
veðrið í dag

HEILBRIGÐISMÁL Íslendingar eru 
langt á eftir öðrum Evrópuþjóðum 
er varða líffæragjafir úr látnum 
einstaklingum. Allar nýrnagjafir á 
síðasta ári voru úr lifandi aðstand-
endum sjúklinga og er tíðni lifandi 
gjafa langhæst hér á landi miðað 
við hin Norðurlöndin. Þar var hlut-
fall látinna gjafa í öllum tilfellum 
yfir 60 prósent. Í Finnlandi voru 
um 95 prósent gjafanýrna úr látn-
um gjöfum. 

 Árlegt nýgengi lokastigs nýrna-
bilunar hefur aukist mikið á síð-
ustu árum hér á landi. Árið 2010 
greindust 33 einstaklingar á loka-
stigi nýrnabilunar, en þeir voru 17 
árið 2000. 

Runólfur Pálsson, yfirlæknir 
nýrnalækninga á Landspítalanum, 
segir afar brýnt að fjölga líffæra-
gjöfum hér á landi. 

„Við höfum verið með lægsta 

nýgengi á alvarlegri nýrnabilun 
sem finnst í heiminum,“ útskýrir 
Runólfur. Ekki sé orðið ljóst hvers 
vegna þessi þróun sé, en vitað er 
að sykursýki er að aukast sem og 
aðrir „lífsstílstengdir“ sjúkdóm-
ar sem finnast meðal Vesturland-
aþjóða. 

Eldra fólk er í meirihluta sjúk-
lingahópsins og langvinnir sjúk-
dómar eins og sykursýki, háþrýst-
ingur og æðakölkun eru taldir 
vera meginástæða fyrir því hversu 
algeng nýrnabilun er orðin.

„Svo hefur nýbúum fjölgað hér á 

landi og í ljósi þess að nýrnabilun 
er tíðari í öðrum löndum getur það 
haft áhrif,“ segir hann.  

Aðalvandamálið er allt of lág 
gjafatíðni hér á landi og nauðsyn-
legt er að rannsaka það mál ofan í 
kjölinn, að mati Runólfs. 

Nú liggur fyrir Alþingi þings-
ályktunartillaga þar sem kveðið 
er á um að velferðarráðuneytinu 
verði falin smíði frumvarps sem 
geri ráð fyrir „ætluðu samþykki“ 
við líffæragjafir í stað ætlaðrar 
neitunar. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
ráðuneytinu hefur ekki verið metið 
hvort eða hvaða áhrif myndu verða 
af slíkri lagabreytingu. 

Frá því ígræðslur nýrna frá lif-
andi gjöfum hófust á Landspítal-
anum 2. desember 2003 og til árs-
loka 2010 voru framkvæmdar 46 
ígræðslur. - sv

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011
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Hver við sinn keip …
Guðmundur Andri Thorsson 
skrifar um Landsdóm.
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B ændurnir Guðbjörg Jónsdóttir og Gauti Gunnarsson á Læk í Flóa höfðu samband við okkur en þau 
langaði að fara út í frekari rekstur og opna verslun eða kaffihús á bænum. Niðurstaðan varð sunnlensk bænda-verslun þar sem þau koma til með að selja árstíðarbundnar vörur frá bænd-

um á svæðinu. Þau vildu sömuleiðis setja á markað eigin vöru og þar sem um er að ræða mjólkurbændur lá ísinn 
beint við. 

Frá upphafi var lögð rík áhersla á að nota alfarið íslensk íblöndunar- og bragðefni og að rekjanleiki þeirra lægi 
fyrir. Eins að fá hráefnið sem mest úrnæsta nágrenni G

og Embla fóru svo á flug með alls kyns 
bragðtegundir sem tengjast íslenskri matarhefð sterkum böndum og má þar 
nefna fjallagrös, blóðberg, birki, grjóna-
graut, kandís, malt og appelsín og ým-
islegt fleira. Þrjár bragðtegundir verða 
svo valdar til framleiðslu. Þær Auður og Embla hanna umbúðirn-
ar utan um ísinn en hann kemur í sneið-
um og mynda átta sneiðar eina köku. Gauti og Guðbjörg lögðu ríka áherslu á 
að umbúðirnar væru endurvinnanleg-ar og er því notaður vaxborinn pappír. 
Grafíkin vísar svo í bláa blómabolla-stellið frá Royal Copenhþ k

ÞRJÁR TEGUNDIRÞrjár bragðtegundir af ísnum verða framleiddar en þær munu allar tengjast íslenskri matar-hefð sterkum böndumVö

ÍS Í SNEIÐUMÍSLENSK HÖNNUN Vöruhönnuðirnir Auður Ösp Guð-
mundsdóttir og Embla Vigfúsdóttir hafa í samstarfi við 
bændurna á Læk í Flóa hannað alíslenskan ís sem verður 
kynntur í Brimhúsinu á Miðbakknum á HönnunarMars.

ÍS ÚR GRJÓNUM
Ísinn kemur í 
sneiðum en átta sneiðar mynda eina köku.

s kyns 
nskri 
má þar 
grjóna-

og ým-
r verða 

mbúðirn-
í sneið-
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ÞRJÁR TEGUN
Þrjár bragðtegunísnum verða framen þær munu allatengjast íslenskrihefð st

r 
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Kynningarblað Rekstrarvörur, ritföng, húsgögn og hreyfing á vinnustaðnum.

Sérkjör og þ

Sædís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Pennans, og markaðsstjórinn Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir segja vel tekið á móti viðskipta i

SKRIFSTTOOFFAMÁNUDAGUR  12. MARS 2012

KKynningarblgarblaðað Rekstrarvörur, rit
strarvörur, ri föng, húsgöggn 

Sérkjör o þ

Sædís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Pennans, og markaðsstjórinn Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir segja vel tekið á mó

FASTEIGNIR.IS
12. MARS 2012

11. TBL.

Fasteignasalan Húsin í borginni hefur til 
sölu nýjar íbúðir í Boðaþingi. Boðið er upp á 
fjármögnun sem auðveldar fólki kaupin.

E r hagstæðara að kaupa en að leigja er sú 
spurning sem margir velta fyrir sér í dag þar sem ekkert lát virðist vera á hækkunum á leiguverði auk þess sem lítið framboð er á leiguhús-næði. Margir eiga erfitt með að leggja út 20% í íbúðarkaupum og hefur fasteignasalan Húsin í borginni ákveðið að koma til móts við þennan hóp með því að bjóða 10% viðbótarlán sem kæmi á eftir lánum frá fjármálastofnun Viðbó lá

Húsin í borginni hefur til sölu íbúðir í fjölbýli

Vandaðar innréttingar eru í íbúðunum við Boðaþing 2-4.
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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

Finndu okkur  
á Facebook

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Rúmgóð 3ja - 4ra herbergja íbúð 
Frábær staðsetning í vesturbænum, nálægt 
Háskólanum, Hagaskóla og Háskólabíói.
108 fm. kr. 26.500.000.-

Mikil sala - 
Vantar eignir á skrá

Opið hús -  Dunhaga 17, 4. Hæð
miðvikudaginn 14. mars kl. 17:00 - 17:30.

OPIÐ HÚS

Hvort er hagstæðara 
að kaupa eða leigja?

Mannvinir
Rauða krossins 

hjálpa börnum í neyð

Hjálpaðu núna 
raudikrossinn.is

Allar nýrnagjafir úr 
lifandi fólki í fyrra
Tíðni nýrnagjafa úr látnu fólki er langlægst hér á landi af norrænu ríkjunum. 
Alvarleg nýrnabilun hefur aukist mikið á síðustu árum. Afar brýnt að fjölga líf-
færagjöfum, segir læknir. Tillaga um ætlað samþykki liggur fyrir Alþingi. 

GLÆSILEGIR TAKTAR Þau voru mörg glæsitilþrifin á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum um helgina. 
Róbert Kristmannsson varð Íslandsmeistari í fjölþraut karla en Thelma Rut Hermannsdóttir, sem hér sést í loftinu, í 
kvennaflokki. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Safnar mottu
Baldur Ragnarsson, 
gítarleikari, klifrar 
upp topplistann í 
mottukeppninni.
fólk 26

Íslenskur ís
Íslenskir vöruhönnuðir 

kynna ís á HönnunarMars 
í samstarfi við bændur á 

Læk.

veððrriiðð í dag

HVESSIR Í KVÖLD   Framan af 
degi má búast við fremur hægum, 
breytilegum áttum en síðdegis 
hvessir, einkum NV- og V-til.  Horfur 
á lítilsháttar úrkomu í flestum 
landshlutum, síst suðaustanlands.

VEÐUR 4
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United á toppinn
Manchester-liðin höfðu 
sætaskipti í enska boltanum 
um helgina.
sport 20

VÍSINDI Vísindamenn hafa nú stað-
fest að kvenkyns bavíanar eyða í 
um 80 prósentum tilvika fóstrum 
sem getin voru af leiðtoga apa-
hjarðar sem svo hefur verið velt 
af stalli af sterkari karlapa. Þetta 
kemur fram í grein í vísindaritinu 
Science.

Sambærileg hegðun er þekkt 
meðal nagdýra og bavíana á rann-
sóknarstofum. Nú hefur verið 
staðfest að villtir bavíanar beita 
þessari aðferð líka. Apynjurnar 
vilja eignast unga með nýjum 
leiðtoga hópsins, auk þess sem 
líkur eru á að nýi leiðtoginn drepi 
unga sem hann á ekki sjálfur.  - bj

Apynjur grípa til örþrifaráða:

Eyða fóstrum 
fallins leiðtoga

LANDSDÓMUR Vitnaleiðslur í 
Landsdómsmálinu halda áfram 
í Þjóðmenningarhúsinu í dag. 
Sannkallaðar kanónur munu 
koma fyrir dóminn. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
fyrrverandi utanríkisráðherra, 
ríður á vaðið klukkan 9. Í kjölfar 
hennar koma fyrrverandi for-
svarsmenn bankanna, þeir Lárus 
Welding, Sigurður Einarsson, 
Sigurjón Þ. Árnason, Halldór J. 
Kristjánsson og Björgólfur Guð-
mundsson.  - bj / sjá síður 10 og 11

Stór dagur í Landsdómsmáli:

Kanónur bera 
vitni fyrir dómi

Heimilis
RIFINN OSTUR

370 g
ÍSLENSKUR OSTUR

100%
370

NÝJUNG

BJÖRGUN Björgunarsveitarmenn 
aðstoðuðu mann við að komast í 
land í Hafnarfjarðarhöfn í gær-
kvöldi. Maðurinn var við veiðar á 
brimvarnargarði en lenti í sjálf-
heldu þegar flæddi að.

Á vef Landsbjargar segir  að 
vegfarandi hafi hringt í neyðarlín-
una og gert viðvart. Ekkert amaði 
að manninum eftir að hann hafði 
verið fluttur í land. Hann hafði 
hvorki áttað sig á hversu fljótt 
flæddi að, né hversu kröftuglega 
sjórinn gekk yfir garðinn.  - þj

Bjargað úr sjálfheldu:

Varð innlyksa á 
varnargarði
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SPURNING DAGSINS

1.980 kr.
Verð       4.500 kr.

Afsláttur
2.520 kr.  56%

Kappakstur í Go-Kart höllinni á aðeins 1.980 kr. (kostar 
4.500 kr.). Upphitun, 7 mín. tímataka og 10 mín. kappakstur.

1 ÁRS AFMÆLISVIKA

99 kr.
Verð       350 kr.

Afsláttur
251 kr.  72%

Hinn vinsæli ostborgari á Metró á aðeins 99 kr.
Ótrúlegt verð!

VIÐ ENDURTÖKUM ÖLL VINSÆLUSTU TILBOÐIN

GILDIR Í
24 TÍMA

ORKUMÁL Engin forsenda er fyrir 
því að sátt náist um rammaáætlun 
um verndun og nýtingu vatnsafls 
og jarðvarma ef ekki verður farið 
eftir faglegri niðurstöðu verk-
efnisstjórnar, segir Gústaf Adolf 
Skúlason, aðstoðarframkvæmda-
stjóri Samorku, samtaka orku- og 
veitufyrirtækja.

Gústaf segir nauðsynlegt að ná 
breiðri sátt um rammaáætlunina 
eigi hún að vera stefnumótun 
til lengri tíma frekar en áætlun 
núverandi ríkisstjórnar.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á laugardag veldur rammaáætlun-

in enn deilum innan ríkisstjórnar-
flokkanna. Meðal annars er deilt 
um hvort stefnt skuli að því að 
leyfa virkjanir í neðri hluta Þjórs-
ár eða setja þær í biðflokk.

„Rammaáætlun verður alltaf 
pólitísk en ef nást á breið sátt um 
hana er það okkar mat að hún þurfi 
að byggja á skýrslu verkefnis-
stjórnarinnar,“ segir Gústaf. „Ef 
vikið verður langt frá niðurstöð-
unum verður þetta orðin ramma-
áætlun núverandi ríkisstjórnar.“

Verði það niðurstaðan er líkegt 
að þegar ný ríkisstjórn kemst til 
valda dusti hún rykið af tillögum 

verkefnisstjórnarinnar og breyti 
rammaáætluninni, segir Gústaf. 
Hann viðurkennir að ekki hafi öll 
orkufyrirtæki verið sátt við niður-
stöður verkefnisstjórnarinnar, en 
skýrslan hafi verið faglega unnin 
og Samorka hafi fagnað henni. 

Gústaf bendir á að miðað við 
fréttir úr herbúðum ríkisstjórn-
arinnar bendi margt til þess að í 
rammaáætlun verði aðeins þrjár 
mögulegar vatnsaflsvirkjanir 
í nýtingarflokki, sem sé miður. 
Rammaáætlunin gæti því allt eins 
heitið rammaáætlun um jarðhita-
virkjanir. - bj

Ef nást á víðtæk sátt um rammaáætlun verður að byggja á skýrslu verkefnisstjórnar að mati Samorku:

Breið sátt nauðsynleg eigi áætlun að halda

ÞJÓRSÁ Deilt er um það innan ríkis-
stjórnarflokkanna hvernig flokka skuli 
virkjanakosti í Þjórsá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HEILBRIGÐISMÁL Unglingar á vest-
rænu mataræði eru tvöfalt lík-
legri til að greinast með ADHD 
en unglingar annars staðar að 
sögn Sigríðar Jónsdóttur ADHD-
ráðgjafa. 

Sigríður, sem flutti erindi á 
málþingi um ADHD á laugar-

daginn, segir 
að mataræði 
hafi mikil áhrif 
á sjúkdóminn. 
Til dæmis séu 
mjólkurvörur, 
sykur og hveiti 
talin hafa slæm 
áhrif á ADHD. 
Að auki dragi 
mjólkurvörur 
ú r  upptök u 

járns í blóði og geti valdið járn-
skorti, en fólk með ADHD sé oft 
viðkvæmt fyrir honum.

Sigríður bendir á að tímaritið 
Science Daily hafi fjallað um nið-
urstöður rannsóknar sem bendi 
til þess að tengsl séu á milli vest-
ræns mataræðis og ADHD. Rann-
sóknin var gerð af Perth‘s Tele-
thon Institute for Child Health 
Research. Mataræði 1.800 ung-
linga var rannsakað og flokkað í 
heilsusamlegt mataræði og vest-
rænt mataræði. Vestrænt mat-
aræði taldist vera skyndibiti, 
unnin matvara, hreinsaður matur, 
rautt kjöt, mjólkurvörur, unninn 
sykur, natríum og aukaefni.

Í rannsókninni reyndust ung-
lingar á vestræna fæðinu tvöfalt 
líklegri til þess að greinast með 
ADHD. Fram kom að vestrænt 
mataræði skorti fólínsýrur, fitu-
sýrur og snefilefni, en þetta séu 
mikilvæg næringarefni fyrir ein-
beitingu, geðheilsu og heilastarf-

Vestrænt mataræði  
eykur líkur á ADHD  
Lifðu Lífinu er félag sem boðar heildræna meðhöndlun á einkennum í stað 
lyfjagjafar fyrir þá sem hafa eða telja sig hafa ADHD, þráhyggju, einhverfu, 
Asperger, tourette, mótþróaþrjóskuröskun og fleiri skyldar raskanir.

MATUR Í vestrænum matvælum skortir fólínsýrur, fitusýrur og snefilefni sem eru 
mikilvæg fyrir einbeitingu, geðheilsu og heilastarfsemi. FRÉTTABLAÐIÐ /HAG

Árni, er þessi hugmynd algjört 
rusl?

„Já, hún á heima á sorphaugunum.“

Bandaríska sorpeyðingarfyrirtækið 
Triumvirate vill flytja inn sorp til Íslands 
og brenna það í Helguvík. Árni Finnsson, 
formaður Náttúruverndarsamtakanna, 
telur fyrirætlanirnar ólöglegar.  

SIGRÍÐUR 
JÓNSDÓTTIR

SLYS Bifreið valt í Fagradal á 
Austurlandi um tvö leytið í gær-
dag. Ökumaður hennar var flutt-
ur á sjúkrahús til aðhlynningar 
en var þó ekki alvarlega slasaður 
að sögn lögreglu. 

Maðurinn var einn í bílnum og 
virðist hafa misst stjórn á honum 
með fyrrgreindum afleiðingum. 
Vegfarandi tilkynnti lögreglu um 
slysið en beita þurfti klippum til 
að losa um manninn. Þær voru þó 
einungis notaðar til að auðvelda 
björgunaraðgerðir á vettvangi 
því maðurinn var ekki fastur í 
flakinu.  - sm

Bílvelta í Fagradal:

Maðurinn ekki 
mikið slasaður

AFGANISTAN, AP Bandarísk stjórn-
völd búa sig nú undir mótmæli og 
hefndaraðgerðir, eftir að banda-
rískur hermaður skaut sextán 
óbreytta borgara til bana í suður-
hluta Afganistan aðfaranótt 
sunnudags. Þar af voru níu börn.

