
sér borð og fái sér að borða á Rosen-
berg fyrir tónleikana til að tryggja 
sér örugg sæti. „Rosenberg er ekki 
stór staður þannig að það er lang snið-
ugast að panta sér snæðing þar, sem 
reyndar er ári góður kostur og svíkur 
engan,“ segir Jón. „En að sjálfsögðu 
getur fólk einnig komið bara á hverja 
tónleika fyrir sig.“   

   fridrikab@frettabladid.is 

MINNAST ÓLA ÞÓRÐAR:  REYKJAVÍK FOLK FESTIVAL STENDUR Í FJÓRA DAGA

Spennandi grautur af tón-
listaratriðum úr öllum áttum

FOLK FESTIVAL  „Okkur þykir þessi hugmynd Óla alltof góð til þess að halda henni ekki á lofti 
áfram,“ segir Jón Kjartan Ingólfsson, einn skipuleggjenda Reykjavík Folk Festival 2012.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bandaríska söngkonan Patsy Cline 
fórst í flugslysi þann 5. mars 1963, 
ásamt umboðsmanni sínum, Randy 
Hughes, og kántrítónlistarmönnunum 
Hawkshaw Hawkins and Cowboy 
Copas.
Flugvélin lenti í óveðri yfir skógi í 
nágrenni bæjarins Camden í Tenn-
essee og hrapaði til jarðar. Samkvæmt 
niðurstöðum réttarrannsóknafræðinga 
sem rannsökuðu flakið munu allir 
um borð hafa látist samstundis. Vélin 
hrapaði um klukkan 18.20 en fannst 
ekki fyrr en í birtingu daginn eftir. Alla 
nóttina hafði tónlistarfólk í Nashville 

verið í stöðugu símasambandi í þeirri 
von að einhver hefði heyrt frá Patsy. 

Samkvæmt óskum söngkonunnar 
var lík hennar flutt til heimabæjar 
hennar, Winchester í Virginiufylki þar 
sem hún var jarðsungin í Shenandoah 
Memorial-kirkjugarðinum. Á gröf 
hennar er bronsplata með áletruninni: 
„Virginia H (Patsy) Cline „Dauðinn 
getur ekki eytt því sem aldrei deyr.“ 
Seinna gengust söngkonurnar Loretta 
Lynn og Dottie West fyrir því að reistur 
var klukknaturn í garðinum í minn-
ingu Cline og þaðan hljómar sálmur á 
hverjum degi klukkan 18. 

ÞETTA GERÐIST:  5. MARS 1963

Patsy Cline ferst í flugslysi

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir, systir og mágkona,

Bryndís Hilmarsdóttir
Víðihvammi 13, Kópavogi,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi   
þann 1. mars sl. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Jón Stefánsson
Steinunn Jónsdóttir Magnús Jónsson
Atli Jónsson Ólöf Heiða Friðriksdóttir
Magnús Jónsson
Hilmar M. Ólafsson
Helgi Hilmarsson Hrafnhildur Ragnarsdóttir
Ólafur Hilmarsson
Jónína Auður Hilmarsdóttir Ragnar Bjartur Guðmundsson
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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

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.

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.

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.

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.

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 16,9 millj

Lækjasmári – Sérhæð m/ bílskúr
Glæsileg  162 fm séreign með innb. bílskúr. Parket. 
Fallegar innrétt. 4 svefnh. Úr holinu er stigi upp á 100 
fm rishæð sem er einangruð en óinnréttuð og gefur 
mikla möguleika (70 til 80 fm manngengir). Frábær eign 
á frábærum og barnvænum stað. Stutt í íþróttir, skóla og 
aðra þjónustu. Verð 43,9 millj.

Eiðistorg – Flott eign með garði 
og svölum
Glæsileg 153 fm íbúð á 1. hæð á þessum vinsæla stað 
á Seltjarnarnesi. Á gólfum eru flísar og parket. Stórar 
stofur. Fallegt útsýni frá svölum út á sjóinn í norður. 
Eigninni fylgir einnig sérlóð í suður. Glæsileg eign á 
frábærum stað. Verð 37,8 millj.

Friggjarbrunnur – Raðhús
Glæsilegt  225 fm raðhús á 2 hæðum með innbyggðum 
31 fm bílskúr. Húsið er ekki fullbúið að innan. Neðri 
hæðin er tilbúin til innréttinga og efri hæðin er einangruð 
og með milliveggjum.  Að utan er húsið fullbúið. Komið 
er gras á lóð. Eignin stendur við opið svæði og er með 
miklu útsýni. Verð 37,2 millj.

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

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 64,8 millj.

Vættaborgir – Einbýlishús
Mjög glæsilegt 191 fm einbýli með innb. 33 fm bílskúr. 
Húsið er sérlega vandað með fallegum innréttingum. 
Gegnheil eikarborð og flísar á gólfum. Loft eru klædd með 
bandsagaðri eik. 7 m. lofthæð í stofu. Glæsilegt eldhús og 
bað. 100 fm harðviðar timburpallur. Mikið útsýni.  
Verð 66,9 millj.

Sogavegur – Einbýli (Raðhús)
5 svefnherbergi Fallegt og mikið endurnýjað 172 
fm einbýlishús (raðhús) sem er 2 hæðir og kjallari ásamt 
27 fm bílskúr á góðum stað í Smáíbúðahverfinu. Á 
gólfum er gegnheilt parket. Nýtt þak og þakkantur. Búið 
er að endurnýja flest allt innanhúss. 5 svefnherbergi. 
Verð 42,9 millj.

NÝ EIG
N

Nökkvavogur – 4ra herb.
Garðhús – Heitur pottur Falleg og mikið 
endurnýjuð 81 fm hæð í þríbýli á þessum frábæra stað. 
3 svefnh. Nýl. innrétt. Hellulögð verönd með hita, og 
heitum potti. Vestursvalir úr stofu, þaðan er gengið niður 
á veröndina. Í lóðinni er einnig bjálkahús. Bílskúrsréttur 
fyrir 40 til 50 fm bílskúr. Verð 24,9 millj.

NÝ EIG
N

Gljúfrasel – Einbýli með aukaíbúð
Mjög fallegt ca 300 fm einbýlishús (tengihús) sem er á 
3 hæðum. Á neðstu hæð er innbyggður bísskúr og 2ja 
herbergja sér íbúð. Fallegar innréttingar. Parket. Sérlega 
fallegur arinn í stofu. Glæsilegur 40 fm laufskáli með 
glæsilegu útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 52,8 millj.

Ögurás - Raðhús
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 37,9 millj.
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

- Pizza Pöpull, góðan dag! Hvernig get ég 
aðstoðað?

- Við Dóra höfuð ákveðið að íhuga að 
panta hjá ykkur pitsu.  Á síðustu 16 árum 
hef ég fjórum sinnum pantað mér pitsu 
með skinku og ananas. Það hefur veitt 
mér mikla gleði.

- Flott. Ein pitsa með skinku og ananas!

- Við Dóra erum samt farin að hlakka 
til frjálsari stunda þar sem við pöntum 

í staðinn pitsu með pepperoni og 
lauk. 

- Ókei. Ætlarðu þá ekki að fá 
hina pitsuna?