Engar skýringar eru á ódæð-
unum, en samkvæmt AP frétta-
stöðinni gekk maðurinn út af her-
stöð sinni að nóttu til og réðst inn 
á allavega þrjú heimili í nágrenn-
inu og skaut á íbúana. 

Hamid Karzai, forseti Afgan-
istan, sendi frá sér harðorða yfir-
lýsingu í gær, þar sem hann sagði 
morðin ófyrirgefanleg. Hann 
krafðist skýringa frá yfirvöldum 
í Washington.  - hhs

Hermaður í Afganistan:

Myrti níu börn 
og sjö fullorðna

MYRTUR Eldri maður situr hjá líki drengs 
sem hermaðurinn myrti. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRAKKLAND, AP Frakkland gæti 
sagt sig frá Schengen landa-
mæraeftirlitinu nema til komi 
harðari aðgerðir til að stemma 
stigu við straumi ólöglegra inn-
flytjenda á landamærum ESB.

Þetta sagði 
Nicolas Sar-
kozy, Frakk-
landsforseti, á 
kosningafundi 
í gær, en þar 
viðraði hann 
einnig hug-
myndir um 
átak þar sem 
neytendur verði 
hvattir til þess að velja evrópskt í 
innkaupum sínum.

Sarkozy stendur höllum fæti 
í kosningabaráttunni fyrir for-
setakjör í vor. Hann hefur mælst 
með umtalsvert lægra fylgi en 
François Hollande, frambjóðandi 
Sósíalistaflokksins. Fyrri umferð 
kosninganna verður 19. apríl, en 
sú seinni hinn 6. maí.  - þj

Frakklandsforseti:

Hótar úrsögn 
úr Schengen

NICOLAS SARKOZY

SÝRLAND, AP Ekkert lát varð á 
átökum milli sýrlenska stjórnar-
hersins og uppreisnarmanna í 
gær þrátt fyrir að Kofi Annan, 
sendifulltrúi Sameinuðu þjóð-
anna og Arababandalagsins í 
Sýrlandi, væri þar staddur til 
að ræða ástandið í landinu við 
Bashar al-Assad forseta.

Óstaðfestar fregnir herma að 
tugir hafi látið lífið í átökunum 
um helgina.

Þeir Annan og Assad áttu tvo 
fundi um helgina, á laugardag og 
sunnudag, þar sem Annan lagði 
fram tillögur að friðarsamkomu-
lagi. Eftir fund gærdagsins sagði 
Annan að fram undan væru erfið-
ar friðarumleitanir, en hann væri 
hóflega bjartsýnn og mikilvægt 
væri að halda í vonina.   - gb, hhs

Kofi Annan hóflega bjartsýnn:

Erfiðar viðræð-
ur framundan

semi. Einnig voru vísbendingar 
um að vestrænt mataræði inni-
héldi ekki næg snefilefni fyrir þá 
heilastarfsemi er tengist athygli 
og einbeitingu og innihéldi mikið 
af aukaefnum sem hafa verið 
tengd við einkenni ADHD. Heilsu-
samlegra fæði sem henti þessu 
fólki séu ferskir ávextir, græn-
meti, fiskur ríkur af omega fitu-
sýrum og korn.

Sigríður segir að fólk sé oft 
ranglega greint með ADHD þegar 
það hafi í raun aðra undirliggj-

andi röskun, jafnvel járnskort 
eða svefnleysi, hins vegar séu 
vísbendingar um tengsl ADHD, 
svefnleysis og járnskorts.

Sigríður segir að hjá fólki með 
raskanir eins og ADHD, ein-
hverfu, tourette og fleiri sé mik-
ilvægt að greina næringarefni í 
blóði sem séu mikilvæg fyrir fólk 
með ADHD, járn, D3-vítamín, 
B12-vítamín og magnesíum. Einn-
ig sé mikilvægt að mæla blóðsyk-
ur og kanna starfsemi skjaldkirt-
ilsins. - gs

Vestrænt mataræði

Samkvæmt þeirri skilgreiningu 
sem notast var við í rannsókn á 
áhrifum mataræðis á ADHD telst 
eftirfarandi til vestræns mataræðis:

■ Skyndibiti
■ Unnin matvara
■ Hreinsaður 

matur

■ Rautt kjöt
■ Mjólkurvörur
■ Unninn sykur
■ Natríum

STJÓRNLAGARÁÐ „Við erum annars vegar að svara 
spurningum og rökstyðja okkar sýn á stöku ákvæði 
sem ábendingar komu fram um, og hins vegar 
nefndum við valkosti við umdeild ákvæði,“ segir 
Gísli Tryggvason, einn fulltrúa í stjórnlagaráði, í 
samtali við Fréttablaðið. 

Ráðið lauk störfum í gær eftir fjögurra daga fund 
þar sem farið var yfir spurningar frá stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefnd Alþingis um ákvæði í frum-
varpi til stjórnskipunarlaga. 

 „Við breytum ekki frumvarpinu, en við stingum 
upp á valkostum við ýmis ákvæði ef Alþingi, sem 
fer með frumkvæðisvald að stjórnarskrárbreyting-
um, vill sjá breytingar þar á.“

Gísli nefnir sem dæmi að ráðið undirstriki að 
málskotsréttur forseta haldist óbreyttur í öllum til-
fellum. Þá komi fram í svörum þess að þó Alþingi 
ákveði að setja inn ákvæði um að minnihluti á þingi 
fái málskotsrétt, eða að hækka hlutfall kjósenda 
sem frumvarpið tiltekur til að knýja fram þjóðar-
atkvæðagreiðslu, muni það ekki raska frumvarpinu 
eða kalla fram aðrar breytingar á því.

Varðandi framhaldið segir Gísli að sínar vænt-
ingar séu að nú verði frumvarpið lagt fyrir þjóðina 

í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu meðfram for-
setakosningum. 

„Þannig fær þjóðin að segja sína skoðun á frum-
varpinu í heild sinni áður en Alþingi afgreiðir það 
endanlega.“  - þj

Stjórnlagaráð skilar svörum til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis:

Frumvarpinu sjálfu ekki breytt

Á AUKAFUNDI Stjórnlagaráð kom saman til aukafundar þar 
sem leitast var við að svara spurningum alþingismanna og 
skýra ýmis ákvæði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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13 manna. Sex kerfi.
Mjög hljóðlát.
Tímastytting þvottakerfa.  

(Fullt verð: 159.900 kr.)

Tækifæri

ORKUMÁL Landsvirkjun segir ekki 
unnt að segja til um á kostnað fyr-
irtækisins vegna úrskurðar inn-
anríkisráðuneytisins um að meta 
skuli vatnsréttindi til fasteigna-
mats á þessu stigi.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í síðustu viku vill Fljótsdalshérað 
að Þjóðskrá meti vatnsréttindi í 
Jökulsá á Dal til fasteignamats á 
næstu tveimur mánuðum í kjölfar 
úrskurðar innanríkisráðuneytisns 
sem einmitt lýtur að vatnsréttind-
um í Jökulsá sem knýr Kárahnjúka-
virkjun. Einnig að metin verði 
vatnsréttindi við Lagarfossvirkj-

un og Grímsárvirkjun sem sömu-
leiðis eru í sveitarfélaginu. Ætlunin 
er síðan að leggja fasteignagjöld á 
vatnsréttindin.

Magnús Þór Gylfason, upplýs-
ingafulltrúi Landsvirkjunar, segir 
niðurstöða ráðuneytisins vera þá að 
skrá skuli í fasteignaskrá vatnsrétt-
indi sem skilin hafa verið frá jörð, 
og þau metin til verðs.

„Málið er til skoðunar innan 
Landsvirkjunar, en ekki hefur 
verið tekin afstaða til þess hvort 
látið verði reyna á niðurstöðuna 
fyrir dómstólum. Væntanlega 
hefur niðurstaðan fordæmisgildi og 

hefði því áhrif á mun fleiri aðila en 
Landsvirkjun,“ bendir Magnús á.

Að svo komnu máli er ekki hægt 
að segja með vissu hver áhrifin á 
Landsvirkjun geti orðið verði þetta 
hin endanlega niðurstaða. „Fast-
eignamat myndar grunn til álagn-
ingar fasteignagjalda en hins vegar 
liggur ekki fyrir á hvaða grundvelli 
verðmat á vatnsréttindum færi 
fram. Þá liggur ekki heldur fyrir 
hvort sveitarfélög ákveði að leggja 
skatt á vatnsréttindi í kjölfar niður-
stöðu ráðuneytisins um skráningar-
skyldu þeirra,“ segir Magnús Þór.  
 - gar

Fordæmisgefandi úrskurður um fasteignamat á vatnsréttindum jafnvel til dómstóla:

Óvissa ríkir um kostnað Landsvirkjunar

LANDSVIRKJUN Upplýsingafulltrúi 
Landsvirkjunar segir ekki ljóst hvort 
sveitarfélög leggi skatt á vatnsréttindi þó 
þau verði tekin til fasteignamats.

ÖRYGGISMÁL Auka þarf viðbún-
að í almannavarnakerfinu veru-
lega, er niðurstaða áhættuskoð-
unar Almannavarna fyrir landið 
allt. Vinna er þegar hafin vegna 
atburða sem taldir eru geta haft í 
för með sér „mikla eða gífurlega 
áhættu“ og settar voru í fyrsta for-
gang í greiningu sem staðið hefur 
yfir árum saman. Þar má nefna 
hættumat vegna eldgosa á land-
inu, viðbragðsáætlun vegna gróð-
urelda, áætlanagerð og æfingar 
vegna hópslysa bæði í siglingum 
og í umferðinni.

Áhættuskoðunin, sem birt var í 
fyrir helgi, fjallar um þær hættur 
sem almannavarnir gætu þurft að 
takast á við í framtíðinni, og unnin 
með heimamönnum í öllum 15 lög-
regluumdæmunum með almanna-
varnanefndum, lögreglustjórum 
og fleirum. 

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í síðustu viku er aðkallandi að 
vinna aðgerðaáætlanir vegna 200 
mismunandi hættuástands sem 
hér getur skapast. Víðir Reynis-
son, sérfræðingur hjá Almanna-
vörnum, segir að viðbragðsáætl-
anir þyrfti að vinna hratt; að um 
forgangsverkefni væri að ræða 
þar sem hættan er mest. 

Aðeins er til ein samhæfð við-
bragðsáætlun vegna eldgosa en 
engin slík áætlun er til vegna jarð-
skjálfta á Íslandi. Stingur veru-
lega í augun að hvorki hættumat 
né viðbragðsáætlun vegna eldgoss 
í Vestmannaeyjum er til staðar, en 
stórtjón varð þar árið 1973, eins og 
kunnugt er.

Í ritinu, sem er mikið vöxt-

Greining sýnir veik-
leika almannavarna 
Ítarlegt áhættumat sýnir að víða er pottur brotinn í almannavarnakerfinu. 
Vinna þarf stórátak í áætlanagerð vegna eldgosa og jarðskjálfta. Vel er staðið að 
áætlunum vegna hópslysa í flugi og snjóflóðavarnir eru þegar í góðum farvegi.

■ Hættu má skilgreina sem atburð eða ástand, sem mögulega getur valdið 
mönnum, heilsu þeirra, lífsviðurværi og eignum tjóni, valdið umhverf-
inu skaða og/eða truflað verulega efnahag og samfélagið (Sameinuðu 
Þjóðirnar – UNISDR 2005-2015). 

■ Hættuástand getur þróast hratt eða haft langan aðdraganda, átt upptök 
í náttúrunni, verið jarð-, líf-, vatna- og veðurfræðilegs eðlis eða verið af 
mannavöldum og haft í för með sér umhverfishnignun og/eða alvarleg 
tæknióhöpp. Áhættuskoðun almannavarna

Áhættuskoðun almannavarna tekur til:

um, segir meðal annars að útbúa 
þurfi hópslysaáætlanir í flestum 
umdæmum bæði á landi og sjó. Er 
þar vikið sérstaklega að sífellt tíð-
ari komum skemmtiferðaskipa til 
landsins. 

Á móti kemur að viðbúnaður og 
viðbragð þegar snjóflóðahætta 
verður í þéttbýli er í „tiltölulega 
góðum farvegi“. Þar sem áhættan 
hefur verið skilgreind hafa verið 
gerðar rýmingaráætlanir fyrir 16 
þéttbýlisstaði. Eins eru til sam-
hæfðar viðbragðsáætlanir fyrir 

flugvelli landsins; þær eru upp-
færðar og æfðar reglulega.

Þá er mikilvægt að styrkja veru-
lega viðbúnað og viðbrögð vegna 
stórfelldra bilana og truflana á 
helstu innviðum landsins eins og 
veitum, fjarskiptum, samgöng-
um og öryggismálum, svo fátt sé 
nefnt. Eitt eru allir sammála um 
sem komu að vinnslu skýrslunnar 
og það er að Almannavarnir hér á 
landi búa yfir miklum mannauði 
og undirstoðir frekari vinnu eru 
sterkar. svavar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EYJAFJALLAJÖKULL 2010 
Mannheimar eru víða veikir 
fyrir. Aðeins ein samræmd 
viðbragðsáætlun er til vegna 
eldgosa hér á landi; fyrir 
Kötlu og Eyjafjallajökul.
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ENN VETUR  Í dag 
verður hægur vind-
ur framan af degi 
en síðan hvessir, 
einkum NV- og V-
til. Á morgun verð-
ur vindur genginn 
að mestu niður en 
þó horfur á strekk-
ingi á annesjun V-
til. Úrkoman er að 
mestu bundin við 
S-, V- og NV-land 
en úrkomulítið að 
mestu austantil.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

STJÓRNMÁL Stofnfundur nýs 
aðildarfélags stjórnmálaflokks-
ins Samstöðu í Reykjavík verður 
haldinn í Iðnó í kvöld. 

Fram kemur í tilkynningu að 
fundurinn verði tvískiptur. Fyrst 
verður kynningarfundur um hug-
myndafræði flokksins og stefnu 
hans í efnahags-, atvinnu-, vel-
ferðar- og lýðræðismálum. Því 
næst verður stofnfundur aðildar-
félagsins haldinn. Þar verður 
kosið í stjórn félagsins og um sam-
þykktir þess. Fyrri hluti fundar-
ins er öllum opinn sem vilja kynna 
sér stefnumál þessa nýja flokks, 
en stofnfundurinn verður aðeins 
opinn félögum Samstöðu.  - bj

Samstaða fundar um stefnu:

Kynna stefnu 
og stofna félag

SLYS Björgunarsveitir voru kall-
aðar út eftir hádegi í gær þegar 
þak fauk af frystihúsi í Borgar-
firði eystri. Óveðursamt var víða 
um land um helgina.

Á norðvesturlandi náðu vindar 
um 25 metrum á sekúndu en við 
fjöll fóru vindar yfir 40 metra 
á sekúndu, einkum á norðan- og 
austanverðu landinu. Björgunar-
sveitamenn þurftu ekki að sinna 
mörgum útköllum vegna óveð-
ursins og segja það til marks um 
að landsmenn taki mark á veður-
spám og viðvörunum og geri við-
eigandi ráðstafir. - sm

Þak fauk af frystihúsi:

Lítið um útköll 
vegna veðurs

Óbreytt líðan eftir árás
Líðan Skúla Eggerts Sigurz, fram-
kvæmdastjóra Lagastoðar, sem hlaut 
lífshættulega áverka þegar hann var 
stunginn ítrekað með hníf fyrir viku 
er óbreytt. Samkvæmt vakthafandi 
lækni á gjörgæslu Landspítalans er 
honum haldið sofandi í öndunarvél.

LÖGREGLUMÁL Veður hamlar veiðum
Tæplega tugur fiskiskipa biðu þess að 
veður lægði í vari rétt utan við höfn-
ina í Keflavík seinnipart dags í gær. 
Eitt skipanna var Árni Friðriksson, 
rannsóknarskip Hafrannsóknarstofn-
unar. Að sögn skipstjóra var veður 
tekið að lægja undir kvöld og útlit 
fyrir að skipin héldu til veiða fljótlega.

SJÁVARÚTVEGUR

KÍNA, BBC Árið 2011 frelsaði kín-
verska lögreglan 8.660 börn og 
15.458 konur sem hafði verið 
rænt. Flestum þeirra var bjargað 
í áhlaupum lögreglunnar á gengi 
mannræningja. Þetta kemur 
fram í nýrri skýrslu frá ráðu-
neyti öryggismála í Kína. Þau 
brottnumdu höfðu flest verið seld 
til ættleiðingar eða neydd til að 
stunda vændi. 

Sú stefna kínverska stjórnvalda 
að hver fjölskylda megi einungis 
eignast eitt barn þykir ýta undir 
svartamarkaðsviðskipti, þar sem 
börn ganga kaupum og sölum. 
Þá hefur aukið ferðafrelsi í Kína 
gert mannræningjum hægara um 
vik.  - hhs

Áhlaup á mannræningja:

Lögreglan frels-
aði 24 þúsund 
konur og börn

KÍNVERSKIR FEÐGAR Sú stefna kín-
verskra stjórnvalda að pör megi bara 
eignast eitt barn ýtir undir mansal í 
Kína.  MYND/AFP
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Við bjóðum
góða þjónustu

Meniga heimilisbókhald er nú hluti af Netbanka Íslandsbanka
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Við bjóðum kökur
í Netbankanum

Heimilisbókhald Meniga hjálpar þér að 
öðlast yfirsýn yfir fjármál heimilisins, 
halda bókhald og finna raunhæfar leiðir 
til sparnaðar. Nú getur þú með einföldum 

hætti séð hvernig þínar kökur líta út. 
Opnaðu Netbankann og byrjaðu að spara 
tíma og peninga með aðstoð Meniga. Nú er 
allt á einum stað í skemmtilegri Netbanka.  

Íslandsbanki er fyrsti banki í heiminum sem býður upp á Meniga innbyggt 
í Netbanka og er stoltur samstarfs- og þróunaraðili Meniga. 
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Miele þvottavél W1634 kr. 184.500

Miele þvottavél W1714 kr. 202.500

Miele þurrkari, verð frá kr. 158.400

Farðu alla leið með Miele

Í gæðakönnun Neytendablaðsins 1. tölublaði 2011, fá Miele 
þvottavélar hæstu einkunn og lenda í fyrsta og öðru sæti. 
Miele W1714 lendir í fyrsta sæti og Miele W1613 í öðru sæti. 

Miele fékk  
fyrstu einkun

Fylgist þú með fréttum af 
Landsdómi?
JÁ 59,8%
NEI 40,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er gæludýr á þínu heimili?

Segðu þína skoðun á visir.is

UMHVERFISMÁL Svandís Svavarsdóttir umhverf-
isráðherra hefur skipað starfshóp um myrkur-
gæði, en hópnum er ætlað að taka saman upp-
lýsingar um þau lög og reglur sem gilda um 
ljósmengun á Íslandi og víðar. 

Hópurinn skal skila tillögum um hugsanlegar 
úrbætur á þessu sviði til umhverfisráðherra á 
hausti komanda. Þar verða settar fram tillögur 
um ákvæði sem taki til ljósmengunar og myrk-
urgæða í lögum, reglugerðum og samþykktum 
ríkis og sveitarfélaga. Að auki mun hópurinn 
gera drög að áætlun um nauðsynlegar rannsókn-
ir á áhrifum ljósmengunar á myrkurgæði helstu 
þéttbýlissvæða á Íslandi, og hversu langt hún 
nær út fyrir þéttbýliskjarnana. 

Meðal verkefna hópsins er að hafa samráð 

við fræðimenn um hver séu heppileg mælanleg 
markmið um myrkurgæði á ýmsum tegundum 
þéttbýlissvæða og í dreifbýli. Sömuleiðis mun 
hópurinn afla vitneskju um ráðstafanir gegn 
ljósmengun í öðrum ríkjum. Hópurinn mun einn-
ig kanna möguleika á að stofna til samstarfs-
vettvangs með aðild sveitarfélaga, fyrirtækja, 
félagasamtaka og einstaklinga um að hrinda af 
stað vitundarvakningu í þessum efnum. 

Mörður Árnason alþingismaður er formaður 
hópsins en málið er runnið undan hans rifjum.

  - shá

Umhverfisráðherra skipar starfshóp til að kanna lög og reglur um ljósmengun:

Myrkurgæðin verða mæld og metin

LJÓS OG SKUGGAR Fæstir hugsa um ljósmengun í 
amstri dagsins en nokkuð er til sem heita myrkurgæði.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

JAPAN, AP „Í raun og veru er ekki 
óhætt að búa hér,“ segir Yoshiko 
Ota. „En við búum hérna.“

Hún býr í 40 kílómetra fjarlægð 
frá kjarnorkuverinu í Fukushima, 
sem eyðilagðist í náttúruhamför-
unum í Japan fyrir einu ári. Eins 
og margir aðrir íbúar þar er hún 
haldin stöðugum ótta.

Hún þorir ekki að hafa gluggana 
opna. Hún hengir þvottinn sinn 
aldrei upp utandyra. Og hún legg-
ur hart að dætrum sínum að eign-
ast aldrei börn, af ótta við alvarlega 
fæðingargalla.

„Talsmaður stjórnvalda segir 
alltaf að ekki sé hætta á neinum 
heilsufarsáhrifum í bráð,“ segir 
Ota, sem er 48 ára starfskona á 
leikskóla. „En hann talar ekkert um 
það sem gerist eftir tíu eða tuttugu 
ár. Hann hlýtur að halda að íbúar 
Fukushima séu fífl.“

Hún tekur hættuna alvarlega. 
Hún tekur inn efnaskiptalyf í von 
um að losna hraðar við áhrif geisl-
unar úr líkamanum. Hún notar ekki 
kranavatn heldur kaupir vatn á 
flöskum fyrir 10 þúsund jen á mán-
uði, eða meira en 15 þúsund krón-
ur. Hún kaupir ekki grænmeti eða 
ávexti sem ræktaðir eru í nágrenn-
inu heldur hefur töluvert fyrir því 
að útvega sér þessar vörur annars 
staðar frá.

Aðrir íbúar í Fukushima taka 
hættuna að vísu ekki allir jafn 
alvarlega og hún. En óhugur er í 
þeim öllum. Sumir eru fluttir burt. 
Aðrir vita að þeir búa með ósýni-
legum óvini.

Enn þann dag í dag berst geisla-
mengun frá kjarnorkuverinu, þótt 
engin starfsemi sé þar lengur. Sér-
fræðingar virðast flestir sammála 

Lifa í stöðugum ótta 
við ósýnilega hættu
Geislamengun berst enn frá kjarnorkuverinu í Fukushima, þótt hún sé mun 
minni en fyrstu dagana eftir náttúruhamfarirnar sem urðu 11. mars á síðasta 
ári. Íbúum á þessum slóðum er ráðlagt að forðast matvæli úr nágrenninu.

Minningarathafnir voru haldnar víða um Japan í gær til að minnast fórnar-
lamba jarðskjálftans er reið yfir landið þann 11. mars 2011.

Japanir sameinuðust í þögn klukkan 14.46 og minntust þannig fórnar-
lamba þeirra hamfara er riðu yfir landið á þeim tíma fyrir ári síðan. Forseti 
Japans, Yishihiko Noda, minnti þjóð sína á að gefa ekki upp vonina þó upp-
bygging hamfarasvæðanna gangi hægar en búist var við.

Skjálftinn sem reið yfir landið árið 2011 var sá sterkasti í sögu landsins og 
létust alls um 19.000 manns í skjálftanum og flóðinu sem eftir fylgdi.  - sm                                                                                     

Fórnarlambanna minnst

MINNIST VINA Japanskur drengur minnist fórnarlamba jarðskjálftans en alls létust 
74 börn í Okawa-barnaskólanum þar sem drengurinn er í skóla.  NORDICPHOTOS/AFP

um að þótt líf fólks sé ekki í bráðri 
hættu, þá megi búast við að krabba-
mein eða aðrir sjúkdómar og kvill-
ar skjóti upp kollinum síðar meir.

Fólki er ráðlagt að fara varlega, 
borða ekki mikið af mat sem fram-
leiddur er í nágrenninu og halda 
ekki lengi kyrru fyrir á stöðum þar 
sem hættan þykir meiri en annars 
staðar, í göturæsum til dæmis eða 
við lauftré.

Mest er hættan fyrir börnin, en 
enginn getur gefið ákveðin svör 
um það hve mikil hún er.

Meira en 280 þúsund manns 
búa í Fukushima og mikill fjöldi 
að auki í næstu nágrannabæjum, 
þar á meðal stór hluti þeirra 100 
þúsund manna sem þurftu að yfir-
gefa heimili sín í næsta nágrenni 
kjarnorkuversins. 

 gudsteinn@frettabladid.is

NOREGUR Norski landbúnaðarráð-
herrann, Lars Peder Brekk, segir 
það skjóta skökku við að Norð-
menn skuli reiðubúnir að greiða 
næstum því hvað sem er fyrir 
gæludýr samtímis því sem þeir 
krefjist ódýrari matvæla.

Blaðið Aftenposten greinir frá 
því að í Noregi séu nú 400 til 450 
þúsund hundar og að innkaups-
verð þeirra nemi 3,5 til 4,2 millj-
örðum norskra króna. Rúmlega 
240 þúsund mjólkurkýr séu í Nor-
egi en innkaupsverð þeirra sé 3,1 
til 3,6 milljarðar.

Brekk segir að væri fólk reiðu-
búið að borga meira fyrir mat-
inn hefði verið mögulegt að þróa 
framleiðsluna þannig að velferð 
dýranna ykist.  - ibs

Kostnaður vegna gæludýra:

Hundar dýrari 
en mjólkurkýr

NEYTENDUR Neytendastofa hefur 
lagt 500 þúsunda króna stjórn-
valdssekt á rekstraraðila fyrir-
tækjanna Eymundsson, Krónunn-
ar, Nettó, Office 1 og Hagkaups 
vegna tilboða á bókum, að því er 
segir á vef Neytendastofu.

Farið var fram á að fyrirtækin 
sönnuðu að bækur á tilboðsverði 
fyrir jól hefðu verið seldar á því 
sem auglýst var fyrra verð. Nettó, 
Office 1 og Krónan gátu það ekki. 
Þótt Hagkaup og Eymundsson 
hafi getað sýnt fram á að svo hafi 
verið taldi Neytendastofa tilboð 
þeirra ekki fela í sér raunverulega 
verðlækkun. - ibs

Brot á útsölureglum:

Bóksalar sekt-
aðir um hálfa 
milljón króna

LÖGREGLUMÁL Fimm menn voru 
handteknir á Selfossi á laugardag 
í tengslum við kannabisræktun.

Tveir menn voru handteknir 
um hálf ellefu á laugardags-
morgun skammt frá Eyrarbakka 
þegar um 20 grömm af marijúana 
fundust í bifreið þeirra. Í kjölfar 
handtökunnar var húsleit gerð 
í húsi á Eyrarbakka og fundust 
þar 230 grömm af marijúana og 
voru tveir menn handteknir til 
viðbótar.

Rannsókn málsins leiddi lög-
regluna að ræktun sem fram fór 
í gámi við sumarbústað í Gríms-
nesi og var fimmti maðurinn 
handtekinn þar. Í gámnum fund-
ust um tólf plöntur auk nokkurs 
magns af marijúana. 

Mennirnir hafa allir komið við 
sögu lögreglu áður en voru ekki 
undir sérstöku eftirliti hennar. 
Mennirnir voru yfirheyrðir fram 
á kvöld og var síðan sleppt og 
bíða þeir nú dóms og sekta.  - sm

Marijúanaræktun í gámi:

Fimm menn 
handteknirVIÐSKIPTI Endurskoðunarfyrir-

tækið PricewaterhouseCoopers 
hafnar því að hafa brugðist 
starfsskyldum sínum í vinnu 
fyrir gamla Landsbanka og 
Glitni.

Slitastjórnir bankanna tveggja 
hafa stefnt PwC fyrir að hafa 
fallist á ranga ársreikninga og 
árshlutareikninga fyrir hrun.

Í tilkynningu frá PwC segir 
að endurskoðendur hafi ekki 
komið að gerð reikningsskila eða 
ákvarðanatöku bankanna heldur 
gefið álit á ársreikningum og 
umsögn um það hvort reiknings-
skil „sem unnin voru af stjórn-
endum bankanna og lögð fram á 
ábyrgð þeirra“ hafi verið í sam-
ræmi við lög og reglur.  - þj

PricewaterhouseCoopers:

Hafna því að 
hafa brugðist

Stöðvaðir fyrir ölvunarakstur
Lögreglan á Akureyri stöðvaði einn 
mann fyrir ölvunarakstur um helgina. 
Í Borgarnesi var annar maður stöðv-
aður fyrir ölvunarakstur. 

LÖGREGLUMÁL

KJÖRKASSINN
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„Bara að drífa sig.
Ef þú finnur einhver einkenni, ekki hika 
við að leita til læknis.” 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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BANDARÍKIN, AP Mexíkóski fjar-
skiptajöfurinn Carlos Slim Helu 
telst vera ríkasti maður heims, 
þriðja árið í röð, samkvæmt lista 
viðskiptatímaritsins Forbes.

Alls er hann talin eiga 69 millj-
arða dala, en sú fjárhæð samsvar-
ar 8.600 milljörðum króna eða ríf-
lega fimmfaldri landsframleiðslu 
Íslendinga.

Bandaríkjamennirnir Bill Gates 
og Warren Buffet eru í öðru og 
þriðja sæti listans, Gates með 61 
milljarð dala og Buffet með 44 
milljarða.

Alls eru það 1.226 einstaklingar 
sem að mati Forbes-tímaritið eiga 
meira en milljarð dala og komast 
því í hóp milljarðamæringa sam-
kvæmt þeirri skilgreiningu. Þeim 
hefur fjölgað nokkuð frá síðasta 
ári.

Flestir þeirra eru bandarískir, 
eða 425, en alls er milljarðamær-
inga að finna í 58 löndum heims. 

Næst á eftir Bandaríkjunum eru 
þeir flestir í Kína, þar sem þeir 
eru 96, og Rússlandi, þar sem þeir 
eru 95. - gb

Milljarðamæringum hefur fjölgað:

Slim enn auðugastur

CARLOS SLIM HELU Ríkastur allra þriðja 
árið í röð. NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Utanríkisráðu-
neytið fylgir föstu verklagi við 
eftirlit með samningum sem það 
hefur gert við aðila utan ríkisins. 
Hins vegar þarf ráðuneytið að 
skjalfesta verklagsreglur vegna 
samningamála, samræma ákvæði 
samninga og tengja greiðslur við 
markmið, frammistöðu eða fram-
vindu verkefna.

Þetta er niðurstaða Ríkisend-
urskoðunar sem fjallað hefur 
um ellefu samninga utanríkis-
ráðuneytisins og undirstofnunar 
þess, Þróunarsamvinnustofnunar 
Íslands. Áætlað er að kostnaður 
vegna þeirra hafi numið um 643 
milljónum króna á síðasta ári.  

 - shá

Ríkisendurskoðun:

Verklagsreglur 
má festa í sessi

NOREGUR Einn af hverjum þremur 
föngum í Noregi er útlendingur. 
Þetta er tvöföldun frá árinu 2006, 
samkvæmt nýrri rannsókn. 

Hlutfall útlendinga er hærra í 
norskum fangelsum en í sænsk-
um og dönskum. Norskir sér-
fræðingar skýra þetta með því að 
Noregur sé ríkt land og því meira 
aðlaðandi fyrir erlenda glæpa-
menn. Þá vilja einhverjir meina 
að hlutfallið sé afleiðing góðrar 
vinnu hjá lögreglunni. 

Prófessorar við Stokkhólms-
háskóla eru þó ósammála þessum 
skýringum og benda á að hlut-
fall útlendinga almennt sé hærra 
í bæði Svíþjóð og Danmörku en 
Noregi.  - þeb

Hærra hlutfall í Noregi: 

Erlendir fangar 
þriðjungur allra

1. Hvað heitir forseti Landsdóms?

2. Hvaða starfi gegnir Evangelos 
Venizelos?

3. Hver er nýr forstjóri Framtaks-
sjóðs Íslands?

SVÖR 

Biskupskjör hafið
Kjörgögn vegna biskupskjörs voru 
send til kjósenda fyrir helgi. Kosningin 
stendur til 19. mars en atkvæði verða 
talin þann 23. Átta eru í framboði.

ÞJÓÐKIRKJAN

SKIPULAGSMÁL Byggingafulltrúi 
hefur heimilað að notkun íbúð-
arhússins í Fischersundi 3 verði 
breytt þannig að þar verði gisti-
hús. Um er að ræða timburbygg-
ingu sem reist var árið 1876 og 
nefnt er norska bakaríið.

Að því er segir í umsögn skipu-
lagsstjóra er norska bakaríið á 
verndarsvæði eins og allt Grjóta-
þorpið. Vegna aldurs síns sé 
Fischer sund 3 háð þjóðminjalög-
um um allar breytingar og við þær 
þurfi að sýna sérstaka aðgát.

Húsafriðunarnefnd gerir sömu-
leiðis ekki athugasemd fyrir sitt 

leyti við breytta notkun gamla 
hússins „enda verði allar áætlan-
ir og uppdrættir sendir nefndinni 
til umsagnar um leið og það ligg-
ur fyrir,“ segir í umsögn nefndar-
innar.

Fischersund 3 er í eigu Sólveig-
ar Eggertsdóttur, eiginkonu Þrá-
ins Bertelssonar, kvikmyndaleik-
stjóra, rithöfundar og liðsmanns 
þingflokks Vinstri grænna. Í bygg-
ingunni eru einnig skrifstofur í 
eigu Sögufélagsins. Íbúðarhluti 
Sólveigar hefur verið til sölu um 
nokkra hríð. Það var Sigfríður Þor-
steinsdóttir, sem rekur gistiheim-

ili á Lokastíg, sem óskaði eftir 
viðhorfi borgaryfirvalda til breyt-
ingarinnar. - gar

Jákvæðar undirtektir hjá borginni vegna breytinga á 136 ára húsi í Fischersundi:

„Norska bakaríið“ má verða gistihús

FISCHERSUND 3 Hefur verið heimili 
hjónanna Sólveigar Eggertsdóttur og 
Þráins Bertelssonar um árabil en gæti 
nú orðið gistihús. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VELFERÐARMÁL Meira en tveir milljarðar manna 
hafa fengið aðgang að hreinu drykkjarvatni frá 
árinu 1990, sem þýðir að þúsaldarmarkmiði Sam-
einuðu þjóðanna um aðgengi að hreinu vatni 
hefur náðst. 

Frá þessum áfanga var greint á þriðjudag 
þegar Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNI-
CEF) og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 
kynntu skýrslu um framfarir á sviði vatns og 
hreinlætis. Bætt aðgengi að drykkjarhæfu 
vatni þýðir meðal annars að vatnið er í lokuðum 
leiðslum eða vel birgðum brunnum svo óhreinindi 
og sýkingar komast ekki í það. 

Árangurinn er viðurkenning fyrir þá sem sjá 
þúsaldarmarkmiðin ekki eingöngu sem draum 
heldur sem mikilvægt skref til að bæta heilsu og 
líf fólks, segir Ban Ki-moon aðalritari SÞ í for-
mála skýrslunnar. Hann sagði jafnframt í tilefni 
af útgáfu skýrslunnar að fagna bæri þessum stór-
áfanga, en þetta er eitt af fyrstu markmiðunum 
sem nást. 

Skýrslan sýnir þó einnig að verkinu er ekki 
lokið því ellefu prósent jarðarbúa, eða 783 millj-
ónir manna, hafa ekki aðgang að hreinu vatni. 