- Ég hef þegar sagt skýrt að ég 
ætla að fá pitsu með pepperoni 
og lauk. Það er ekki minn vandi 
að fjölmargir eru ekki reiðubúnir 
að fallast á þá niðurstöðu. 

- Þannig að það er pitsa með 
pepperoni og lauk?

- Það kann að hljóma sem 
þversögn en engu að síður eru 
aðstæður Pizza Pöpuls þannig 

að ég get fremur orðið að liði 
með því að fá pitsu með pepp-
eroni og lauk. 

- Eitthvað að drekka?

- Fjölmiðlar hafa kynnt til sög-

unnar pitsu með parmaskinku og kletta-
salati, og jafnvel fjallað sérstaklega um 
sjávarréttapitsur. Það er ekki hlutverk 
fjölmiðla að ákveða hvernig pitsu fólk 
pantar sér. 

- Viltu þetta allt á sömu pitsuna?

- Kæri vinur. Sú staða að því sé haldið að 
mér að fá pitsu með skinku og ananas er 
hvorki það sem ég bjóst við né hefði óskað 
mér. 

- Ætlarðu að fá þannig líka?

- Ég tek fram að ég hef engan fjárhags-
legan ávinning af því að versla við ykkur 
frekar en aðra. Það er nánast í hverri 
viku að það er óskað eftir því að ég  panti 
skyndibita frá veitingastöðum um allan 
heim. Það væri einfaldast fyrir mig að fá 
mér alls enga pitsu. 

- Ertu þá hættur við?

- Á þessari stundu blasir við að nú er rétti 
tíminn til að fá sér kaffi. Fá þú þér endi-
lega líka kaffisopa!

- Ætlarðu þá ekki að fá pitsu?

- Ég tel að ég hljóti fljótlega að gera upp 
við mig hvort ég ætla að fá pitsu með 
pepperoni og lauk. Síðar í þessari viku 
eða þeirri næstu. En ef ég panta pizzu þá 
panta ég kannski bara hálfa.  

- Ha?

Pitsan – samsímasagaLÁRÉTT
2. skyldi, 6. hvort, 8. hestaskítur, 9. 
farvegur, 11. tveir eins, 12. laust bit, 
14. enn lengur, 16. pot, 17. iðka, 18. 
fát, 20. persónufornafn, 21. þjappaði.

LÓÐRÉTT
1. klöpp, 3. tveir eins, 4. reiðufé, 
5. svelg, 7. þögull, 10. dorma, 13. 
útsæði, 15. kviður, 16. einatt, 19. 
eldsneyti.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ætli, 6. ef, 8. tað, 9. rás, 
11. uu, 12. glefs, 14. áfram, 16. ot, 17. 
æfa, 18. fum, 20. ég, 21. tróð. 

LÓÐRÉTT: 1. berg, 3. tt, 4. lausafé, 
5. iðu, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. oft, 19. mó.

Sælar! Hvernig er 
nýi þjálfarinn að 
standa sig í fyrsta 

leiknum?

Mmm, 
enn sem 
komið 

ágætlega!

Hann lítur út fyrir 
að vera rólegur og 
yfirvegaður í nýju 

hlutverki...

Ekki láta 
blekkjast

Af hverju 
erum við aftur 

að þessu?
Við erum í 
fríi, Palli!

Við ætlum að koma okkur 
í burtu saman og tengjast 

sem fjölskylda á ný.

Ég elska salt-
hnetur, jafn vel 

þótt ég reki við af 
þeim.

Segðu mér 
aftur af 

hverju við 
erum að 
þessu.

Vegna 
þess 

að við 
verðum.

Er barnið mitt með 
mjólkuróþol? 

Ertu viss?

Ég ætla að kaupa bensín. Sitjið nú kyrr 
og leikið ykkur saman.

Sagðirðu ekki sitjið kyrr 
EÐA leikið ykkur saman?



FRÁBÆRAR FRÉTTIR!

Óskum starfsfólki Fréttastofu Stöðvar 2 og ritstjórnar Fréttablaðsins innilega
til hamingju með frábæran árangur á Blaðamannaverðlaununum

Helga Arnardóttir 

Umfjöllun Helgu um endurupptöku 
Geirfinnsmálsins í Íslandi í dag, þótti besta 
umfjöllun ársins. Hún byggði meðal annars 
á nýjum gögnum sem Helga hafði aflað. 
„Umfjöllun Helgu var í jafnvægi og 
framsetning áhugaverð og einkenndist af 
faglegum vinnubrögðum og góðri 
blaðamennsku,“ kom fram í umsögn 
dómnefndar.

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS
UMFJÖLLUN ÁRSINS 2011

Baldur Hrafnkell Jónsson 

Baldri voru veitt verðlaunin fyrir myndskeið 
sitt, Önnur hringrás, sem sýndi brunann í 
endurvinnslustöðinni Hringrás. Var það 
mat dómnefndar að myndskeið Baldurs 
hafi verið sannkallað listaverk, en með 
glæsilegu myndefni og fagmannlegri 
klippivinnu, tókst honum að búa til 
stórmerkilega myndræna heimild um 
brunann.

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS
MYNDSKEIÐ ÁRSINS 2011

Svavar Hávarðsson  

Svavari voru veitt verðlaunin fyrir 
umfjöllun sína af mengun vegna díoxíns frá 
sorpbrennslum í Skutulsfirði, á Kirkjubæ-
jarklaustri og í Vestmannaeyjum. „Vönduð 
rannsóknarblaðamennska Svavars, sem 
birtist m.a. í yfirvegun, eftirfylgni og 
frumkvæði, var þannig mikilvægur 
varðhundur almannahagsmuna á árinu 
2011.,“ kom fram í umsögn dómnefndar. 

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS
RANNSÓKNARBLAÐAMENNSKA

ÁRSINS 2011

Daníel Rúnarsson 

Ljósmynd Daníels Rúnarsson af alþingis-
manninum Árna Þór Sigurðssyni, augnabliki 
eftir að hann fékk egg í höfuðið, þar sem 
aðrir alþingismenn koma honum til hjálpar, 
var valin mynd ársins. Daníel var réttur 
maður á réttum stað. Myndin vakti mikla 
athygli, og þótti fanga á listilegan hátt 
togstreituna á milli stjórnvalda og 
almennings.

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS
FRÉTTAMYND ÁRSINS 2011

MYND ÁRSINS 2011

Við erum stolt af okkar fólki - til hamingju!

FÍ
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N
 / 

SÍ
A
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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: BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:50, 
20:00, 22:10  MACHINE GUN PREACHER 17:30, 20:00, 
22:30  THE AWAKENING 20:00, 22:00  THE SKIN I LIVE 
IN 22:20  THE DESCENDANTS 20:00  MY WEEK WITH 
MARILYN 18:00  ELDFJALL 18:00                   
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS                      “MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

GERARD BUTLER 
MACHINE GUN 

PREACHERSKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

FRÉTTABLAÐIÐ

FRÉTTATÍMINN

FRÁ FRAMLEIÐENDUM “DRIVE” 
KEMUR HRÖÐ OG SPENNANDI GLÆPA-

MYND ÚR ÍSLENSKUM VERULEIKA.

Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ SVARTHÖFÐI.IS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
SVARTUR Á LEIK LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 3.40  L
HAYWIRE  KL. 5.50 - 8  16
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 5.50 - 8 - 10.15  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ KL. 5  10
SAFE HOUSE  KL. 10.10  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.40  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

SVARTUR Á LEIK KL. 6 - 8 - 10 16  /  THIS MEANS WAR KL. 6 14
GHOST RIDER 2 3D ÓTEXTUÐ KL. 10 12  /  HAYWIRE KL. 8  16    

SVARTUR Á LEIK  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 6  L
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 8  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ KL. 10.15  10
THE DESCENDANTS  KL. 5.30  L
LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND MEÐ ÍSLENSKU TALI 

SVARTUR Á LEIK 8 og 10.15
JOURNEY 2 3D 6
SAFE HOUSE 8 og 10.20
SKRÍMSLI Í PARÍS 2D 6 ISL TAL
THE GREY 10.15
THE IRON LADY 5.50 og 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

V.J.V. - Svarthöfði.is H.S.K. - MBL

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

5%

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

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

VANESSA HUDGENS, MICHAEL CAINE OG DWAYNE „THE 
ROCK“ JOHNSON TRYGGJA ÓSTÖÐVANDI BÍÓSKEMMTUN

MÖGNUÐ ÞRÍVÍDD

Toppmyndin á Íslandi 
og vinsælasta myndin 

í heiminum í dag

ÓSKARS-
VERÐLAUN5

ÁLFABAKKA

10

10

7

7

12

12

V I P

EGILSHÖLL

12

16

16

L

16

16

L

L

7
THE WOMAN IN BLACK kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
THE WOMAN IN BLACK VIP kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50  3D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D
HUGO Með texta  kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
ONE FOR THE MONEY kl. 10:10 2D
CONTRABAND kl. 8 - 10:20 2D

10

7

12

16

16

L

KRINGLUNNI

THE WOMAN IN BLACK kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50 - 8 3D
EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE kl. 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 10:10 2D
SHAME kl. 10:40 2D
THE HELP kl. 5 2D

10

7

12

L

AKUREYRI

THE WOMAN IN BLACK kl.   8 - 10:20 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl.   6  3D
PRÚÐULEIKARARNIR enskt tal ísl texti kl.   6 2D
A FEW BEST MEN kl.   8 - 10:20 2D

THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 - 10:10 3D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
HUGO kl. 5:20 2D
HAYWIRE kl. 8 - 10:10 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ens tali kl. 5:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:20 2D

12

12

16

SELFOSS
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:20 2D
CONTRABAND kl. 8 2D
MISSION IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL kl. 10:20 2D

KEFLAVÍK

12

16

16
SVARTUR Á LEIK kl. 8 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 10:20 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D

Time
����

Movieline
����

Myndin sem hefur setið síðustu 3 
vikur á toppnum í Bretlandi og notið 

gríðarlega vinsælda í USA.

Ein besta draugamynd síðari ára

Sambíóin fylltu 30 ár á dögunum og af því tilefni var blásið til afmælishátíðar á Grand 
Hóteli á föstudaginn. Fjölmennt var í veislunni þar sem Bjarni Haukur var veislustjóri, 
Brynja Valdís var með uppistand og Sveppi var meðal ræðuhaldara. Árni Samúelsson eig-
andi Sambíóanna hélt líka smá tölu en 2. mars árið 1982 opnaði hann fyrsta bíóhúsið undir 
merkjum Sambíóanna í Mjóddinni í Breiðholti.

GLEÐI Í AFMÆLISHÁTÍÐ
EIGANDINN OG FRÚ Árni Samúelsson stofnandi og eigandi Sambíóanna ásamt 
eiginkonu sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GÓÐIR SAMAN Helgi Vihjálmsson og 
Björn Árnason létu sig ekki vanta. 

BROSMILDAR Nöfnurnar Hildur 
Kristjánsdóttir og Hildur Rún Björns-
dóttir skemmtu sér. 

STLLTU SÉR UPP Íris Stefánsdóttir og 
Þóroddur Bjarnason. 

GÓÐIR GESTIR Omar Djermoum og Sara 
Allansdóttir tóku sig vel út. 

FLOTTAR Sigga Stína, Elín Kristín og Elísabet Ásberg brostu til ljósmyndara. 

SKÁLUÐU Erla Guðrún Emilsdóttir og 
Rut Árnadóttir skemmtu sér vel. 

SKEMMTILEGT Þau Soffía Sigurbjörns-
dóttir og Snæbjörn Steingrímsson voru 
brosmild. 



MÁNUDAGUR  5. mars 2012 21

Pippa Middleton, systir Katrín-
ar hertogaynju af Cambrigde, er 
stödd í Svíþjóð þar sem hún tók 
þátt í hinni árlegu skíðagöngu 
Vasaloppet sem fór fram í gær. 
Pippa er ekki ein á báti í Svíþjóð 
en hún tók með sér litla bróður 
sinn James og saman gengu þau 
um 90 kílómetra leið á göngu-
skíðum. 

Pippa er ekki sú eina sem kast-
ar smá glamúr yfir skíðagönguna 
en Friðrik krónprins Danmerkur 
lét einnig til sín taka í Svíþjóð. 
Skíðaganga er árlegur viðburður 
í Svíþjóð og óhætt að fullyrða að 
fjölmiðlar flykktust til Dalarna 
um helgina til að ná myndum af 
Pippu á skíðum. 

Pippa til 
Svíþjóðar

Á GÖNGUSKÍÐUM Pippa Middleton er á 
leiðinni til Dalarna í Svíþjóð um helgina 
þar sem hún tekur þátt í skíðagöngunni 
Vasaloppet.  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Robert Pattinson úr myndunum Twilight 
segist hafa heimsótt þekktan kynlífsklúbb í Þýskalandi 
sem kallast The Kit Kat Club. 

Pattinson var við tökur á sinni nýjustu mynd, Bel 
Ami í Berlín þegar hann leit inn á staðinn en þar 
stunda gestirnir kynlíf fyrir opnum tjöldum. „Ég sagði 
pabba frá þessu um daginn og hann var spenntur fyrir 
þessu. Hann sagði: „Ég er er á leiðinni. Við skulum fara 
í kynsvalls-klúbbinn“,“ sagði Pattinson við The Sun.

Hann segir frægðina vera pirrandi og reynir hvað 
hann getur til að forðast sviðsljósið. „Ég reyni alltaf að 
fela mig því um leið og fólk veit hvar ég er þá hang-
ir fólk fyrir utan allan sólarhringinn. Maður verður 
brjálaður vegna þess að maður getur ekki flúið í burtu. 
Mikil athygli verður til þess að þú vilt ekki fara neitt. 
Þá geturðu aldrei hitt neinn og þér leiðist alveg svaka-
lega.“

Heimsótti kynlífsklúbb í Berlín

FÓR Í KYNLÍFSKLÚBB Robert Pattinson heimsótti þekktan 
kynlífsklúbb í Berlín.

Hljómsveitin Arcade Fire hefur sent 
frá sér lagið Abraham´s Daughter 
sem hljómar í fantasíumyndinni The 
Hunger Games. 