Sá hluti þúsaldarmarkmiðsins sem snýr að 
hreinlætismálum er ekki í eins góðum farvegi. 
Markmiðið var að lækka hlutfall þeirra sem 
ekki hafa aðgang að viðunandi hreinlætisað-
stöðu um helming fyrir árið 2015. 63 prósent 
jarðarbúa hafa aðgang að klósettum eða ann-
arri aðstöðu sem heldur fólki úr snertingu við 
úrgang, en hlutfallið ætti að vera orðið 75 pró-
sent eftir þrjú ár. Bætt hefur verið úr aðstöðu 
hjá 1,8 milljarði manna á síðustu tuttugu árum 
en enn skortir rúman milljarð manna aðgang að 
hreinlætisaðstöðu. 

„Þetta eru sérstaklega góðar fréttir fyrir börn. 
Á hverjum degi láta yfir þrjú þúsund börn lífið af 
völdum niðurgangspesta,“ sagði Anthony Lake, 
framkvæmdastjóri UNICEF, við útgáfu skýrsl-
unnar. Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri 
stofnunarinnar hér á landi, tekur í sama streng 
og segir tíðindin sýna að hægt sé að ná árangri. 
„Með samhentu átaki og einbeittum vilja getum 
við tryggt öllum börnum hreint vatn og viðunandi 
hreinlætis aðstöðu.“  thorunn@frettabladid.is

Níu af hverjum tíu hafa nú 
aðgang að hreinu vatni
Þúsaldarmarkmið SÞ um aðgengi að hreinu vatni hefur náðst. Enn skortir hreinlætisaðstöðu fyrir tvo og 
hálfan milljarð jarðarbúa. Sýnir að þúsaldarmarkmiðin voru ekki draumur segir framkvæmdastjóri SÞ.

98 ríki hafa þegar uppfyllt 
skilyrði um aðgang að hreinu 
vatni og 45 til viðbótar munu 
að óbreyttu ná því fyrir árið 
2015. 

36 ríki eru ekki nálægt því 
að uppfylla markmiðið. Tvö 
af hverjum þremur þeirra 
eru í Afríku, sunnan Sahara. 
Vandinn er mikill þar, en á 
svæðinu eru 40 prósent allra 
þeirra sem ekki hafa aðgang 
að hreinu vatni. 

Hver er staðan? 

VATNIÐ MIKILVÆGT Hreint vatn getur skipt sköpum, ekki síst fyrir börn, en yfir þrjú þúsund börn deyja af 
völdum niðurgangspesta á hverjum degi.  NORDICPHOTOS/AFP

Þúsaldaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var gerð í september 
2000, í upphafi nýs árþúsunds. Átta markmið voru skilgreind, 
sem eiga að stuðla að mannsæmandi og sjálfbærri framtíð fyrir 
alla íbúa heims. Mælanlegur árangur á að nást fyrir árið 2015 og 
voru því sett fram undirmarkmið. 

Markmiðin átta eru: 
1. Eyða fátækt og hungri
2. Tryggja að öll börn njóti grunnskólamenntunar
3. Vinna að jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt kvenna
4. Lækka dánartíðni barna
5. Vinna að bættu heilsufari kvenna
6. Berjast gegn alnæmi, malaríu og öðrum sjúkdómum sem 

ógna mannkyni
7. Vinna að sjálfbærri þróun
8. Styrkja hnattræna samvinnu um þróun.

Mannsæmandi framtíð fyrir alla

1. Markús Sigurbjörnsson. 2. Hann er 
fjármálaráðherra Grikklands. 3. Brynj-
ólfur Bjarnason.

ENGLAND Í sunnudagsmessum víðs 
vegar um England í gær var fólk 
hvatt til að standa vörð um „sann-
an tilgang“ hjónabandsins. Þannig 
undirstrikaði kaþólska kirkjan 
andstöðu sína við áform breskra 
stjórnvalda um að lögleiða hjóna-
bönd samkynhneigðra. 

Í bréfi, sem ritað var af erki-
biskupunum Nichols og Smith, og 
lesið var í 2.500 sóknarkirkjum 
víðs vegar um Bretland í gær, var 
fullyrt að breytingarnar myndu 
óhjákvæmilega verða til þess að 
draga úr vægi hjónabandsins. - hhs

Kaþólska kirkjan á Englandi: 

Dregið úr vægi 
hjónabandsins 

VEISTU SVARIÐ?



Safnaðu þekkingu

Leiðarvísir að Sturlungu
skráningarfrestur til 13. mars
 
Istanbúl og Tyrkland
hefst 19. mars
 
Áhrif umhverfis á líðan fólks
skráningarfrestur til 19. mars
 
Jazzbíó: Billie Holliday og Chet Baker
hefst 21. mars
 
Frá Oddaverjum til Engeyinga – Ættir, auður og völd
skráningarfrestur til 4. apríl
 
Forsaga Íslands
skráningarfrestur til 10. apríl
 
Á ferð um Íslendingasagnaslóðir með Magnúsi Jónssyni
skráningarfrestur til 11. apríl
 
Skáldsaga sett á leiksvið: Svar við bréfi Helgu
skráningarfrestur til 10. apríl
 
Framhjáganga Þórbergs Þórðarsonar 1912
-merkasta ganga íslenskra bókmennta hundrað ára
skráningarfrestur til 11. apríl
 

 

Chronic pain, chronic illness
hefst 23. mars
 
HypnoBirthing®
Teaching women and their birth companions 
the way to a more comfortable birthing 
skráningarfrestur til 27. mars

 

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING  

FJÁRMÁL OG REKSTUR

Gerð þjónustusamninga – aukin hagræðing í rekstri
haldið 19. mars
 
Fjárhagsupplýsingakerfi
skráningarfrestur til 4. apríl
 
Skattlagning úttekta úr atvinnurekstri
skráningarfrestur til 11. apríl

STARFSTENGD HÆFNI

STJÓRNUN OG FORYSTA

Samtalstækni – viðkvæm starfsmannamál
skráningarfrestur til 14. mars
 
Starfsmannasamtöl og frammistöðumat
hefst 20. mars
 
Faglegar ráðningaraðferðir
skráningarfrestur til 13. apríl
 
Viðbrögð stjórnenda og samfylgd í kjölfar 
áfalla í starfsmannahópum
skráningarfrestur til 4. apríl
 
Stjórnun og leiðtogahæfni
skráningarfrestur til 9. apríl

Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í félögum
skráningarfrestur til 16. apríl
 

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

Fjölbreytt námskeið á næstunni

Facebook sem markaðstæki - fyrir lengra komna 
skráningarfrestur til 19. mars
 
Innri úttektir fyrir stofnanir og fyrirtæki
skráningarfrestur til 20. mars
 
Þrívíddarhönnun í Sketchup – fyrir lengra komna
skráningarfrestur til 11. apríl

Sölu- og ráðgjafanámskeið. Inniskór eru ekki málið
skráningarfrestur til 17. apríl
 
 
UPPELDI OG KENNSLA

Leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun 
og efla félagsfærni ungra barna
hefst 15. mars
 
Þunglyndi ungmenna – einkenni og viðbrögð
skráningarfrestur til 23. mars
 

Skráningarfrestur er að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst

UPPLÝSINGATÆKNI

Windows Communication Foundation (WCF)
skráningarfrestur til 26. mars
 
Framhaldsnámskeið í gagnasafnsfræði og SQL
skráningarfrestur til 3. apríl

PERSÓNULEG HÆFNI

Töfrar raddarinnar – námskeið í raddbeitingu og framsögn
hefst 13. mars
 
Vönduð íslenska: Að skrifa gott íslenskt mál
hefst  14. mars
 
Vorverkin í garðinum – almenn umhirða og viðhald
skráningarfrestur til 19. mars
 
Er mygla meinsemd fyrir menn?
skráningarfrestur til 21. mars
 
Fáðu krydd í tilveruna: Námskeið um ræktun kryddjurta
skráningarfrestur til 22. mars
 
Úr neista í nýja bók - framhaldsnámskeið
skráningarfrestur til 10. apríl
 
Trjárækt á sumarhúsalóðum
skráningarfrestur til 11. apríl
 
Mynd er minning: Myndaalbúm og miðlun stafrænna ljósmynda
skráningarfrestur til 11. apríl
 

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI,
ARKITEKTÚR OG UMHVERFI 
Evrópski timburstaðallinn EN 1995
skráningarfrestur til 22. mars
 

LÖGFRÆÐI

Lagaenska (e. Legal English)
skráningarfrestur til 9. apríl
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Geir H. Haarde fyrir Landsdómi - eftir fyrstu viku

Í LANDSDÓMI SÍÐASTA ÞRIÐJUDAG Þótt Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabanka-
stjóri, hafi ekki sagst ætla að bera sök á forsætisráðherra fyrir Landsdómi, kom fram 
hjá honum að hann teldi aðvörunarorðum sínum ekki hafa verið gefinn nægilegur 
gaumur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Túlkun á því hvort málflutn-
ingur vitna fyrir Landsdómi 
í síðustu viku styðji ákærur 
á hendur Geir H. Haarde, 
fyrrverandi forsætisráð-
herra, vill skiptast í tvö horn 
eftir persónulegri afstöðu 
manna. Margir telja þó að 
málflutningur í byrjun síð-
ustu viku, þegar embættis-
menn báru vitni, hafi fremur 
stutt málstað Geirs, meðan 
aðeins hafi hallað á hann 
síðar í vikunni.

Vitnaleiðslur fyrir Landsdómi 
vegna ákæru á hendur Geir H. 
Haarde, fyrrverandi forsætisráð-
herra, eru langt komnar. Geir ber 
sjálfur af sér allar sakir, en tor-
ráðnara er að leggja mat á hvort 
vitnisburður annarra sé honum í 
hag, eða hvort þær styðji ákærulið-
ina fjóra. Þá má velta því fyrir sér 
hversu þungt málflutningur fyrir 
Landsdómi komi til með að vega 
þegar upp er staðið. Lögmenn sem 
leitað hefur verið til segja vitna-
leiðslurnar væntanlega miða að því 
að skýra einstök atriði, en líklegast 
verði dómur á endanum byggður á 
skriflegum gögnum sem liggi fyrir 
í miklum mæli.

Þá virðist sem afstaða manna 
til vægis málflutnings vitna í 
tengslum við ákæruatriði ráðist oft 

af pólitík og í þeim efnum skiptist 
fólk í tvö horn.

Á eftir Geir báru vitni Davíð 
Oddsson, fyrrum formaður banka-
stjórnar Seðlabankans, Arnór Sig-
hvatsson, fyrrverandi aðalhag-
fræðingur bankans og Björgvin G. 
Sigurðsson, fyrrverandi efnahags- 
og viðskiptaráðherra.

„Ég er ekki hér til að bera neina 
sök á fyrrverandi forsætisráðherra. 
Mér kemur það ekki til hugar og 
get ekki hugsað mér það,“ sagði 
Davíð fyrir Landsdómi. Almennt er 
talið að fyrstu vitnisburðirnir fyrir 
dómi hafi stutt þann málflutning að 
Geir hafi gert það sem hægt var í 
stöðunni og við landsstjórnina, en 
regluverk og aðstæður hér heima 
sem og erlendis gert að verkum að 
ekkert hafi verið hægt að gera til 
að bjarga bönkunum frá hruni.

Þannig tók Björgin G. Sigurðsson 
undir með Geir að unnið hafi verið 
eins hratt og mögulegt var að því að 
flytja Icesave-reikningana í dóttur-
félög, en þar hafi helsti þröskuldur-
inn verið breska fjármálaeftirlitið 
sem sífellt hafi sett strangari skil-
yrði fyrir slíkri breytingu. Þá taldi 
hann, líkt og Geir, að samráðshóp-
urinn um fjármálastöðugleika hafi 
gert allt sem honum hafi borið að 
gera.

Þá kom fram í máli Arnórs að 
eftir á að hyggja hafi síðasti mögu-
leikinn til að bjarga íslensku bönk-
unum runnið stórvöldum úr greip-
um árið 2005. „Lausafjárkreppa 
er eins og hjartaáföll en eiginfjár-

kreppa eins og krabbamein. Það 
sást þegar í ljós kom að þarna var 
dauðvona krabbameinssjúklingur 
að fá hjartaáfall,“ sagði hann um 
hrun bankanna haustið 2008.

Björgvin var ekki kallaður til
Af þeim sem fyrst báru vitni á eftir 
Geir H. Haarde sjálfum má helst 

finna hluti sem kynnu að styðja 
ákæruatriði á hendur honum í 
orðum Davíðs Oddssonar. Þrátt 
fyrir að Davíð hafi áréttað að Geir 
hafi ekki átt möguleika á að koma 
í veg fyrir bankahrunið þá fannst 
honum Geir ekki taka nægilegt 
mark á orðum hans í aðdraganda 
hrunsins. Áhyggjur af stöðu bank-
anna hafi hann reglulega látið í 
ljós við bæði samstarfsmenn sína 
í Seðlabankanum og við Geir sjálf-
an reglulega allt frá miðju ári 2007.

Upplýsingar hafi verið veittar á 
lokuðum fundum og þær hafi verið 
of viðkvæmar til að geta ratað í 
opinber gögn frá Seðlabankanum. 
Þá sagðist Davíð telja að Geir hefði 
ekkert getað gert til að liðka fyrir 
flutningi Icesave-reikninganna í 
erlend dótturfélög. Það hefði þess 
utan verið á verksviði Björgvins G. 
Sigurðssonar, ráðherra bankamála. 

Mögulega kann því að vera að 
skortur á því að Geir sæi til þess 
að viðvaranir seðlabankastjórans 
um bága stöðu bankakerfisins röt-
uðu inn á borð ráðherrafunda, eða 
jafnvel beint inn á borð Björgvins 
G. Sigurðssonar bankamálaráð-
herra varði við fjórða lið ákæranna 
á hendur Geir. 

Fyrir dómi bar hins vegar Björg-
vin sjálfur að hann teldi sig ekki á 
nokkurn hátt hafa verið leyndan 
upplýsingum í aðdraganda hruns-
ins.

Fram hefur hins vegar komið 
að Björgvin var ekki kallaður til 
funda í Seðlabankanum helgina 
sem ríkið ákvað að taka yfir 75 

prósenta hlut í Glitni í lok septem-
ber 2009. Jón Þór Sturluson var 
fenginn til fundarins í hans stað. 
Fyrir Landsdómi sagði Björg-
vin við Andra Árnason, verjanda 
Geirs, að hann hefði gert athuga-
semd varðandi þetta við Geir og 
Ingibjörgu eftir þá helgi.

Á miðvikudag bar svo Áslaug 
Árnadóttir, sem var ráðuneytis-
stjóri í viðskiptaráðuneytinu frá 
september 2007 fram á mitt ár 
2008, að ekki hafi skort á póli-
tíska stefnumörkun í samráðs-

DÓMARAR, LÖGMENN OG SAKBORNINGUR Fáir treysta sér til þess að velta vöngum yfir því hvernig framburður vitna fyrir Lands-
dómi í síðustu viku komi út fyrir Geir H. Haarde, fyrrum forsætisráðherra. Jafnvel eru aðrir þættir en framburðurinn taldir vega 
þyngra þegar kemur að dómi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ólíklegt að framburður vitna ráði 
einn niðurstöðunni fyrir Landsdómi

Ákæran gegn Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra, er í fjórum 
liðum. Hann er ákærður fyrir að:

1. Hafa vanrækt að gæta þess 
að störf og áherslur samráðs-
hóps stjórnvalda um fjármála-
stöðugleika og viðbúnað væru 
markvissar og árangursríkar.

2. Hafa vanrækt að hafa frum-
kvæði að virkum aðgerðum af 
hálfu ríkisvaldsins til að draga úr 
stærð íslenska bankakerfisins.

3. Hafa ekki fylgt því eftir og full-
vissað sig um að unnið væri 
með virkum hætti að flutningi 
Icesave-reikninga Landsbankans 
í Bretlandi yfir í dótturfélag.

4. Hafa látið farast fyrir að halda 
ráðherrafundi um mikilvæg 
stjórnarmálefni líkt og beri 
að gera samkvæmt 17. grein 
stjórnarskrár lýðveldisins. 

Ákæruliðirnir

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands.

Sigríður Þrúður Stefánsdóttir,
sérfræðingur á mannauðs -

sviði Marel.

Jón G. Hauksson,
ritstjóri Frjálsrar verslunar 

og formaður Stjórnvísi.

Páll Harðarson, forstjóri 
NASDAQ OMX Iceland.

Orri Hauksson, fram kvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins.

Dr. Ásta Bjarnadóttir, ráðgjafi 
hjá Capacent.

STJÓRNUNARVERÐLAUN 
STJÓRNVÍSI 2012

Í tilefni afhendingar Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi 2012 á morgun, hinn 13. mars, býður 
Stjórnvísi til hátíðarmóttöku í Turninum í Kópavogi kl. 16.00 til 18.00. 

Þetta er í senn verðlaunahátíð og ráðstefna þar sem þrír kunnir framkvæmdastjórar 
úr atvinnulífinu flytja erindi um mikilvægi fjárfestinga við endurreisn atvinnulífsins.

Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, afhendir verðlaunin 
og flytur stutt ávarp.

Þrír stjórnendur verða verðlaunaðir en yfir fjörutíu stjórnendur hlutu tilnefningu til 
verðlaunanna og má sjá nöfn þeirra á vefnum www.stjornvisi.is.

Setning hátíðar: Jón G. Hauksson, ritstjóri Frjálsrar verslunar og formaður Stjórnvísi.

Ráðstefnustjóri: Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, sérfræðingur á mannauðssviði Marel.

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri eigna stýringar Landsbankans: 
Hvaða umhverfi viljum við skapa fjarfestum?

Páll Harðarson, forstjóri NASDAQ OMX Iceland: Við mótum framtíðina.

Orri Hauksson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins: Ekki eftir neinu að bíða.

Dr. Ásta Bjarnadóttir, ráðgjafi hjá Capacent, gerir grein fyrir vali dómnefndar 
á stjórnendum ársins 2012.

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, afhendir verðlaunin og flytur stutt ávarp.

Félagsmenn Stjórnvísi eru sérstaklega boðnir velkomnir ásamt öllu fag- 
og áhugafólki um stjórnun.

Ókeypis aðgangur.

DAGSKRÁ

MIKILVÆGI FJÁRFESTINGA VIÐ ENDURREISN 
ATVINNULÍFSINS

Hversu langt er fjárhagsleg endurskipulagning 
fyrirtækja komin?

YFIRSKRIFT ERINDA

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir,
framkvæmdastjóri eigna-
stýringar Landsbankans.

13. mars nk. 16.00 til 18.00.
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„Útilokað er að taka afstöðu til þess sem 
fram hefur komið fyrir Landsdómi,“ segir 
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður. 

„Með því að útiloka bæði útvarp og síðar menn 
frá því að fá endurrit af því sem gerðist í dóms-
salnum þá getum við sem fyrir utan stöndum ekk-
ert tjáð okkur um þetta mál,“ segir Ragnar. Jafnúti-
lokað segir hann að tjá sig um dóminn í málinu 
án þess að hafa aðgang að vitnaleiðslunum fyrir 
Landsdómi. „Ef halda á fólki frá vitnaleiðslunum 
og annað hvort ekki vélrita þær upp eða læsa 
þær inni þá er þetta brot bæði á tjáningarfrelsi 
almennings og brot á rétti fólks til að fá upp-
lýsingar,“ auk þess sem Ragnar segir um að ræða 

brot á rétti fólks til þess að fylgjast með 
störfum dómstóla. „Svo gleyma menn 
því að brotaþolar í þessu máli eru 
nánast hver einasti maður í landinu. 
Þeir eiga rétt á því að fá ákveðna stöðu 
og endurrit og þar fram eftir götum. 
En Landsdómur ætlar að sniðganga öll 
þessi réttindi borgaranna og hafa þetta 
fyrir valinn hóp.“

Ragnar undrast einnig þær áherslur 
sem dómurinn hefur. „Allt gengur þetta 
út á, eins og oft hjá íslenskum dóm-
stólum, að standast tímaplön. Það er 
eins og engu máli skipti hvað þurfi að 
gera. Tímaplönin skipti öllu máli.“

Ragnar segir að hvergi í heim-
inum annars staðar en á Íslandi yrðu 
áherslur dómstóla í jafnstóru máli 
með viðlíka hætti. 

„Svo finnst mér líka mjög sérkenni-
legt að sjá dómarauppstillinguna,“ 
segir Ragnar og bendir á að dómarar í 
Landsdómi sitji í tveimur röðum. „Það 
er eins og um sé að ræða fyrsta flokks 
dómara og annars flokks dómara fyrir 
aftan.“

Ragnar segist hafa gert eina tilraun 
til að fara niður í Þjóðmenningarhús 
til að fylgjast með störfum Lands-
dóms, en hafi ekki komist inn.  - óká

Landsdómur brýtur á rétti brotaþola til þess að fá upplýsingar

RAGNAR AÐALSTEINSSON

hópnum um fjármálastöðugleika, 
en í honum átti hún sæti. Deginum 
áður talaði Davíð Oddsson á aðra 
leið fyrir dómnum. Áslaug taldi 
jafnframt að allar upplýsingar úr 
hópnum hefðu skilað sér til við-
skiptaráðherrans.

Lítið gert segja bankamenn
Hvað varðar ákæru um að Geir 
hafi vanrækt að hafa frumkvæði 
að virkum aðgerðum til að draga 
úr stærð bankakerfisins, hvort þar 
undir falli að hafa ekki gætt þess 
að Fjármálaeftirlitið (FME) hefði 
burði til þess að veita bönkunum 
aðhald, kom fram, bæði í máli 
Jóns Sigurðssonar, fyrrum stjórn-
arformanns FME á miðvikudegi 
og Jónasar Fr. Jónssonar, fyrrum 
forstjóra FME, á fimmtudeginum, 
að eftirlitið hafi verið allt of veik-
burða fyrir hrun. 

Á miðvikudag kom hins vegar 
fram í máli Ingimundar Friðriks-
sonar, fyrrverandi seðlabanka-
stjóra, að ógerlegt hefði verið að 
flytja bankana úr landi eða minnka 
kerfið með eignasölu þegar komið 
var fram á árið 2008.

Í máli Jóns Þórs Sturlusonar, 
fyrrum aðstoðarmanns Björgvins 
G. Sigurðssonar, á fimmtudag kom 
líka fram að eftir fund ráðherra 
með Davíð Oddssyni í febrúar 2008 
hefði Jóni og Bolla Þór Bollasyni, 
ráðuneytisstjóra Geirs, verið falið 
að safna tillögum sem gætu verið 
viðbragð við válegum tíðindum á 
fjármálamarkaði. Jón Þór hafi lagt 
til að koma mætti í veg fyrir sveifl-
ur með því að heimila bönkum að 
færa bókhald og uppgjör í erlend-
um gjaldmiðlum. Þá hafi í banka-
kreppu Svía árið 1992 yfirlýsing 
þeirra um inngöngu í Evrópusam-
bandið ein og sér haft jákvæð áhrif 
á stöðu landsins. Fyrir liggur að 
hér á landi gripu stjórnvöld ekki til 
neinna slíkra ráða fyrir hrun. En 
hvort heimfæra má það aðgerða-
leysi upp á ákæruatriði á hendur 
Geir Haarde er svo annað mál.

Hvað varðar ákæru um að Geir 
hafi ekki beitt sér til að láta rík-
isvaldið hafa uppi aðgerðir til að 
draga úr stærð bankakerfisins er 
ljóst að framburður Hreiðars Más 
Sigurðssonar, fyrrum forstjóra 
Kaupþings, og Þorsteins Más Bald-
vinssonar, fyrrum stjórnarfor-
manns Glitnis, á fimmtudag styðja 
þann ákærulið. Báðir bera að 
stjórnvöld hafi engan þrýsting haft 
uppi um að bankarnir seldu eignir 
eða minnkuðu efnahagsreikninga 
sína.

Þá kom raunar fram í máli 
Hreiðars að neyðarlögin hafi stuðl-
að að falli bankans, sem hann taldi 
að væri kominn fyrir vind, því að 
með mismunun þeirra á innlendum 
og erlendum kröfuhöfum hafi eng-
inn viljað eiga viðskipti við Kaup-
þing. Má velta fyrir sér hvernig sú 
afleiðing rímar við það hvort Geir 
hafi gætt þess að störf og áherslur 
samráðshóps stjórnvalda væru 
markvissar og árangursríkar.

Vitnisburður Tryggva Þórs Her-
bertssonar, fyrrum efnahagsráð-
gjafa ríkisstjórnarinnar, á föstudag 
gengur þó í aðra átt en forsvars-
manna Kaupþings og Glitnis hvað 
varðar viðleitni stjórnvalda. Hann 
lýsti áætlunum um stórfelldar 
sameiningar banka og tilflutning 
á starfsemi sem uppi voru í ágúst 
2008. Spurningin er þó hvort þær 
áætlanir hafi verið nógu snemma 
á ferðinni.

Vitnaleiðslum á að ljúka á morg-
un, þriðjudag, en í dag eiga að bera 
vitni Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir, fyrrverandi utanríkisráðherra, 
Lárus Welding, fyrrverandi for-
stjóri Glitnis, Sigurður Einars-
son, fyrrverandi stjórnarformað-
ur Kaupþings, Sigurjón Þ. Árnason 
og Halldór J. Kristjánsson, fyrrver-
andi bankastjórar Landsbankans, 
og Björgólfur Guðmundsson, fyrr-
verandi stjórnarformaður Lands-
bankans.

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Horfðu á björtu hliðarnar
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aReistu í verki viljans merki,
- vilji er allt sem þarf

Samtök iðnaðarins
Vandamál eru til þess að leysa þau 

Við stöndum þétt saman
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HALLDÓR

Í aðdragandi setningar svokallaðra Árna 
Páls laga, voru gerð mörg mistök og 

afdrifarík. Við viljum gera ráð fyrir að 
menn hafi þar viljað gera vel. Það bara 
tókst ekki. Tjón varð verulegt hjá mörgum 
einstaklingum og fyrirtækjum. Sumir fóru 
í þrot og aðrir flúðu.

Nú stöndum við í svipuðum sporum og í 
lok árs 2010. Óvissa er um túlkun á eftir-
stöðvum lána og greiðslubyrði þeirra. 
Sama óvissa er því einnig um framtíð lán-
þega og fjármálafyrirtækja.

Okkur ber skylda til að eyða þeirri 
óvissu og jafnframt að koma í veg fyrir að 
sömu mistök verði gerð og þau er leiddu til 
setningar Árna Páls laganna.

Þau mistök fólust fyrst og síðast í því að 
ekki var tekið tillit til sjónarmiða lánþega 
og rökfastra lagaraka þeirra.

Á fundum með efnahags- og viðskipta-
nefnd að undanförnu, höfum við ítrekað þá 
skoðun okkar að unnið verði út frá þeirri 
stöðu sem við blasir og horft til framtíðar. 
Við höfum ítrekað þann vilja okkar að við 
fáum fulltrúa á fundum Samstarfshóps 
um eftirfylgni og áhrif gengislánadóms 
Hæstaréttar. Við höfum jafnframt bent á 
þann vilja okkar að koma að viðræðum við 
Samtök fjármálafyrirtækja um aðgerðir 

og framhald í málaferlum, til að tryggja 
svör.

Við teljum að málefnaleg og rökræn 
afstaða Samtaka lánþega til álitamála sem 
eru hér til umræðu sé nauðsynlegt inn-
legg í þá umræðu sem framundan er. Við 
viljum forðast klúður og við viljum forð-
ast réttindabrot á lánþegum. Við viljum 
tryggja að rödd okkar heyrist við borðið 
og að við fáum þá jafnframt tækifæri til 
að heyra ómengaða afstöðu stjórnvalda og 
fjármálafyrirtækja. Aðeins þannig geta 
allir tekið upplýsta ákvörðun um aðgerðir.

Það er eiginlega kominn tími til að 
hlustað sé á rödd Samtaka lánþega. Sú 
rödd hefur hingað til haft rétt fyrir sér 
um álitamálin og túlkað niðurstöður af 
rökvísi.

Rökvís rödd Samtaka lánþega
Fjármál

Guðmundur 
Andri 
Skúlason
talsmaður 
Samtaka lánþega

Við viljum forðast klúður 
og við viljum forðast 

réttindabrot á lánþegum. Við 
viljum tryggja að rödd okkar 
heyrist við borðið …

Skuldavandi og fylgið
Skuldavandi heimilanna hefur legið 
þungt á ríkisstjórninni, þrátt fyrir að 
margt hafi verið gert í þeim málum 
og ýmislegt bendi til þess að vandinn 
sé ekki stærri nú en hann var fyrir 
blessað „góðærið“ og fasteignaból-
una sem því fylgdi. Ágætur hljóm-
grunnur hefur þó verið fyrir því að 
leggja meira af fjármunum ríkis, líf-
eyrissjóða og fjármálafyrirtækja 
í verkefnið og er skemmst að 
minnast þess að Samstaða 
Lilju Mósesdóttur og félaga 
mældist með fimmtungsfylgi 
í síðustu könnun Fréttablaðs-
ins, nær eingöngu með 
skuldamál í forgrunni.

Miðin og markhóparnir
Þessi mið verða eflaust gjöful í kom-
andi þingkosningabaráttu. Jóhanna 
Sigurðardóttir, forsætisráðherra og 
formaður Samfylkingar, boðaði sókn 
í þá átt í ræðu sinni á flokksstjórnar-
fundi flokksins um helgina. Þar sagði 
hún í ræðu að í huga hennar væru 
„málefnaleg rök“ til þess að 
dreifa „kostnaði heimilanna 

vegna hrunsins“ með  
sanngjarnari hætti. Það 
er spurning hverjir komi 
til með að bíta á það 
agn, þeir sem þurfa 

að taka á 
sig meiri 
kostnað 

til að dreifa byrðunum, eða þeir sem 
hafa setið undir sínum klyfjum frá 
hruni án þess að sjá þær mótvægis-
aðgerðir sem þau hafa beðið eftir, frá 
stjórn Jóhönnu.

Feginn forseti
Vangaveltur vegna forsetakosninga 
eru að magnast dag frá degi þar sem 
hver kanónan af annarri er orðuð 
við húsbóndasætið á Bessastöðum. 
Sem betur fer, gætu ýmsir sagt, þar 
á meðal sitjandi forseti sem sagði 
nýlega að enginn yrði glaðari en 

hann ef fram kæmu öflugir 
frambjóðendur nýrra kyn-
slóða til forsetaembættis-
ins.  thorgils@frettabladid.is

U
mræðan um aðildarviðræður Íslands og Evrópusam-
bandsins er einkennileg og ber þess merki að flestir 
flokkar eru klofnir í afstöðu sinni til ESB. Ólík afstaða 
til aðildarviðræðnanna veldur augljóslega vaxandi 
núningi innan ríkisstjórnarinnar, þrátt fyrir að skýrt 

sé kveðið á um aðildarumsóknina í stjórnarsáttmálanum.
Í sameiginlegri grein Steingríms J. Sigfússonar formanns Vinstri 

grænna og Jóhönnu Sigurðardóttur formanns Samfylkingarinnar 
hér í blaðinu á dögunum voru viðræðurnar allt í einu ekki aðildar-
viðræður lengur, heldur var „verið að kanna til fullnustu kosti og 
galla [ESB-]aðildar.“ Þetta er auðvitað bull sem hefur farið inn í 
greinina til að spara Steingrími leiðindi innan VG. Ríki sem fer í 
aðildarviðræður við ESB gerir það ekki til að kanna kosti og galla 
aðildar heldur með það að markmiði að verða aðildarríki. Þegar 

stjórnvöld hafa náð þeim bezta 
samningi, sem þau telja sig geta 
fengið, leggja þau hann í dóm 
kjósenda. Þeir meta kosti hans og 
galla og greiða atkvæði um hann 
samkvæmt því.

Sérkennilegt útspil kom frá 
Ögmundi Jónassyni innanríkis-
ráðherra á dögunum. Hann sem 

var alltaf svo ánægður með Jón Bjarnason, sem tafði fyrir aðildar-
viðræðunum með öllum tiltækum ráðum, telur nú afar mikilvægt 
að flýta þeim og klára fyrir næstu þingkosningar. 

Það er arfavitlaus stefna að lýsa yfir að Íslandi liggi á að klára 
aðildarsamning og veikir samningsstöðuna. En Ögmundi, eins og 
mörgum öðrum í VG, finnst líklega bezt að fá málið frá sem fyrst og 
hefur litlar áhyggjur af því þótt samningurinn verði lélegur.

Afstaðan til ESB klýfur líka stjórnarandstöðuflokkana. Í for-
manni Sjálfstæðisflokksins sjálfum kemur sá klofningur skýrt í 
ljós; hann talar nú fyrir því að hætta aðildarviðræðunum og halda 
krónunni. Fyrir síðustu kosningar taldi hann að erfitt yrði að búa 
við krónuna til langframa og að Ísland ætti að sækja um aðild að 
ESB og þjóðin að greiða atkvæði um aðildarsamning. „[S]amningur 
við ESB er hinn endanlegi úrskurður um þær reglur og undanþágur 
sem gilda eiga við inngöngu Íslands í ESB,“ var skoðun Bjarna Bene-
diktssonar í desember 2008.

Allur þessi vandræðagangur vinnur augljóslega gegn því að 
Ísland nái sem beztum samningi við ESB, þar sem sérstöðu og hags-
muna þjóðarinnar er gætt til hin ýtrasta. Eins og Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, orðaði það í grein 
hér í blaðinu í síðustu viku, hefur samninganefnd Íslands ekki það 
pólitíska bakland sem þarf til að fylgja umsóknarferlinu eftir. Ríkis-
stjórnin er tvístruð og stjórnarandstaðan sömuleiðis.

Þorgerður bendir á það augljósa, að aðildarviðræðurnar geta 
orðið meiriháttar ásteytingarsteinn í stjórnarmyndunarviðræðum 
eftir kosningar, nánast burtséð frá því hvers konar stjórn verður 
reynt að mynda. Og getur stjórnarmyndun þó orðið nógu flókin ef 
flokkum fjölgar til muna á þingi eins og ýmislegt bendir til.

Skynsamlegasta leiðin í málinu getur því orðið sú sem Þorgerður 
bendir á; að þjóðin höggvi sjálf á hnútinn og greiði um það atkvæði 
samhliða þingkosningum hvort halda eigi aðildarviðræðunum áfram 
eður ei. Þá er umboð samningamannanna skýrt og hið pólitíska bak-
land vonandi heillegra en ella.

Þjóðin gæti þurft að taka af skarið um fram-
hald aðildarviðræðna við Evrópusambandið:

Höggvið á hnút?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Þá er fyrri vikan búin af þess-
um sjóprófum og við höfum 

fengið að heyra í skipstjóranum 
og nokkrum öðrum af áhöfn-
inni sem sigldi þjóðarskútunni í 
strand.

Eigi maður að taka vitnin trú-
anleg mætti ætla að aldrei í ver-
aldarsögunni hafi einni skútu 
verið siglt í strand á jafn vandað-
an og óaðfinnanlegan hátt. Allir 
stóðu sína vakt með snilld. Allir 
gerðu allt rétt. Og það sem þeir 
létu ógert var algerlega og ger-
samlega ógerlegt að gera. Það 
sem hefði þurft að gera gat enginn 
gert því að það heyrði ekki undir 
viðkomandi. 

Aldrei að víkja, aldrei að viður-
kenna neitt; maður á að sitja fast-
ur við sinn keip. Það er íslenski 
mátinn. 