Lagið var tekið upp í síðasta mán-
uði og verður spilað í lok myndarinn-
ar þegar nafnalistinn rúllar yfir hvíta 
tjaldið. Í myndinni er einnig lagið 
Horn of Plenty sem Win Butler og Reg-
ine Chassagne úr Arcade Fire sömdu 
og tóku upp sjálf. „Við vildum búa til 
lag sem passar vel við söguþráð mynd-
arinnar. Þetta er ekki hefðbundið popp-
lag. Þetta er frekar lag sem hægt er 
að spila á stórum íþróttaviðburðum,“ 
sagði Butler um Abraham´s Daughter.

Nýtt lag frá Arcade Fire

NÝTT LAG Hljómsveitin 
Arcade Fire hefur sent frá sér 
nýtt lag.

Scarlett Johansson og James 
D´Arcy hafa tekið að sér hlut-
verk í kvikmyndinni Alfred 
Hitchcock and the Making 
Of Psycho. Eins og nafnið 
gefur til kynna fjallar mynd-
in um gerð þessarar sígildu 
spennumyndar eftir meistara 
Hitchcock. 

Johansson og D´Arcy fara 
með hlutverk Janet Leigh og 
Anthony Perkins sem voru í 
aðalhlutverkum í Psycho, frá 
1960. Anthony Hop kins leikur 
Hitchcock og Helen Mirren 
leikur eiginkonu hans 
Alma Reville. 
Kvikmynda-
ritið Variety 
hermir að 
gerð mynd-
arinnar hafi 
verið í und-
irbúningi í 
mörg ár. 

Í hlutverki 
Janet Leigh

SCARLETT JOH-
ANSSON Leikkonan 
fer með hlutverk 
í nýrri mynd um 
gerð Psycho.
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sport@frettabladid.is

KÁRI STEINN KARLSSON  varð í gær þriðji í maraþonhlaupi sem fór fram á Treviso á Ítalíu. Hann kom 
í mark á 2.18:53 klst sem er einni og hálfri mínútu frá Íslandsmeti hans. Hann undirbýr sig nú af kappi fyrir 
Ólympíuleikana í Lundúnum en þetta var í aðeins annað skipti á ferlinum sem hann keppir í fullu maraþoni.

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og EIRHÖFÐA (Bílakjarninn)
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Enska úrvalsdeildin
Blackburn - Aston Villa 1-1
0-1 Charles N’Zogbia (23.), 1-1 David Dunn (84.).
Liverpool - Arsenal 1-2
1-0 Laurent Koscielny, sjálfsmark (22.), 1-1 Robin 
van Persie (30.), 1-2 Robin van Persie (91.).
Manchester City - Bolton 2-0
1-0 Grétar Rafn Steinssonm sjálfsmark (22.), 2-0 
Mario Balotelli (68.).
QPR - Everton 1-1
0-1 Royston Drenthe (30.), 1-1 Bobby Zamora (35.).
Stoke - Norwich 1-0
1-0 Matthew Etherington (71.).
West Brom - Chelsea 1-0
1-0 Gareth McAuley (81.).
Wigan - Swansea 0-2
0-1 Gylfi Þór Sigurðsson (47.), 0-2 Gylfi Þór (53.)
Fulham - Wolves 5-0
1-0 Pavel Pogrebnyak (35.), 2-0 Pavel Pogreb
nyak (43.), 3-0 Clint Dempsey (55.), 4-0 Pavel 
Pogrebnyak (60.), 5-0 Clint Dempsey (82.).
Newcastle - Sunderland 1-1
0-1 Nicklas Bendtner (23.), 1-1 Shola Ameobi (90.).
Tottenham - Manchester United 1-3
0-1 Wayne Rooney (44.), 0-2 Ashley Young (59.), 
0-3 Ashley Young (68.), 1-3 Jermain Defoe (86.).

STAÐAN:
Man. City 27 21 3 3 69-19 66
Man. United 27 20 4 3 66-27 64
Tottenham 27 16 5 6 52-33 53
Arsenal 27 15 4 8 55-38 49
Chelsea 27 13 7 7 47-32 46
Newcastle 27 12 8 7 39-39 44
Liverpool 26 10 9 7 30-25 39
Fulham 27 9 9 9 37-36 36
Stoke City 27 10 6 11 27-38 36
West Brom 27 10 5 12 34-35 35
Norwich 27 9 8 10 38-44 35
Sunderland 27 9 7 11 35-31 34
Everton 26 9 7 10 27-28 34
Swansea 27 8 9 10 30-34 33
Aston Villa 27 6 12 9 30-35 30
QPR  27 5 7 15 28-46 22
Blackburn 27 5 7 15 38-60 22
Wolves 27 5 7 15 30-56 22
Bolton 27 6 2 19 29-56 20
Wigan 27 4 8 15 23-52 20

N1-deild kvenna
HK - Grótta 23-25 (14-10)
Haukar - KA/Þór 22-26 (12-12)
Fram - Stjarnan 27-17 (14-8)

N1-deild karla
HK - Grótta 33-30 (15-14)

Iceland Express-d. kvenna
Fjölnir - KR 59-58 (26-25)
Snæfell - Hamar 87-56 (46-25)
Valur - Haukar 74-59 (43-23)
Keflavík - Njarðvík 68-66 (33-31)
Keflavík: Eboni Mangum 21, Pálína Gunnlaugs-
dóttir 17/7 stolnir, Jaleesa Butler 8/15 fráköst, 
Hrund Jóhannsdóttir 6, Lovísa Falsdóttir 5, Birna 
Valgarðsdóttir 5, Sara Rún Hinriksdóttir 4, Helga 
Hallgrímsdóttir 2. 
Njarðvík: Petrúnella Skúladóttir 22, Lele Hardy 
19/22 fráköst, Shanae Baker-Brice 15/9 fráköst 
Salbjörg Sævarsdóttir 6/9 fráköst, Ólöf Helga 
Pálsdóttir 2, Harpa Hallgrímsdóttir 2. 

STAÐAN
Keflavík 25 20 5 1923-1735 40
Njarðvík 25 18 7 2064-1859 36
Snæfell 25 14 10 1814-1843 28
Haukar 25 12 13 1824-1795 24
KR 25 12 13 1826-1737 24
Valur 25 11 14 1837-1850 22
Fjölnir 25 7 18 1779-2054 14
Hamar 25 6 19 1736-1930 12

Þýska úrvalsdeildin
Füchse Berlin - Göppingen 30-30
Alexander Petersson lék ekki með F.B. vegna 
meiðsla. Dagur Sigurðsson er þjálfari liðsins.
Hannover-Burgdorf - Kiel 24-43
Vignir Svavarsson 3, Hannes Jón Jónsson 2, 
Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 – Aron Pálmarsson 2.
Bergischer HC - Wetzlar 23-22
Rúnar Kárason skoraði sigurmark Bergischer og 
alls fjögur mörk í leiknum. Kári Kristján Kristjáns-
son skoraði tvö fyrir Wetzlar.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Óhætt er að segja að Gylfi 
Þór Sigurðsson hafi vakið verð-
skuldaða athygli fyrir frammi-
stöðu með Swansea í ensku 
úrvalsdeildinni á fyrstu mánuð-
um ársins. Hann er hjá liðinu sem 
lánsmaður frá þýska úrvalsdeild-
arliðinu Hoffenheim en þangað á 
hann að snúa aftur í sumar.

Gylfi skoraði tvö glæsileg mörk 
í 2-0 sigri Swansea á botnliði 
Wigan í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina og hefur hann alls skorað 
þrjú mörk fyrir velsku svanina. En 
þess fyrir utan hefur Gylfi verið 
að spila glimrandi vel. 