Eins og maður með nýja græju
Skipstjórinn stóð sig einstaklega 
vel við að snerta ekki stýrið sem 
hann mátti ekki undir nokkrum 
kringumstæðum koma við, líta 
aldrei á sjókortin sem hann hafði 
engar heimildir til að skoða og 
hlusta á engar veðurfregnir enda 
beinlínis hlutverk hans að láta þær 
sem vind um eyru þjóta. Ráðu-
neytisstjórar og aðrir kerfismenn 
lokuðu augum af óbrigðulli smekk-
vísi; bankamenn stýrðu fleyinu 
fulla ferð inn í ólgusjóinn af óað-
finnanlegri ratvísi. Íslenskum 
karlmönnum vefst ekki tunga um 
tönn. Við höfum séð þá koma hvern 
af öðrum fyrir dómarann með allt 
á hreinu. 

Auðvitað var þetta ekki svona og 
við vitum það öll, meira að segja 
kannski þeir. Getur hugsast að 
sjálf hin lagalega nálgun á upp-
gjör Hrunsins geri það að verkum 
að öllum þarna virðist fyrirmun-
að að tala um þetta eins og fólk 
og horfast í augu við eigin gerðir, 
eigin vanhæfni? 

Þegar íslenskir ráðamenn leystu 
úr læðingi frjálst markaðskerfi 
voru þeir fákunnandi og óundir-

búnir enda vanir gamla fyrir-
greiðslu- og kunningjasamfélag-
inu þar sem gæðum var útdeilt til 
valinna gæðinga. Þeir voru eins 
og maður sem þarf allt í einu að 
stýra glænýrri vél sem hann kann 
ekkert á en heldur að hann geti 
fundið út úr hvernig virkar og er 
eitthvað að fuma við á meðan hún 
æðir áfram yfir allt. Það eina sem 
íslenskir ráðamenn hafa til þessa 
kunnað fyrir sér í landstjórn og 
efnahagsmálum – fyrir utan fyrir-
greiðsluna til kunningja og laga-
krókagerð – er að fella gengi krón-
unnar, skerða kjör almennings. 
Þegar það úrræði var ekki lengur 
fyrir hendi í þessu nýja og full-
komna hagkerfi litu þeir svo á að 
þeir væru með sjálfstýringuna á, 
hölluðu sér aftur í sætinu og dáð-
ust að öllu. Þegar þeir máttu svo 
fara að fella gengið á ný eftir Hrun 
voru þeir loksins farnir að kannast 
við sig aftur – búnir að ná vopnum 
sínum. 

Þeir mæta þarna hver af öðrum 
í Landsdóm (sem á köflum virkar 
á mann eins og Landsfundur) og 
hver situr við sinn keip með sam-
anbitnar varir. Það er engu líkara 

en að þeir hafi allir verið geymdir 
einhvers staðar í frysti frá árinu 
2008. 

Gamli kennarinn
Nema þegar Davíð kom; þá rann 
upp Davíðsöld. Hann mætti þarna 
með svarta tösku sem virtist 
geyma öll leyndarmálin, settist 
svo við sinn keip – og sat við sinn 
keip. Hann hvessti augun, svona 
eins og hann gerir, og allir urðu 
allt í einu svolítið eins og tólf ára 
bekkur sem fær gamla kennarann 
sinn í heimsókn. Gömlu kennaras-
leikjurnar bráðna eins og forðum, 
skríkja af gleði og spyrja gamla 
harðstjórann hvort það hafi ekki 
verið erfitt að hafa vitað allt, getað 
allt, séð allt og skilið allt án þess 
að fá að ráða öllu en gömlu toss-
arnir fussa nett stressaðir yfir 
því að fá hann kannski aftur sem 
umsjónarkennara og keppast við 
að segja hver öðrum á Facebook 
að brandarinn hans hafi ekki verið 
neitt fyndinn. (Læt brandarann 
sjálfan liggja á milli hluta, en það 
var óneitanlega kænlegt hjá Davíð 
að gera einmitt gys að Björgólfs-
feðgum, „sínum mönnum“ og ná 

þannig að fjarlægja sig frá þeim.)
Og svo framvegis. Fyrri lotan er 

sem sagt búin og ríkjandi tilfinn-
ing sú að ekkert hafi verið hægt að 
gera til að afstýra Hruninu. Eig-
inlega er engu líkara en að gamla 
íslenska forlagahyggjan hafi hel-
tekið alla; ég gerði ekkert rangt 
heldur var það skráð í forlögin 
að svona skyldi fara, er eiginlega 
viðkvæðið. „Forlög koma ofan að,“ 
orti Páll Vídalín, en þá gleymist 
stundum framhaldið: „örlög kring-
um sveima / álögin úr ýmsum stað 
/ en ólög fæðast heima.“

Ólög fæðast nefnilega heima. 
Við hverju bjóst fólk af þessari 
samkomu? Sannleikanum? Játn-
ingum? Einlægni? Uppgjöri? 
Hreinsun?

Þess var ekki að vænta. Ekki frá 
þessu fólki – ekki frá áhöfninni á 
Rosanum – og ekki í þessari sjó-
prófa-sítúasjón. Þessi samkoma 
hefur ekki síst leitt í ljós hversu 
lögfræðin er takmörkuð þegar 
kemur að því að gera upp Hrunið. 
Eða eins og Hamlet sagði (næstum 
því): Það er til fleira á himni og 
jörðu, Hóras, en lögfræðina þína 
dreymir um.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Elsta trúarrit á íslenskri tungu 
er svonefnd Íslensk hómilíu-

bók frá 12. öld sem er safn helgra 
texta og prédikana. Þar er minnst 
á „brjóstkirkjur“ í bæn og vísað 
með þeim orðum til helgidóma 
hjartnanna. Brjóstkirkja er fal-
legt orð. Við eigum öll helgidóm 
hið innra hver sem trú okkar er.

Menn spurðu Jesú forðum um 
Guðs ríki og hann sagði að það 
væri hvorki hægt að segja það 
vera þar eða hér „því Guðs ríki 
er hið innra með yður.“

Þjóðin er mengi fólks með 
helgidóm í hverju hjarta. Við 
þurfum nú að huga að innra 
lífi okkar. Ástandið í þjóðfélag-
inu kallar á tiltekt hið innra 
og afstöðu til þess sem er heil-
agt í lífi manna á öllum öldum, 
öllum stöðum og innan allra trú-
arbragða og kristallast í hinni 
gullnu reglu Krists um að gera 
öðrum það sem maður vill að 
snúi að manni sjálfum og hinu 
æðsta boðorði um að elska Guð 
og náungann eins og sjálfan sig.

Við höfum horft upp á þjóð-
félag okkar riða til falls vegna 
óráðsíu, óeiningar og samræðu-
hefðar sem er okkur til skammar. 
Þegar menn sem gegna ábyrgð-
arstörfum í þjóðfélaginu kalla 
hvorn annan bjána á opinberum 
vettvangi þá er eitthvað mikið að. 

Við erum samfélag í sárum. 
Sagt er að 30 þúsund heimili séu 
undir hamrinum. Úrlausnir eru 
fáar og sagðar kosta of mikið. En 
hvað kostar vonleysið, beiskjan 
og reiðin þegar dæmið verður 
gert upp? Tilfinningar vonsvik-
inna einstaklinga rata ekki inn 
í excel-skjölin, slíkar breytur 
passa ekki inn í formúlur reikni-
meistaranna. Hver er fórnar-
kostnaður þjóðfélagsins í reiðu 

og vonsviknu fólki sem búið er að 
missa trúna á land og þjóð? Ráða-
leysi okkar og tafir á viðunandi 
lausnum á vanda fólks er mikið 
alvörumál.

Sagan sýnir að brjóstkirkjan 
vaknar í okkur öllum þegar áföll 
verða. Þegar snjóflóðin á Vest-
fjörðum dundu yfir hringdu klukk-
ur í brjóstkirkju okkar allra. Flest 
fólk hefur mjög sterka samkennd 
með þeim sem líða og standa höll-
um fæti. Í þekktum sjómannasálmi 
segir „þegar hendir sorg við sjóinn, 
syrgir, tregar þjóðin öll“.

Við erum ein þjóð í einu litlu 
landi. Hvernig getum við leyst úr 
málum okkar sem ein fjölskylda?

Sjúkrahússprestur tjáði mér að í 
hans starfi verði hann var við nöt-
urlegar aðstæður ungs fólks sem á 
sjúk börn eða berst sjálft við erfiða 
sjúkdóma því sumt af þessu fólki er 
svo hræðilega fátækt, segir hann.

Hvernig getum við látið slíkt við-
gangast í landi sem er jafn gjöfult 
og raun ber vitni? 

Gleðilegar fréttir heyrði ég 
nýlega af því hvernig margt fólk 
kemst út úr viðjum atvinnuleysis. 
Minnihluti þess fær störf í gegn-
um opinberar skrifstofur. Flest 
störf verða til fyrir tilstilli vina, 
kunningja og skyldmenna. Nánd og 
umhyggja skapa ný störf. 

Er ekki kominn tími til að hringja 
klukkum í brjóstkirkjunum og vekja 
okkur öll upp til góðra verka?

Í líknarþjónustu við deyjandi fólk 
á sjúkrahúsum skiptir einna mestu 
máli hlý nærvera og vinátta. Orð 
og mælgi skipta þar minna máli. 
Hlýjan og vináttan læknar og eflir 
ónæmiskerfið, segja læknar. Hvern-
ig getum við læknað þjóðina, lækn-
að hvert annað? Við getum það með 
elsku, með hlýrri nærveru, með 
nýrri samræðuhefð sem er laus við 
sakbendingar og dómsýki en stefnir 
þess í stað að sátt og friði í samfé-
laginu.

Látum nú klukkurnar hringja í 
brjóstkirkjum okkar og hefjumst 
handa við endurreisn samfélags-
ins. Við getum læknað Ísland og 
reist það upp á ný. 

Brjóstkirkjur
Trúmál

Örn Bárður 
Jónsson
sóknarprestur í 
Neskirkju

Stöndum saman – lækkum lyfjaverð!

Eru þér boðin ódýru Lyfís lyfin
í apótekinu þínu?

Grensásvegi  22 |  108 Reykjavík  |  S ími  534 3500

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

Markmið LYFIS er að bjóða lægsta lyfjaverð á Íslandi og hefur tilkoma lyfja 
fyrirtækisins aukið verulega samkeppni og leitt til mikilla verðlækkana í 
viðkomandi lyfjaflokkum. LYFIS lyfin eru framleidd hjá 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.
Eru þér boðin ódýru LYFIS lyfin í apótekinu þínu?

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og EIRHÖFÐA (Bílakjarninn)
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Hver við sinn keip …
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

„Ógleymanleg upplifun og sterk vináttubönd,“ er sam-
dóma álit íslenskra ungmenna sem dvalið hafa hjá 
fjölskyldum af íslenskum ættum í Kanada og Banda-
ríkjunum. Þetta segir Ásta Sól Kristjánsdóttir, verk-
efnastjóri Snorraverkefna. 

Í sumar gefst ungum Íslendingum á aldrinum 18 til 
28 ára tækifæri til fjögurra vikna menningar- og ævin-
týraferðar um slóðir íslensku landnemanna í Vestur-
heimi. Flogið verður til Minneapolis 9. júlí og ferðin 
endar á Íslendingadeginum í Gimli. 

Snorri West verkefnið hefur verið virkt frá árinu 
2001 og í ár gengur það út á það að þátttakendum gefst 
tækifæri til að ferðast um Íslendingaslóðir í Minnesota 
og Norður-Dakóta í Bandaríkjunum. 

Verkefnið er skipulagt af Þjóðræknisfélagi Íslend-
inga í Vesturheimi, Íslendingadeginum í Gimli, Snorra-
sjóði og Íslendingafélögunum í fyrrnefndum ríkjum. 

Þátttökugjald er 2.200 Kanadadollarar og er þá allt 
innifalið. Umsóknarfrestur er til 15. mars og hægt er 
að nálgast umsóknareyðublöð á slóðinni www.snorri.is, 
þar sem einnig má finna nánari upplýsingar.  - obþ

Ungmenni ferðast á slóðir 
íslensku landnemanna

Keflvíska rokkhljómsveitin Hljómar 
gaf út sína fyrstu plötu 12. mars 1965. 
Meðal laga á plötunni voru „Fyrsti 
kossinn“ og „Bláu augun þín“ eftir 
Gunnar Þórðarson. Hljómsveitin var 
stofnuð árið 1963 og starfaði í sex ár. 
Hljómar voru ein vinsælasta hljómsveit 
Íslands á ofanverðri 20. öld og með 

henni hófst bítlamenningin fyrir alvöru 
á Íslandi. Hljómar slógu fyrst í gegn á 
landsvísu eftir tónleika í Háskólabíói 
4. mars 1964. Sveitin hélt sína síðustu 
tónleika í hinum sögufræga Cavern-
klúbbi í Liverpool í júní árið 2008. 
Húsfyllir var á tónleikunum, um 500 
manns.

ÞETTA GERÐIST:  12. MARS 1965

Fyrsta plata Hljóma gefin út

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON  rithöfundur (1888 - 1974) fæddist þennan dag. 

„Sá sem veitir mannkyninu fegurð er mikill velgjörðarmaður þess. Sá sem veitir því speki 
er meiri velgjörðarmaður þess. Sá sem veitir því hlátur er mesti velgjörðarmaður þess.“

„Of fá úrræði eru til sem hafa það að 
markmiði að huga beint að foreldr-
unum sjálfum og því var rannsókn 
af þessum toga tímabær,“ segir Val-
gerður Jónsdóttir, sem lauk í nóvem-
ber síðastliðnum, fyrst Íslendinga, 
doktorsprófi í músíkþerapíu frá Ála-
borgarháskóla í Danmörku. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
styðja þá hugmynd að viðfangsefni 
tónrænnar umönnunar efli samhygð, 
geri þátttakendur meðvitaðri um 
eigin líðan og tilfinningar og auðveldi 
og dýpki tjáningu þeirra með því að 
veita þeim útrás á tónrænan hátt. Við-
fangsefni rannsóknarinnar var meðal 
annars byggt á 20 ára starfsreynslu 
Valgerðar sem músíkþerapista og 
tónlistarsérkennara. 

Valgerður stofnaði Tónstofu Val-
gerðar sem hefur verið stafrækt 
síðan 1987, það er eini tónlistarskól-

inn á landinu þar sem nemendur með 
sérþarfir njóta forgangs. Hún segir 
starfsemina hafa þróast í skrefum 
samhliða aukinni reynslu og áhuga á 
tónlist og hún starfi með fólki á öllum 
aldri. Þá hefur hún kynnst forráða-
mönnum skjólstæðinga sinna og feng-
ið innsýn inn í líf þeirra. 

Það varð kveikjan að rannsókn 
hennar, sem nefndist á íslensku „Tón-
ræn umönnun“, sem sjö mæður tóku 
þátt í. Talið var nauðsynlegt að þátt-
takendur sjálfir fengju að tjá sig um 
reynslu sína og taka þátt í að þróa 
Tónræna umönnun svo hún fengi sem 
best þjónað tilgangi sínum. 

Valgerður hefur starfað með ein-
staklingum á öllum aldri sem glímt 
hafa við ólíkar fatlanir og sjúkdóma. 
Þeir hafa átt það sameiginlegt að 
hafa nýtt sér áhrifamátt tónlistar og 
þau tengsl sem myndast í tónlistar-

reynslunni til að efla færni og bæta 
líðan.

 Músíkþerapía er skipulögð notkun 
tóna, hljóða og hreyfinga sem beitt 
er til að auka vellíðan eða endurnýja, 
viðhalda og þróa andlega og líkamlega 
heilsu og/eða getu. Hún opnar nýjar 
leiðir og eykur þá möguleika sem 
fyrir hendi eru, hvort heldur henni er 
beitt sjálfstætt, sem hjálpartæki, eða 
í teymi. 

 „Tónlist er öflugur miðill sem 
fylgir okkur í gegnum lífið frá því við 
erum í móðurkviði. Hún nærir okkur 
á svo marga vegu,“ segir Valgerður. 
Nóg var að gera hjá henni og henn-
ar beið áhugasamur nemandi þegar 
blaðamaður náði tali af henni. Í ár eru 
sjötíu nemendur skráðir við skólann 
og ásamt Valgerði starfar þar mús-
íkþerapistinn og tónlistarkennarinn 
Jóna Þórsdóttir.  - obþ

VALGERÐUR JÓNSDÓTTIR:  FYRST MEÐ DOKTORSPRÓF Í MÚSÍKÞERAPÍU: 

TÓNRÆN UMÖNNUN VEITIR 
TILFINNINGUNUM ÚTRÁS

GEFANDI TÓNLISTARTÍMI Valgerður Jónsdóttir rekur eina tónlistarskóla landsins þar sem nemendur með sérþarfir njóta forgangs. 

Elskulegur eiginmaður minn, bróðir, faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Ármann Jóhannsson
fyrrverandi rafvirkjameistari,

til heimilis að Hólalandi 6 á Stöðvarfirði, lést á 
Landsspítalanum að kvöldi 8. mars. Útför hans verður 
frá Stöðvarfjarðarkirkju þann 17. mars klukkan 14.00.
 
Jóhanna Sólmundsdóttir og aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma.

Gerður Kristín 
Karlsdóttir 

 
lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu, Boðaþingi í 
Kópavogi mánudaginn 5. mars í faðmi fjölskyldunar. 
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn  
14. mars kl. 13.00. Við færum starfsfólki hjúkrunar-
heimilis Hrafnistu í Boðaþingi sérstakar þakkir fyrir 
frábæra umönnun og alúð.
 
Sveinn G. Guðmundsson
Karl B. Sveinsson
Elsa R. Sveinsdóttir   Alfreð Ragnar Ragnarsson  
Kristján Þórðarson   Kristján Sigurður Þórðarson
og barnabarn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur 
Guðmundsson 
frá Núpi, Eyjafjöllum,  

lést 7. mars á Kirkjuhvoli. Útförin fer fram frá 
Ásólfsskálakirkju laugardaginn 17. mars kl. 14.00.

Ásta Sveinbjarnardóttir
Anna Sigríður Guðmundsdóttir Sveinn Ívarsson
Guðmundur Guðmundsson Berglind Hilmarsdóttir
Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir Björn Eysteinsson
barnabörn og langafabarn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Anna Jónína 
Þórarinsdóttir
Bólstaðarhlíð 26, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi mánudaginn  
5. mars. Útförin fer fram frá Háteigskirkju  
þriðjudaginn 13. mars kl. 15.00.

Jóhannes Guðmundsson
Jóhanna Matthea Jóhannesdóttir Árni Sigurðsson
Guðmundur Jóhannesson Greta Jóna Sigurðardóttir
Þórarinn Jóhannesson Anna Blöndal
Óskar Jóhannesson Sigrún Ingólfsdóttir
Jóhannes Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Anna Guðrún 
Sigurðardóttir 
Sólvöllum 9, Selfossi, 

áður Langholtsvegi 106 Reykjavík, verður jarðsungin 
þriðjudaginn 13. mars kl. 13.00 frá Langholtskirkju.

Sæunn Þorsteinsdóttir Ólafur Ólafsson
Sigurður Þorsteinsson Sigurbjörg Rögnvaldsdóttir
María Þorsteinsdóttir       
Elín Þorsteinsdóttir Sverrir Vilbergsson
Björk Þorsteinsdóttir Einar Í. Eiríksson
ömmubörn, langömmu-, langalangömmubörn og aðrir 
aðstandendur.



Bændurnir Guðbjörg Jónsdóttir og 
Gauti Gunnarsson á Læk í Flóa 
höfðu samband við okkur en þau 

langaði að fara út í frekari rekstur og 
opna verslun eða kaffihús á bænum. 
Niðurstaðan varð sunnlensk bænda-
verslun þar sem þau koma til með að 
selja árstíðarbundnar vörur frá bænd-
um á svæðinu. Þau vildu sömuleiðis 
setja á markað eigin vöru og þar sem 
um er að ræða mjólkurbændur lá ísinn 
beint við. 

Frá upphafi var lögð rík áhersla á 
að nota alfarið íslensk íblöndunar- og 
bragðefni og að rekjanleiki þeirra lægi 
fyrir. Eins að fá hráefnið sem mest úr 
næsta nágrenni. „Gauti og Guðbjörg 
nota eigin nýmjólk og íslenskt mysupró-
tein og bragðast ísinn eins og alvöru 
gamaldags rjómaís,“ segir Auður. Hún 

og Embla fóru svo á flug með alls kyns 
bragðtegundir sem tengjast íslenskri 
matarhefð sterkum böndum og má þar 
nefna fjallagrös, blóðberg, birki, grjóna-
graut, kandís, malt og appelsín og ým-
islegt fleira. Þrjár bragðtegundir verða 
svo valdar til framleiðslu. 

Þær Auður og Embla hanna umbúðirn-
ar utan um ísinn en hann kemur í sneið-
um og mynda átta sneiðar eina köku. 
Gauti og Guðbjörg lögðu ríka áherslu á 
að umbúðirnar væru endurvinnanleg-
ar og er því notaður vaxborinn pappír. 
Grafíkin vísar svo í bláa blómabolla-
stellið frá Royal Copenhagen sem flestir 
þekkja. Undir hverri sneið eru sérstak-
ar þakkir til Auðhumlu, Búkollu, Skjöldu, 
Rúsínu og fleiri kúa á Læk sem lögðu sitt 
af mörkum við framleiðsluna. Rekjan-
leikinn er því óumdeilanlegur.  ■ ve

ÞRJÁR TEGUNDIR
Þrjár bragðtegundir af 
ísnum verða framleiddar 
en þær munu allar 
tengjast íslenskri matar-
hefð sterkum böndum. 
Vöruhönnuðurnir 
Auður og Embla hanna 
umbúðirnar.

ÍS Í SNEIÐUM
ÍSLENSK HÖNNUN Vöruhönnuðirnir Auður Ösp Guð-
mundsdóttir og Embla Vigfúsdóttir hafa í samstarfi við 
bændurna á Læk í Flóa hannað alíslenskan ís sem verður 
kynntur í Brimhúsinu á Miðbakknum á HönnunarMars.

ÍS ÚR GRJÓNUM
Ísinn kemur í 
sneiðum en átta 
sneiðar mynda 
eina köku.

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



HANNAÐ Á 
AUSTFJÖRÐUM

Með Þorpinu viljum við beina 
sjónum að Austurlandi og 
styrkja innviðina hér á svæð-

inu svo þeir sem vilja skapa sér atvinnu 
á sviði hönnunar og listiðnaðar hafi að-
gang að þjónustu, bæði til að byggja 
upp eigin atvinnu og til að sækja sér 
menntun á þessu sviði,“ útskýrir Lára 
Vilbergsdóttir framkvæmdastjóri 
Þorpsins.

Verkefnið fór af stað með stuðningi 
þriggja stoðstofnana á Austurlandi; 
Þekkingarnets, Þróunarfélags og Menn-
ingarráðs Austurlands árið 2009, með 
það að markmiði að leggja grunn að 
hönnun sem atvinnugrein á Austur-
landi. Áhersla er lögð á nýtingu hrá-
efnis fyrir austan sem og á þekkingu, 
tækjum og tólum á svæðinu.

„Ætlunin er að byggja upp vöruþró-
unarverkstæði á fjórum stöðum á Aust-
urlandi sem vinna í ull, trjávið, hrein-
dýraleðri, -hornum og -beinum, og 
þjónusta hönnuði,“ útskýrir Lára. 
„Þegar er komið í gagnið tréverk-
stæði á Egilsstöðum þar sem hægt 
er að þróa vöru og fá smíðaða frum-
gerð. Við höfum einnig verið að prufu-
keyra fyrstu námskeiðin sem munu 
leggja grunninn að því námi sem verð-
ur í boði í Þorpinu og þá er starfrækt-
ur söluvettvangur fyrir vörurnar sem 
verða til, Hús handanna á Egilsstöð-
um,“ útskýrir Lára en áætlað er að 
Þorpið geti einnig þjónustað hönnuði í 
að koma vörum á markað erlendis. 

Þá mun Þorpið einnig standa að sjálf-
stæðum verkefnum og fá til þátttöku 
unga hönnuði en í haust fór fyrsta slíka 
verkefnið af stað, Norðaustan 10, í sam-
starfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 
„Það eru ungir hönnuðir, ættaðir héðan 
af svæðinu sem vinna í hráefni héðan.“ 

Þó Þorpið sé enn á þróunarstigi 
er það þátttakandi í Evrópuverkefn-
inu Creative communities sem styrkt 
er af Leonardo - starfsþjálfunaráætl-
un Evrópu. Þá er von á tíu nemendum 
frá Royal College of Art and Design í 
London í vikunni í verkefnavinnu.

„Vöruþróunarverkstæðin munu 
einnig þjónusta skóla. Þessir nemend-
ur dvelja í viku og vinna með hráefni 
héðan. Afraksturinn verður sýndur á 
HönnunarMars en við ætlum að flytja 
Þorpið til Reykjavíkur og kynna starf-
semina á sýningu Félags vöru- og iðn-
hönnuða í Brimhúsinu á Miðbakkan-
um,“ útskýrir Lára. Hún segir mikinn 
áhuga á verkefninu.

„Við finnum sannarlega fyrir neista. 
Það er mikilvægt að það verði til suðu-
pottur skapandi hugmynda á Austur-
landi sem laðar til sín skapandi fólk.“

Nánar má forvitnast um Þorpið á 
www.make.is.

MYND/LÁRA VILBERGSDÓTTIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir

FÓLK|HEIMILI

Í HÚSI HANDANNA
Lára Vilbergsdóttir 
framkvæmdastjóri Make 
by Þorpið segir verkefnið 
laða skapandi fólk að 
Austurlandi. Vörurnar 
sem verða til í Þorpinu 
eru seldar í Húsi hand-
anna á Egilsstöðum.

GIBBA GIBB
Snagar úr lamba-
hornum eftir Huldu 
Eðvaldsdóttur.

MAKE BY ÞORPIÐ er átaksverkefni í atvinnusköpun á sviði 
vöruhönnunar og listiðnaðar á Austurlandi. Verkefnið var sett 
á laggirnar fyrir tveimur árum og verður starfsemin kynnt nú á 
HönnunarMars sem fer fram dagana 22. til 25. mars.

Börn
og umhverf

opið virka daga kl. 9-15      sími 554 6626kopavogur@redcross.is
     

Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri . Kennsla 
skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar  
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.

Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og fram-
komu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun 
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun 
um slysavarnir og algengar slysahættur í umhverfinu ásamt ítarlegri 
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu og 
starf Rauða krossins.

Næstu námskeið:  Námskeið I 26. mars - 29. mars 
  Námskeið II 23. apríl - 26. apríl 
  Námskeið III

Námskeið IV
7. maí - 10. maí 
21. maí - 24. maí    

Námskeiðsgjald er kr. 8500.  
Innifalið: Námsgögn og hressing 

 
 
Skráning á redcross.is/kopavogur

Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar. 
 

Þátttakendur fá staðfestingarskírteini að námskeiði loknu. 

Þriðjudaga á Stöð 2

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS



SKRIFSTOFAN
MÁNUDAGUR  12. MARS 2012 Kynningarblað Rekstrarvörur, ritföng, húsgögn og hreyfing á vinnustaðnum.

Markmiðið er f yrst og 
fremst að fyrirtæki geti 
keypt allt, eða því næst, 

á einum stað og eftir því sem 
hentar best. Við leggjum áherslu 
á persónulega og vandaða þjón-
ustu og að viðskipti gangi fyrir-
hafnarlaust fyrir sig,“ segir Ingi-
björg Ásta Halldórsdóttir, mark-
aðsstjóri Pennans.

Í því samhengi nefnir Ingibjörg 
sérstaklega til sögunnar fyrir-
tækjasvið Pennans sem býður 
viðskiptavinum sínum upp á sér-
sniðnar lausnir á sviði ritfanga, 
rekstrarvara, skrifstofuhúsgagna 
og fleira. „Vörubreiddin er ótrú-

lega mikil, miklu meiri en sam-
bærileg fyrirtæki á Íslandi bjóða 
upp á,“ bendir hún á og bætir við 
að fyrirtæki í heildarviðskiptum 
við Pennann njóti að auki ýmissa 
sérkjara. „Við erum alltaf með 
tilboð í hverjum mánuði og þeir 
sem gera pantanir fyrir yfir 15.000 
krónur fá sérstakan glaðning.“

Þá segir Ingibjörg fyrirtæki 
geta fengið sérstaka ráðgjöf hjá 
Pennanum varðandi kaup á rit-
föngum, rekstrarvörum og/eða 
skrifstofuhúsgögnum. „Söluráð-
gjafar á fyrirtækjasviði Pennans 
heimsækja reglulega fyrirtæki 
sem óska úttekta á stöðu ritfanga 

og rekstrarvara. Að sama skapi 
erum við með starfandi arkitekt 
á húsgagnasviði, hina útsjónar-
sömu og hæfileikaríku Dóru Vil-
hjálmsdóttur, sem getur tekið út 
vinnurými og komið með tillög-
ur að því hvernig megi leggja 
dæmið upp. Sú vinna f ylgir 
ókeypis með í kaupum á hús-
gögnum.“

Glæsilegar verslanir
Ingibjörg bendir á að viðskipta-
vinum sé að sjálfsögðu velkom-
ið að sækja ráðgjöf og aðra þjón-
ustu í verslanir Pennans en tvær 
verslanir á höfuðborgarsvæð-

inu eru starfræktar undir merkj-
um hans. Önnur leggi áherslu á 
rekstrarvörur og ritföng og hin 
bjóði breitt úrval skrifstofuhús-
gagna. Auk þessi reki Penninn 
verslun ritfanga og sýningarsal 
húsgagna í Hafnarstræti á Akur-
eyri. 

„Ritfangaverslun Pennans á 
höfuðborgarsvæðinu er nú rekin 
að Hallarmúla 4 þar sem hús-
gagnaverslunin var áður til húsa. 
Húsgagnaverslunin og sýning-
arsalur er hins vegar komin í ný 
og hentugri húsakynni að Grens-
ásvegi 11. Þar nýtur fjölbreytt og 
glæsilegt úrval húsgagna sín enn 

betur,“ segir hún og getur þess að 
í skrifstofuhúsgögnum selji Penn-
inn virt og þekkt vörumerki, bæði 
innlend og erlend, sem séu valin 
út frá gæðum.

„Loks má geta þess að Penninn 
heldur úti öflugri vefverslun þar 
sem hægt er að skoða fjölbreytt 
úrvalið, skoða lagerstöðu og panta 
vörur á fljótlegan máta. Á heima-
síðu okkar er jafnframt hægt að 
nálgast umsókn um reiknings-
viðskipti,“ segir Ingibjörg og getur 
þess að Penninn sendi vörur hvert 
á land sem er. Vefslóð heimasíðu 
Pennans er www.penninn.is. Sími 
er 5402000.

Sérkjör og þægileg þjónusta
Í verslunum Pennans geta fyrirtæki keypt allt sem lýtur að daglegu skrifstofuhaldi. Fyrirtækjasvið Pennans býður viðskiptavinum sínum sérsniðnar 
lausnir á sviði skifstofuhúsgagna, ritfanga og rekstrarvara. Starfsmenn Pennans leggja áherslu á framúrskarandi þjónustu og fyrirhafnarlítil viðskipti.

Sædís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Pennans, og markaðsstjórinn Ingibjörg Ásta Halldórsdóttir segja vel tekið á móti viðskiptavinum. MYND/ANTON    
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Nú erum við komin á okkar 
framtíðarstað,“ segir Hall-
dór Gunnarsson sölustjóri 

skrifstofuhúsgagnadeildar InnX 
innréttinga ánægður með nýtt 
húsnæði fyrirtækisins að Foss-
hálsi 1. Verslunin flutti í janúar 
síðastliðnum en hafði áður verið 
til húsa að Fákafeni 11. „Hér eru 
allar söludeildir og skrifstofur 
undir sama þaki, sýningarsalur-
inn er bjartur og góður og aðgengi 
að húsinu er mjög gott fyrir við-
skiptavini,“ lýsir hann. 

Skrifstofuhúsgagnadeild InnX 
innréttinga er öflug. „Við bjóð-
um upp á allt til að skapa fallegt 
vinnuumhverfi, allt frá skrifborð-
um til innréttinga á kaffistofuna,“ 
upplýsir Halldór en InnX innrétt-
ingar bjóða upp á breiða línu í 

skrifstofuhúsgögnum. „Við bjóð-
um til dæmis upp á mikið úrval 
af rafmagnsstillanlegum borðum 
og bjóðum upp á nýjung núna sem 
eru stillanleg borð sem eru föst 
við hljóðeinangrandi vegg,“ segir 
Halldór. Hann nefnir einnig að hjá 
InnX innréttingum sé mikið úrval 
skrifstofustóla. „Við höfum meðal 
annars nýlega tekið við umboði á 
stólum frá þýska merkinu Inter-
stuhl sem er eitt af leiðandi hönn-
unar- og framleiðslufyrirtækjum 
í Evrópu á stólum og fundarhús-
gögnum. Þetta eru hágæðavörur 
á samkeppnishæfu verði.“ 

Halldór segir vinnuveitend-
ur í dag meðvitaða um að skapa 
starfsfólki sínu gott vinnuum-
hverfi. „Þeir versla húsgögn sem 
bjóða upp á sveigjanleika, bæði 

stillanleg borð og góða stóla, 
enda er mikilvægt að fólki líði vel 
í vinnunni,“ ítrekar hann. 

Starfsmenn InnX innréttinga 
búa yfir góðri reynslu og veita við-
skiptavinum ráðgjöf við val á skrif-
stofuhúsgögnum. „Við förum yfir 
þarfir viðskiptavinarins og erum 
með teikniforrit þar sem við 
getum teiknað okkar einingar inn 
í rýmið,“ upplýsir Halldór.

Deildir InnX innréttinga eru 
nokkrar. Fyrir utan skrifstofu-
húsgagnadeild má nefna innrétt-
ingadeild með eldhús- og baðinn-
réttingum og fataskápum auk þess 
sem BoConsept er hluti af fyrir-
tækinu.

Nánari upplýsingar um InnX 
innréttingar má finna á www.
innx.is.

InnX innréttingar í 
nýju húsnæði
InnX innréttingar ehf. er metnaðarfullt og framsækið fyrirtæki á innréttinga-, húsgagna- og 
skrifstofuhúsgagnamarkaði. Fyrirtækið flutti í janúar í nýtt eigið húsnæði að Fosshálsi 1. 

Það verður mikið álag á liðþóf-
ana í hryggnum sitji fólk allan 
daginn við vinnu. Við kyrrsetu 
minnkar vökvamagnið í liðþóf-
unum og líkaminn verður stirður. 
Vöðvabólga í öxlum er sömuleið-
is afleiðing kyrrsetunnar. Þegar 

fólk situr lengi 
í sömu stöð-
u n n i er au k 
þess lítið áreiti 
fyrir hjarta og 
blóðrás. Slíkt 
áreiti er hins 
vega r m i k i l-
v æ g t ,“  s e g i r 
Gaut i  þ e g a r 
hann er spurð-
ur um af leið-
ingar þess að 
sitja allan dag-

inn við vinnu.
Á sumum vinnustöðum fer fólk 

ekki frá tölvunni nema í hálftíma 
matarhléi. Kaffi er drukkið við 
tölvuna. Þegar heim er komið er 
sest fyrir framan sjónvarpið. Ef 
fólk stundar ekki reglulega lík-

amsrækt utan vinnunnar stirðn-
ar líkaminn fljótt með tilheyrandi 
verkjum. 