Hann fékk fá tækifæri hjá 
Holger Stanislawski, þjálfara Hof-
fenheim í haust. En nú er búið að 
reka Stanislawski og ráða Markus 
Babbel í hans stað. Gera má ráð 
fyrir því að Babbel hafi áhuga á að 
fá Gylfa aftur til félagsins í sumar 
enda var hann valinn leikmaður 
ársins á síðasta tímabili.

„Ég er lítið að pæla í því hvað 

gerist í sumar. Ég ætla að einbeita 
mér að því að spila sem mest með 
Swansea og hjálpa liðinu að halda 
sæti sínu í deildinni. Það er ekki í 
mínum höndum hvað gerist,” sagði 
Gylfi við Fréttablaðið eftir leikinn 
á laugardaginn.

„Það eina sem ég vil gera er 
að spila fótbolta. Ég fékk ekki að 
spila mikið hjá Hoffenheim en fæ 
að gera það hjá Swansea. Ég er 
mjög ánægður hér og við verðum 
bara að sjá til hvað gerist,“ bætir 
hann við.

Hann segist fylgjast með gengi 
Hoffenheim og tali stundum við þá 
leikmenn sem hann heldur mest 
sambandi við. Meira sé það ekki í 
bili, að minnsta kosti.

Brendan Rodgers, stjóri Swan-
sea, vill sjálfsagt halda Gylfa í 
sumar en óvíst er hvort að félagið 
hafi efni á honum í sumar. Það 
mun sjálfsagt ráðast að miklu leyti 
að því hvort að liðið haldi sæti sínu 
í úrvalsdeildinni. Staðan er góð – 

liðið er í fjórtánda sæti með 33 stig 
og sem stendur ellefu stigum fyrir 
ofan lið í fallsæti.

„Þetta var mikilvægur sigur því 
það skiptir miklu máli að sogast 
ekki niður í fallpakkann. Við þurf-
um samt að ná nokkrum sigrum til 
viðbótar til að vera öruggir.”

Hvað sem gerist í sumar þá 
líður Gylfa vel í Wales og honum 
líkar vel við leikstíl Swansea. „Það 
tók mig fáeinar vikur að komast 
almennilega af stað eftir að hafa 
verið á bekknum hjá Hoffenheim 
og í jólafríi þar að auki. En ég er 
kominn í gott form og mér líður 
vel. Liðið spilar mjög góðan fót-
bolta og mikil hreyfing á mönnum 
innan liðsins. Svo er ég að spila 
stöðu sem hentar mér mjög vel.”

Swansea fær næst topplið Man-
chester City í heimsókn og er Gylfi 
spenntur fyrir leiknum. „Það er 
alltaf gaman að spila við bestu 
liðin og við ætlum að reyna að 
stríða þeim.“  eirikur@frettabladid.is

Vil bara fá að spila fótbolta
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði bæði mörk Swansea í 2-0 sigri á Wigan í ensku 
úrvalsdeildinni um helgina. Mörkin voru glæsileg – þrumufleygar utan teigs. 
Hann veit ekki hvað gerist í sumar þegar hann á að fara aftur til Hoffenheim.

KLÍNT UPP Í „SAMÚEL“ Gylfi Þór horfir á eftir boltanum í mark Wigan. Þetta var hans fyrra mark í leiknum og kom markvörðurinn 
Ali Al Habsi engum vörnum við. NORDIC PHOTOS/GETTY

Gerpla varð bikarmeistari
Kvennalið Gerplu varði bikar-
meistaratitil sinn í hópfimleikum í 
gær og öðlaðist þar með þátttökurétt 
á Evrópumeistaramótinu í haust. 
Gerplukonur eru núverandi Evrópu-
meistarar.

HÓPFIMLEIKAR

Aðalheiður og Kristján unnu
Íslandsmeistaramótið í kata fór fram 
í Hagaskóla um helgina. Aðalheiður 
Rósa Harðardóttir, Breiðabliki, vann 
í kvennaflokki og Kristján Helgi Car-
rasco, Víkingi, í karlaflokki. Breiðablik 
varð Íslandsmeistari félagsliða.

KATA

FÓTBOLTI Manchester-liðin United 
og City unnu bæði leiki sína í 
ensku úrvalsdeildinni um helgina 
og juku þar með forystu sína enn 
á toppi deildarinnar. Tveimur stig-
um munar á liðunum en City er 
sem stendur á toppnum.

United vann í gær mikilvægan 
3-1 sigur á Tottenham í Lundúnum. 
Heimamenn léku þó betur lengst 
af en náði ekki að nýta færin sín. 
City hafði betur gegn Bolton, 2-0, 
en Grétar Rafn Steinsson varð 
fyrir því óláni að skora sjálfsmark 
í leiknum.

Robin van Persie skoraði bæði 
mörk Arsenal í 2-1 sigri á Liver-

pool á laugardaginn og þá var 
Andre Villas-Boas rekinn úr 
starfi knattspyrnustjóra Chelsea í 
gær eftir að liðið tapaði fyrir West 
Brom á laugardaginn, 1-0. - esá

Nóg að gera í ensku úrvalsdeildinni um helgina:

United og City unnu

SKORAÐI TVÖ Ashley Young, leikmaður 
Manchester United. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Keflavík fór lang-
leiðina með að tryggja sér 
deildarmeistaratitilinn í 
gærkvöldi þegar stelp-
urnar unnu Njarðvík, 
68-66, í æsispennandi 
leik í gær. Nú munar 
fjórum stigum á Keflavík 
og Njarðvík sem verma 
efstu tvö sætin en aðeins 
eru þrjár umferðir eftir.

Njarðvíkurstúlkur 
voru sterkari til að byrja 
með leiddu sannfarandi 
21-9 eftir tíu mínútna 
leik. Það kom allt annað 
Keflavíkurlið út í annan 

leikhluta og fóru þær loks að spila 
almennilegan varnarleik. Pálína 
Gunnlaugsdóttir fór fyrir Kefl-

víkingum í vörninni og voru 
heimamenn yfir í hálf-

leik, 33-31.
Síðari hálfleik-

ur var æsispen-
anndi og bar leik-

urinn þess keim en 
bæði lið gerðu mörg 

mistök. En Keflvíking-
ar reyndust með sterkari 
taugar á lokasprettinum og 
unnu góðan sigur. - sáp

Keflavík vann toppslaginn í körfuboltanum:

Titillinn í augnsýn

PÁLÍNA GUNNLAUGSDÓTTIR

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
vakti mikla lukku meðal aðdá-
enda tölvuleiksins FIFA þegar 
hann fagnaði fyrra marki sínu 
gegn Wigan um helgina. Þá lét 
hann sig falla í jörðina og lék þar 
með eftir frægt „fagn“ úr leikn-
um vinsæla.

Hann uppskar mikið hrós frá 
Brendan Rodgers, stjóra Swan-
sea, eftir leikinn. „Hann er hér 
til að skora mörk og búa þau til. 
Hann gerir það meistaralega 
vel,“ sagði hann. „Hann vill alltaf 
sækja á markið og það er mikil-
vægt í þessari deild að vera með 
mann sem býr yfir slíkum eigin-
leikum.“

Gylfi var valinn maður leiksins 
af Sky-sjónvarpsstöðinni bresku 
og var iðulega hæstur í einkunna-
gjöfum fjölmiðla ytra.  - esá

Gylfi Þór vinsæll:

Fagnaði eins og 
í tölvuleik

MARKAHRÓKUR Gylfi Þór fagnar með 
liðsfélögum sínum. NORDIC PHOTOS/GETTY
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.45 The Vicar of Dibley  08.35 The Inspector 
Lynley Mysteries  10.05 Come Dine With Me  
10.55 EastEnders  11.25 Come Dine With Me  
12.15 My Family  13.45 The Vicar of Dibley  15.35 
QI  16.35 The Best of Top Gear  17.25 QI  18.25 
Come Dine With Me  19.15 QI  20.15 Top Gear  
21.00 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
21.45 Peep Show  22.15 Live at the Apollo  23.00 
Top Gear  23.45 Fawlty Towers  01.25 Top Gear  
02.10 The Inspector Lynley Mysteries  03.45 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  

12.30 Generation Udenfor  13.30 Sporløs  14.00 
DR Update - nyheder og vejr  14.10 Maggies nye 
liv  15.00 Dyk Olli dyk  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  23.30 Rockford

12.05 Førkveld  12.45 Gå fint i band  13.00 NRK 
nyheter  13.05 Folk  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 Dyreklinikken  16.40 Oddasat - nyheter 
på samisk  16.55 Tegnspråknytt  17.00 Førkveld  
17.40 Distriktsnyheter  18.00 Dagsrevyen  18.45 
Puls  19.15 Grottedykkerne  19.55 Distriktsnyheter  
20.00 Dagsrevyen 21  20.30 Brille  21.00 Broen  
22.00 Kveldsnytt  22.15 Hva skjedde med 
Margaret Reid?  23.45 Nytt på nytt

12.05 Melodifestivalen 2012  13.40 
Nattvardsgästerna  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  20.55 Kaniner 
i lyxlada  21.00 Idéfabriken  21.30 Helt normalt  
22.00 Rapport  22.05 Kulturnyheterna  22.10 
Familjehemligheter  23.05 Kommissarie Banks 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Gam-
ansaman 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistranna

> Stöð 2 kl. 20.10
Smash

Idol-stjarnan Katharine McPhee leikur 
aðalhlutverkið í þessari glænýju 
og stórskemmtilegu þáttaröð sem 
fjallar um alla þá dramatík, gleði 
og sorg sem fylgir leikhúslífinu á 
Broadway. 

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: 
Sólskinshestur 15.25 Fólk og fræði 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 
Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið 
20.30 Kvika 21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 22.25 
Girni, grúsk og gloríur 23.20 Listræninginn 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

14.40 Silfur Egils (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós (e)

17.20 Babar (18:26)

17.45 Leonardo (6:13)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 Tónspor (6:6) (Erna Ómarsdóttir 
og Ólöf Arnalds) (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Heimskautin köldu – Á hjara 
veraldar (1:6) (Frozen Planet) Náttúrulífs-
flokkur frá BBC. David Attenborough fer með 
áhorfendur í ferðalag um ísveröld.

20.55 Gerð Heimskautanna köldu 
(1:6) (The Making of Frozen Planet) 

21.10 Hefnd (13:22) (Revenge)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn Í þættinum 
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og 
kvenna í handbolta og körfubolta.

23.00 Óvættir í mannslíki (2:8) (Being 
Human III Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

00.00 Trúður (10:10) (Klovn V) (e) Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

00.25 Kastljós (e)

00.45 Fréttir

00.55 Dagskrárlok

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 (9:22) (e)

16.50 Game Tíví (6:12) (e)

17.20 Dr. Phil

18.05 Top Gear Australia (3:6) (e)

18.55 America‘s Funniest Home 
Videos (32:48)

19.20 Everybody Loves Raymond 
(6:24) 

19.45 Will & Grace (17:27) (e) 

20.10 Whitney Houston - Tribute Skjár-
Einn sýnir nú heimildarþátt til heiðurs Whit-
ney Houston um helstu afrek hennar í tónlist. 

20.35 Málið (6:8) Hárbeittir þættir frá 
Sölva Tryggvasyni þar sem hann kannar málin 
ofan í kjölinn. Sölvi kynnir sér að þessu sinni 
óhugnanlega veröld kvenna sem lent hafa í 
að hafa verið byrlað nauðgunarlyfi.

21.05 Hawaii Five-0 (5:22) Blakþjálfari 
er drepinn og fljótlega fara böndin að berast 
inn á við, að sérsveitinni sjálfri.

21.55 CSI (9:22) Hermaður sem sest 
hefur í helgan stein er myrtur. Morðið vekur 
athygli alríkislögreglunnar við lítinn fögnuð 
rannsóknardeildarinnar.

22.45 Jimmy Kimmel 

23.30 Law & Order: Special Victims 
Unit (23:24) (e)

00.15 Hawaii Five-0 (5:22) (e)

01.05Eureka (9:20) (e)

01.55 Everybody Loves Raymond 
(6:24) (e)

02.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 The Honda 
Classic 2012 (4:4) 11.15 Golfing World 
12.05 The Honda Classic 2012 (4:4) 17.05 
PGA Tour - Highlights (8:45) 18.00 Golfing 
World 18.50 The Honda Classic 2012 (4:4) 
22.00 Golfing World 22.50 Champions Tour 
- Highlights (3:25) 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (44:175)

10.15 Hawthorne (5:10) 

11.00 Gilmore Girls (5:22) 

11.45 Falcon Crest (10:30)

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (9:24)

13.25 The X Factor (10:26) 

15.10 ET Weekend

16.00 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (13:22) 

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 (13:22) 

19.45 Til Death (18:18)

20.10 Smash (1:15) Stórskemmtileg og í 
senn dramatísk þáttaröð sem fjallar um allt 
sem fylgir leikhúslífinu á Broadway. 

20.55 The Glades (10:13)

21.40 V (5:10) Önnur þáttaröðin um gest-
ina dularfullu sem taka sér stöðu yfir stærstu 
borgum heims. 

22.25 Supernatural (5:22) Fjórða þátta-
röðin af yfirnáttúrlegu spennuþáttunum um 
Winchester bræðurna sem halda ótrauðir 
áfram baráttu sinni við yfirnáttúrulegar furðu-
skepnur.

23.10 Twin Peaks (11:22)

00.00 Two and a Half Men (1:24) 

00.25 Modern Family (13:24)

00.50 Burn Notice (8:20)

01.35 Community (21:25) 

02.00 True Blood (1:12)

02.50 True Blood (2:12) 

03.45 Bones (5:23)

04.30 Smash (1:15)

05.15 Fréttir og Ísland í dag

06.30 Land of the Lost

08.10 Full of It

10.00 30 Days Until I‘m Famous

12.00 Artúr og Mínímóarnir 

14.00 Full of It 

16.00 30 Days Until I‘m Famous

18.00 Artúr og Mínímóarnir

20.00 Land of the Lost

22.00 How Much Do You Love Me? 

00.00 Festival Express

02.00 Doll Master

04.00 How Much Do You Love Me? í

06.00 Precious

19.30 The Doctors (62:175) 

20.15 60 mínútur

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (11:24) 

22.35 Homeland (1:13) 

23.30 Boardwalk Empire (4:12)

00.25 Malcolm In The Middle (13:22) 

00.50 Til Death (18:18)

01.15 60 mínútur

02.00 The Doctors (62:175) 

02.40 Íslenski listinn

03.05 Sjáðu

03.30 Fréttir Stöðvar 2 

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Spænski boltin: Real Madrid - 
Espanyol

16.00 L.A Lakers - Miami

17.50 Þýski handboltinn: Füchse Berl-
in - Göppingen

19.15 Spænski boltinn: Barcelona - 
Sporting 

21.00 Spænsku mörkin

21.35 Golfskóli Birgis Leifs (8:12)

22.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin 

23.45 Fréttaþáttur Meistara deildar 
Evrópu

07.00 Tottenham - Man. Utd. 

13.45 QPR - Everton

15.35 WBA - Chelsea

17.25 Sunnudagsmessan

18.45 Premier League Review 2011/12

19.40 Premier League World Áhuga-
verður þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum hliðum.

20.10 Fulham - Wolves

22.00 Premier League Review 2011/12

23.00 Football League Show

23.30 Leeds - Southampton 

18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga 
Gunnars

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

FYRSTI ÞÁTTUR Í KVÖLD KL. 20.10
Smash er ný þáttuaröð frá Steven Spielberg  þar sem tónlist spilar 

stórt hlutverk, enda fjalla þættirnir um alla þá dramatík,
gleði og sorg sem fylgir leikhúslífinu á Broadway.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT

512 5100 – STOD2.IS

Undanfarna daga hef ég legið óvíg heima hjá 
mér sökum hnéaðgerðar. Þegar svo er komið 
fyrir manni er lítið annað hægt að gera en að 
lesa, flakka um alheimsvefinn eða horfa á sjón-
varpið. Og af þessu þrennu hef ég gert feiki 
nóg.

Ég hef notið þess að vera með Leiguna 
og geta horft á sjónvarpsþætti sem ég 
hef misst af. Þannig ákvað ég að horfa á 

gamanþættina The New Girl, sem sýndir 
eru á Stöð 2. Þátturinn hefur verið kall-
aður „besti nýi gamanþáttur vetrarins“ og 
var að auki tilnefndur til Golden Globe-
verðlaunanna í flokki gamanþátta. 
Þáttaröðin fjallar um kennslukonuna 
Jess, sem eftir sambandsslit fer að 

leigja með þremur karlmönnum. Ég deili þó ekki 
hrifningu annarra á þáttunum. Jess er pínleg og 
kjánaleg persóna og þættirnir undarlega karl-
rembulegir. Sem dæmi þá ákveður einn meðleigj-

andi hennar að slá henni gullhamra í einum 
þættinum með orðunum „Who let the dirty 
slut out of the slut-house?“ Og í sama þætti 
biðja þeir stúlkuna um að vera ekki hún 
sjálf á mannamóti þar sem hún gæti orðið 
þeim til skammar með fíflalátunum í sér. 
Aumingja Jess, segi ég nú bara. 

En sem betur fer fyrir mig er Leigan 
stútfull af öðru efni en The New Girl og 
hafa þættir á borð við Modern Family og 
Twin Peaks einnig stytt mér stundina í 
einverunni.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON Á BÁGT MEÐ NÝJU STELPUNA

Pínleg og kjánaleg stelpa
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„Þetta verður mjög spennandi,“ segir Jófríður 
Ákadóttir úr Pascal Pinon.

Hljómsveitin, sem er skipuð systrunum Jófríði 
og Ásthildi, fer í sína fyrstu tónleikaferð til Japans 
í lok mars. Það er Sumire Taya, eigandi verslun-
arinnar Violet and Claire í Japan, sem skipulegg-
ur ferðalagið Hún hefur selt í búð sinni og dreift 
fyrstu plötu Pascal Pinon þar í landi.

„Við fórum til Kína síðasta haust. Hún Sumire 
er að dreifa plötunni í Japan og hún vildi fá okkur 
til að fljúga frá Kína til Japans en það var ekki 
hægt út af skólanum. Hún bauðst til að skipuleggja 
annan túr í páskafríinu okkar [frá MH] og þessar 
dagsetningar hentuðu okkur rosa vel,“ segir Jófríð-
ur. „Hún sagði að það væri mikil stemning fyrir 
þessari hljómsveit í Japan.“

Sumire Taya borgar sjálf flugið fyrir hljómsveit-
ina til Japans. Í staðinn gefur hún út þriggja laga 
smáskífu í Japan með hljómsveitinni og vonast til 
að fjármagna ferðalagið þannig. Á skífunni verða 
tvö ný lög og eitt gamalt í nýjum búningi.

Pascal Pinon hlaut 1,2 milljóna styrk frá tón-
listarsjóðnum Kraumi í fyrra og nýtti hann í Kína-

förina og í tónleikaferð um Evrópu. Fram undan 
hjá sveitinni á þessu ári er gerð nýrrar breiðskífu 
og verður Alex Somers, kærasti Jónsa í Sigur Rós, 
upptökustjóri.  -fb

„Við erum að vinna í plötunni hans. Þetta er búið að vera 
mjög gaman,“ segir Biggi Veira.

Upptökur á nýjustu plötu bandaríska 
tónlistar mannsins Johns Grant hafa farið 
fram að undan förnu hér á landi og er útgáfa 
fyrirhuguð í haust. Biggi Veira úr GusGus 
hefur verið Grant til halds og trausts, bæði 
sem upptökustjóri og meðhöfundur laganna. 
„Við náum vel saman. Við erum fæddir á 
svipuðum tíma og erum á svipuðum slóðum í 
tónlistinni,“ segir Biggi.

Eins og Fréttablaðið greindi frá í fyrra 
kynntust þeir þegar Grant spilaði á Iceland 
Airwaves síðasta haust. Grant er mikill 
aðdáandi GusGus og óskaði eftir fundi 

með Bigga, sem var hið minnsta 
mál. Þeir ákváðu að hittast aftur 
í janúar og ætlaði Biggi að hjálpa 
honum eitthvað með plötuna. „Við 
unnum fimm lög og upp frá því var 
hann afskaplega ánægður,“ segir 
Biggi.

Síðan þá hefur samstarfið undið 
upp á sig. Í staðinn fyrir að klára 
plötuna í Texas ákvað Grant að 
halda upptökunum áfram hér á landi 
með Bigga. Hann verður búsettur á 
Íslandi fram á sumar en tónleikar 
með honum verða í Háskólabíói 19. 
júlí þar sem afrakstur samstarfsins 
verður vafalítið frumfluttur. 

Þessi nýja plata fylgir í kjölfar 
Queen of Denmark sem fékk góða 
dóma og var kjörin plata ársins 2010 
af breska tónlistartímaritinu Mojo. 
Margir bíða hennar því með mikilli 
eftirvæntingu.

Grant sagði í nýlegu viðtali við BBC 
að hann og Biggi hafi smollið saman 
enda er hvor hrifinn af tónlist hins.
 freyr@frettabladid.is

MORGUNMATURINN

Við unnum fimm lög 
og upp frá því var 

hann afskaplega ánægður.

BIGGI VEIRA 
TÓNLISTARMAÐUR

„Ég elska Special K með ískaldri 
mjólk. Ummjomm.“

Daníel Óliver, söngvari og lagahöfundur.

Spila í Japan í páskafríinu

Á LEIÐ TIL JAPANS Systurnar Jófríður og Ásthildur Ákadætur 
spila í Japan í páskafríinu sínu. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Eilífðartöffarinn Tony Bennett kemur fram í 
Eldborgarsal Hörpu ásamt hljómsveit föstudag-
inn 10. ágúst. Þegar kröfulisti Bennett er skoð-
aður, sem má finna á vefsíðunni Thesmokinggun.
com, kemur í ljós að hann er hógvær maður, nema 
þegar kemur að samgöngum.

Bennett vill að sjálfsögðu ferðast á fyrsta far-
rými til landsins. Þegar hann lendir í Keflavík 
skal bíða eftir honum svartur eða dökkblár lúx-
usjeppi. Mjög skýrt er tekið fram í kröfulistanum 
að bíllinn skuli alls ekki vera hvítur.

Hótelið skal vera í fínni kantinum og gríðarlega 
mikilvægt er að hægt sé að opna gluggana á hótel-
herbergjunum. 

Í búningsherbergi söngvarans skal meðal ann-
ars vera stór spegill og sími, sem Bennett á að 
geta notað að vild. 

Tony Bennett er hógvær 
þegar kemur að kröf-
um um matinn 
sem á að bíða 
hans í bún-
ingsher-
berginu. 
Hann vill fá 
ávexti, vatn, 
samlokur og 
eina flösku af 
Merlot-rauðvíni. Þá 
vill hann kalt hvítvín, gos og koffín-
laust kaffi.

Ísleifur Þórhallsson, einn af skipuleggjendum 
tónleikanna, vildi ekki tjá sig um listann. Miða-
sala á tónleikana hefst á miðvikudaginn.  - afb

Alls ekki hvítan bíl fyrir Tony Bennett

Yderlig info kontakt Peter Sebastian /ps@vih.dk. 
Læs mere på www.vih.dk

Starfsma ður frá skólanum verður á Íslandi 26.-29. mars og þá gefst 
kostur á að hitta hann og spurja hann spurninga um skólann.

KURSUSSTART DEN 9. AUGUST
með fókus á íþróttir. Skólinn er staðsettur í Vejle 
og það eru góðar samgöngur til og frá Billund og 

Kaupmannahöfn. Verð fyrir 19 vikna uppihald fyrir 
nemendur sem koma frá Íslandi er 17.000 dkr.  

“Borga þarf fyrir 1. maí”. Skólinn er í Samvinnu við UMFÍ.

Fodbold · Håndbold ·
Badminton · Tennis ·
Basketball · Volleyball

Fitness instruktør · Aerobic & 
fi tnessdance · Dance ·
Indoor Cycling, pump & boksning · 
Styrketræning · Fitness 360°

Fysisk træning · Teoretisk under-
visning · Samarbejde og hold-
opgave · Køreteknisk forløb ·
Besøg på politiskolen · Skydning

Outdoor Energy · Adventure race ·
Adventure forest · Ekspedition ·
Vandsport · Ski · Dykning ·
Maraton & triatlon

GÖNGUGREINING
 Fullkomnasti greiningabúnaður landsins gefur  

nákvæmar tölulegar upplýsingar um gönguna
 Zebris þrýstingsmælingaplata innbyggð í hlaupabretti
 Ítarleg útprentuð skýrsla eftir greiningu
 Ókeypis endurkoma til eftirfylgni innan 6 mánaða

Ný tækni – Bylting á Íslandi!

Sérfræðingar Heilsulands eru Ásmundur Arnarsson 
og Jónas Grani Garðarsson sjúkraþjálfarar

BIGGI VEIRA:  ÞETTA ER BÚIÐ AÐ VERA MJÖG GAMAN

SAMSTARF BIGGA OG JOHN 
GRANT VINDUR UPP Á SIG

HÓGVÆR MAÐUR 
Dökkur lúxusjeppi, 
rauðvín og samlokur er 
á meðal þess sem á að 
bíða eftir Tony Bennett 
á Íslandi.

GOTT SAMSTARF Samstarf Bigga Veiru og 
Johns Grant hefur gengið vonum framar. 
Ný plata með þeim kemur út í haust.



Háskólabíó
16. maí

Háskólabíó
16. maí

midi .is

Háskólabíó
21. apríl

HOT HOUSE TOUR

Hörpu
24. apríl

528 5050 · harpa.is · midi.ismidi.is
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

SÓFAPLÖTUSNÚÐAR

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði. 
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. 
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

ONBEATAIR ÞRÁÐLAUSA 
HÁTALARAVAGGAN STREYMIR 
TÓNLISTINNI ÞINNI HVERT 
SEM ER Á HEIMILINU.

Hannað fyrir

JBL OnBeatAir byltir því hvernig hægt er að hlusta á tónlist. Hægt 
er að streyma tónlist þráðlaust frá hvaða herbergi heimilisins sem 
er í vögguna í gegnum þráðlaust Wi-fi net. Nú er hægt að liggja 
upp í sófa og velja hvað á að hlusta á og njóta án þess að þurfa að 
standa upp – ekki nema þú sért í stuði til að dansa!

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

Mugison fagnað í Boston
Mugison, Pétur Ben, Sóley og Lay 
Low voru meðal þeirra tónlistar-
manna sem héldu vestur um haf 
og tróðu upp á skemmtistaðnum 
Paradise Club í Boston á laugar-
daginn. Mikil stemming var á 
tónleikunum þar sem Íslendingar 
búsettir á svæðinu voru í miklum 

meirihluta og fögnuðu 
löndum sínum 

óspart. Tónleik-
arnir gengu undir 
heitinu Reykjavík 
Calling þar sem 
ofangreindir 

Íslendingar létu ljós 
sitt skína ásamt tón-

listarmönnum frá 
Boston. 

1 Ólafur ætlar að gefa kost á 
sér

2 Óvanalegt andrúmsloft á 
Selfossi í nótt

3 Piltur gekk í svefni - fannst í 
næsta herbergi

4 Maðurinn á bak við 
Svarthöfða er látinn

5 Bílvelta og akstur undir 
áhrifum lyfja í nótt

6 Loftsteinn hrapaði yfir 
Englandi

Fjölmiðlafólk skemmti sér
Hið svokallaða Pressuball fór fram 
á Gallery 46 bar á laugardags-
kvöldið í tilefni Blaðamannaverð-
launanna sem afhent voru fyrr um 
daginn. Kunnugleg andlit frá helstu 
fjölmiðlum landsins notuðu tæki-
færi og skáluðu en þar mátti meðal 
annars sjá vinina Kristin Hrafnsson 
hjá Wikileaks og Jóhannes Kr. 
Kristjánsson sem og Jón Trausta 
Reynisson, ritstjóra DV. Þóra 
Tómasdóttir, ritstjóri 
Nýs lífs og sam-
starfskonurnar 
Hugrún Halldórs-
dóttir og Helga 
Arnardóttir hjá 
Stöð 2 létu sig 
ekki vanta en 
sú síðarnefnda 
var verð-
launuð fyrir 
umfjöllun 
sína um 
Geir-
finns-
málið. 
 - áp
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