„Starf sjúkraþjálfarans er að 
losa og liðka stíf leika í baki og 
koma blóðrásinni í gang. Ef fólk 
situr við vinnu í 8-10 tíma á dag 

getur tekið langan tíma að losa 
það við afleiðingarnar.“  

Einbeitingin vex
Gauti segir mikilvægt að standa 
upp frá tölvunni á tuttugu mín-
útna fresti. „Það er gott að labba 

aðeins fram og til baka. Hafa þarf 
í huga að þegar maður situr er 
þyngdarpunkturinn aftarlega og 
þegar staðið er upp er hætta á að 
hann sé þar enn. Þess vegna er 
nauðsynlegt að halla sér örlítið 
fram þegar staðið er upp.“

Þegar Gauti er spurður hvort 
það taki ekki tíma frá vinnunni 
að standa upp á tuttugu mínútna 
fresti segir hann svo ekki vera. 
„Þetta er hreyfing í stuttan tíma 
sem um leið eykur einbeitingu í 
starfi. Það er sömuleiðis mjög gott 
að fara í tíu mínútna göngutúr ut-
andyra í matar- og kaffihléum. 
Talað er um að hálftíma hreyfing 
á dag sé öllum nauðsynleg þótt 
ákjósanlegt sé að hreyfa sig enn 
meira,“ segir Gauti.

Stundum er sagt að reykinga-
fólk á vinnustöðum fái mestu 
hrey f inguna með stöðugum 
pásum sínum yfir daginn. „Stað-
reyndin er sú að kyrrseta er jafn-
slæm reykingum. Þeir sem reykja 
og hreyfa sig ekkert eru því í mik-
illi hættu.“ 

Stattu upp frá tölvunni
á tuttugu mínútna fresti
Þeir sem vinna við tölvu allan daginn þurfa að huga að heilsu sinni. Gauti Grétarsson, sjúkraþjálfari hjá Sjúkraþjálfun 
Reykjavíkur, segir að langflestir þeirra sem leita til hans séu með líkamleg vandamál vegna kyrrsetu.

Gauti Grétarsson 
sjúkraþjálfari segir 
að flestir sem 
leiti til hans séu 
með líkamlegar 
afleiðingar kyrrsetu. Þegar staðið er upp eftir langa setu er nauðsynlegt að halla sér aðeins fram, segir Gauti.

MYND/ANTON

KJÚKLINGAVEFJUR Í 
NESTISBOXIÐ
Afgang af kjúklingi er upplagt að 
nota í nesti í vinnuna. Kjúklinginn 
má setja í gott salat með ávöxtum 
og hnetum. Það er einnig gaman 
að breyta til og útbúa vefjur. Hér 
er uppskrift að slíkum rétti. Upp-
skriftin miðast við fjóra en hana 
má minnka eftir þörfum.
2 kjúklingabringur, eldaðar
1/3 bolli majónes
1 msk. sweet chili sósa
1 msk. smátt saxað, ferskt kórí-
ander
Salatblöð eftir smekk
1 lítil agúrka, sneidd
250 g kirsuberjatómatar
8 mini tortilla kökur

Hrærið saman majónes, sweet chili 
sósu og kóríander. 
Blandið salati, niðurskorinni agúrku 
og tómötum í skál. Skerið kjúklinginn 
í þunnar sneiðar og setjið saman við 
blönduna ásamt majónessósunni. 
Geymið í ísskáp í vel lokuðu boxi og 
takið með í vinnunna ásamt tortilla-
kökum. 
Hitið tortillur í örbylgjuofni eftir leið-
beiningum á umbúðum. Fyllið þær 
með kjúklingablöndunni og hollur og 
góður hádegisverður er tilbúinn.

Halldór Gunnarsson, sölustjóri skrifstofuhúsgagnadeildar, við stillanlegt skrifborð sem er 
fast við hljóðeinangrandi vegg. MYND/ANTON

InnX innréttingar bjóða upp á fjölbreytt 
úrval af skrifstofuhúsgögnum.
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Fasteignasalan Húsin í borginni hefur til 
sölu nýjar íbúðir í Boðaþingi. Boðið er upp á 
fjármögnun sem auðveldar fólki kaupin.

E r hagstæðara að kaupa en að leigja er sú 
spurning sem margir velta fyrir sér í dag þar 
sem ekkert lát virðist vera á hækkunum á 

leiguverði auk þess sem lítið framboð er á leiguhús-
næði. Margir eiga erfitt með að leggja út 20% í 
íbúðarkaupum og hefur fasteignasalan Húsin í 
borginni ákveðið að koma til móts við þennan hóp með 
því að bjóða 10% viðbótarlán sem kæmi á eftir lánum 
frá fjármálastofnunum. Viðbótarlánið sem er í boði er 
10% af kaupvirði eignar og er óverðtryggt með 5% 
vöxtum til 20 ára og til að létta undir með kaupendum 
fyrstu árin þá er lánið vaxtalaust fyrstu 3 árin. 

Tökum dæmi ef keypt er 4 herbergja, 146 m² íbúð 
og tekið er 80% óverðtryggt lán hjá fjármálastofn-
un og 10% hjá verktaka þá er afborgun á mánuði ca. 
177.000 kr á mánuði. Sambærileg íbúð á leigumarkaði 
er að leigjast á 175 – 190 þúsund á mánuði en tekið skal 
fram að hér er verið að kaupa nýja eign.

Kosturinn við að kaupa er að lánið lækkar hver 
mánaðarmót og eignarmyndun myndast án þess að til 
hækkunar á fasteign þurfi að koma til þar sem lánin 
eru óverðtryggð.

Húsin í borginni hefur til sölu íbúðir í fjölbýlis-
húsi við Boðaþing 2 - 4 í Þingahverfi í Kópavogi. Húsið 
er fimm hæða lyftuhús sem skiptist í tvo stigaganga, 
hvor um sig með 14 íbúðum. Í kjallara hússins er sam-
eiginleg bílageymsla með bílastæðum fyrir 32 bifreið-
ar. Eitt bílastæði fylgir hverri íbúð en tvö stæði fylgja 
„penthouse“ íbúðum.

Íbúðirnar eru frá 99,3 m² til 150,8 m², þriggja og 
fjögurra herbergja. Íbúðirnar skilast fullklárar með 
gólfefnum. Vandaðar innréttingar frá Innx eru í eld-
húsi, baðherbergi og þvottahúsi og fataskápar í for-
stofu og svefnherbergjum eru úr spónlagðri eik. Öll 
eldhústæki eru úr burstuðu stáli frá AEG ásamt því að 
uppþvottavél fylgir hverri íbúð. Nánari upplýsingar á 
bodathing.is.

Vandaðar innréttingar eru í íbúðunum við Boðaþing 2-4.
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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

Finndu okkur  
á Facebook

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

Rúmgóð 3ja - 4ra herbergja íbúð 
Frábær staðsetning í vesturbænum, nálægt 
Háskólanum, Hagaskóla og Háskólabíói.
108 fm. kr. 26.500.000.-

Mikil sala - 
Vantar eignir á skrá

Opið hús -  Dunhaga 17, 4. Hæð
miðvikudaginn 14. mars kl. 17:00 - 17:30.

OPIÐ HÚS

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Klapparhlíð 1 - 50 ára og eldri

Lambastekkur - 109 Reykjavík

Dimmuhvarf 1 - 203 Kópavogur

Bryggjuvegur - 801 Selfossi
61,7 m2 sumarbústaður við Bryggjuveg 15 við 
Geysi í Haukadal á 6.600 m2 eignarlandi.  Fallegt 
útsýni. Húsið skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö 
herbergi, baðherbergi og geymslu. 
V. 13,9 m. 10267

Hamrabrekkur 9 - 270 Mosfellsbær
Fallegt sumarhús/heilsárshús við Nesja-
vallarveg, í Mosfellsbæ. Húsið, sem er byggt 
árið 1999 er 49 m2 timburhús, en auk þess 
er gott svefnloft. Einnig er búið að byggja við 
húsið ca. 12 m2.  Við hlið hússins er ca. 12,5 
m2 geymsla/þvottahús með steyptu gólfi, 
en á milli þessara bygginga er kalt yfirbyggt 
rými með hellulögðu gólfi. 3.147 m2 eignar-
lóð með mikilli trjárækt og glæsilegu útsýni! 
V. 21,5 m. 10243

Mjög falleg 89,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri, ásamt 
bílastæði í bílakjallara við Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar og gólfefni. Þetta er vönduð 
íbúð í fallegu húsi. Stutt er í glæsilega inni- og útisundlaug og líkamsræktarstöð.  Einnig er golfvöllur stutt 
frá.  Glæsilegt útsýni. V. 25,9 m. 10280Fallegt 192,3 m2 einbýlishús með bíl-

skúr við Lambastekk í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í fjögur svefnherbergi, forstofu, 
baðherbergi, gestasalerni, þvottahús, 
eldhús, stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 
28 m2. Góð staðsetning og stendur húsið 
hátt í götunni í útjaðri byggðarinnar. 
V. 56,0 m. 10283

Litlikriki  15- 270 Mosfellsbær 
Glæsilegt 278,9 m2 einbýlishús á á þremur pöllum 
með tvöföldum bílskúr við Litlakrika í Mosfellsbæ. 
4-5 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Falleg gólfefni og 
glæsilegar innréttingar. V. 62,5 m.

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær
Falleg 4ra herbergja, 94,4 m2 íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi af svölum í litlu fjórbýli við Hjallahlíð í 
Mosfellsbæ. Frábær staðsetning, rétt við sundlaug, 
skóla og leikskóla. V. 24,9 m. 4657

Klapparhlíð 5 - 50 ára og eldri

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. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 32,9 m. 10260

Glæsileg 155,8 m2 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð í 3ja hæða lyftu-
húsi með bílakjallara við Stórakrika 
2 í Mosfellsbæ. Góð staðsetning 
miðsvæðis í Mosfellsbæ og stutt í 
alla þjónustu. Í Krikahverfinu er nýr 
leik- og grunnskóli. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. 
V. 34,9 m. 4886

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær 
Mjög falleg 4ra herbergja, 156,5 m2 íbúð á 1. 
hæð með timburverönd, ásamt 35,3 m2 bílskúr í 
3ja hæða í lyftuhúsi. Íbúðin er rúmgóð og falleg 
með glæsilegum innréttingum frá Axis. Gólfefni 
eru plankaparket úr hnotu og flísar. Svalir og sér 
garður. V. 36,9 m. 3512

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

Dimmuhvarf 7 - 203 Kópavogur
Fallegt 176,1 m2 einbýlishús við 
Dimmuhvarf 7 í Kópavogi. Eignin 
skiptist í tvær forstofur, sólstofu, 
rúmgóðar stofur, eldhús, tvö bað-
herbergi og þrjú herbergi. Gróinn og 
skjólgóður garður. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 24,9 m.

Opið hús í dag frá 
kl.12:00 til 12:30 

*NÝTT Á SKRÁ* 

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

OPIÐ HÚS

Hvort er hagstæðara 
að kaupa eða leigja?
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Stararimi
Mjög fallegt og vandað 228,6 fm. 
einbýlishús á einni hæð með 44,0 
fm.innbyggðum bílskúr á fallegum 
útsýnisstað. Aukin lofthæð er í hluta 
hússins og hiti í gólfum að hluta. 
Samliggjandi stofur með arni. Ljósar 
viðarinnréttingar eru í eldhúsi. Rúm-
gott sjónvarpshol. 4 herbergi. Lóð 
með veröndum og steyptum stéttum 
með hitalögnum í. Góð staðsetning. 
Stutt í skóla. Verð 62,9 millj.

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

Bollagata – 4ra 
herbergja
Góð 87,0 fm. 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð í 
þríbýlishúsi í Norðurmýr-
inni. Tvö herbergi. Stofa/
borðstofa. Borðstofa 
nýtt sem herbergi í dag.  
Massívt parket á gólfum. 
Sér geymsla í risi. Baklóð 
sem snýr í suður. 
Verð 26,5 millj.

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

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.

Arnarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
Glæsileg 111,9 fm. efri sérhæð á útsýnisstað í Ásahverfinu. Íbúðin er endaíbúð með 
gluggum í þrjár áttir. Stórar svalir til suðurs og frábært útsýni út á sjóinn, yfir borgina og 
víðar. Samliggjandi rúmgóðar stofur , tvö rúmgóð herbergi. Eldhús með vönduðum innrétt-
ingum úr kirsuberjaviði. Hiti í  tröppum upp að íbúðinni.Verð 34,9 millj.

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

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

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

Einilundur- Garðabæ
Stórglæsilegt 324,7 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað við opið svæði á grónum stað. 
Húsið var algjörlega endurnýjað árið 2007 á mjög vandaðan og smekklegan hátt. Allar inn-
réttingar eru sérsmíðaðar, hvítar háglans. Vönduð tæki í eldhúsi og í baðherbergjum. Stórt 
eldhús með arinstofu innaf, setustofa og 8 herbergi. Lóðin er 1.248,0 fm. að stærð.

SÉRBÝLI

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

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.

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

Álftröð- Kópavogi.
151,6 fm húseign  á tveimur hæðum auk 72,0 fm. bílskúrs í grónu hverfi í Kópavogi. Tvær 
samþykktar íbúðir eru í húsinu í dag og mögulegt að hafa góðar leigutekjur af eigninni auk 
bílskúrsins. Lóðin er  hornlóð 927,0 fm að stærð, frágengin. Verð 41,9 millj.

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

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.

4 - 6 HERB.

Þinghólsbraut-Kópavogi. 5 herbergja með bílskúr
Mjög falleg 165,9 fm. efri sérhæð með frábæru sjávarútsýni og um 50 fm þakgarði á 
sunnanverðu Kársnesinu. Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Mjög stór stofa. Baðherbergi og 
gestasalerni nýlega endurnýjað. 4 herbergi. Tvær sér geymslur innan íbúðar. 22,4 fm. bílskúr 
með mikilli lofthæð. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Verð 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

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

Unnarbraut 19- Seltjarnarnesi

Opið hús í dag frá kl. 17.30-18.30
320,2 fm. heil húseign með tveimur íbúðum á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin skiptist í 
160,0 fm. 5 herbergja efri sérhæð ásamt 37,8 fm. geymslu á jarðhæð og 39,0 fm. bílskúr. Á 
neðri hæð er 83,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.  Frá efri hæð er frábært útsýni 
til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 72,0 millj. 
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.



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 23,9 millj.

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

ATVINNUHÚSNÆÐI

Sóleyjarimi.
Góð 99,2 fm. íbúð á 6. hæð, efstu hæð, í góðu fjöleignarhúsi með lyftu og sér 
stæði í bílageymslu. Tvö rúmgóð herbergi með skápum. Stofa/borðstofa með 
útgangi á stórar svalir í suður. Opið eldhús með fallegri innréttingu. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Verð 27,5 millj.

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.

Þórðarsveigur .
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. 
íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu 
lyftuhúsi. Opið eldhús með 
ljósri viðarinnréttingu. 2 góð 
herbergi með skápum. Stofa 
og borðstofa með útgengi 
á suðursvalir með útsýni til 
suðurs og vesturs. Vel staðsett 
eign í nálægð við leik- og 
grunnskóla. Stæði í lokaðri 
bílageymslu. Verð tilboð.

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.

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

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.

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.

Hofsvallagata.
Vel skipulögð 48,9 fm. íbúð á 1. hæð í  góðu steinhúsi í gamla vesturbænum auk 
17,6 fm. íbúðarherbergis í kjallara. Eldhús með nýlegum innréttingum. Rúmgóð 
og björt stofa. Laus til afhendingar strax. Verð 19,9 millj.

Hávallagata
Góð 55,5 fm. íbúð á jarðhæð 
á þessum eftirsótta stað í 
vesturbænum.Rúmgott svefn-
herbergi. Rúmgott eldhús. 
Parketlögð stofa. Fallegur 
bakgarður með steyptum 
veggjum í kring. 
Verð 17,9 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.

Hverfisgata.
Vel staðsett 359,5 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð og í kjallara. Eignin er vel sjáanleg og hefur gott 
auglýsingagildi. Stórir gluggar og góð aðkoma.Á hæðinni eru rúmgóður sýningarsalur, 2 skrifstofur, aðstaða 
fyrir starfsfólk og snyrting. Góð lofthæð í kjallara. Verð 37,0 millj.

Viðarhöfði- iðnaðarhúsnæði
360 fm iðnaðarhúsnæði með tveimur góðum innkeyrsludyrum við Viðarhöfða. 
Húsnæðið er með mikilli lofthæð og ofanbirtu og er í raun tvær einingar, en opið 
á milli þeirra. Allt klætt að innan með stáli. Góð lýsing. Malbikuð lóð. 
Laust til afhendingar strax. Tilboð óskast.

Eiðismýri- Seltjarnarnesi. 3ja herbergja
Björt og vel skipulögð 90,9 fm endaíbúð á 1. hæð, jarðhæð, ásamt 6,4 fm. geymslu á hæðinni. Samliggjandi 
stofur. Eldhús með vönduðum innréttingum og góðri borðaðstöðu og 2 góð herbergi. Útgengt er á hellulagða 
verönd til suðurs úr stofu. Verð 28,9 millj. 

Strikið- Sjálandi Garða-
bæ. 2ja herbergja 
2ja herb. 88,7 fm. íbúð á 3. hæð auk 
4,1 fm. sér geymslu. Svalir út af stofu 
til suðausturs. Eikarinnrétting í eld-
húsi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Laus til afhendingar nú þegar. 
Verð 25,5 millj.

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

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. Suð-
vestursvalir út af stofu. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi. Laus til afhendingar 
strax. Verð 21,9 millj.

VANTAR
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í FOSSVOGI
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í GARÐABÆ

EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS  Í ÞINGHOLTUM 
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í VESTURBÆ

EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Á SELTJARNARNESI

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM VIÐ EFTIR
2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM Í 

101, 105, 107, 170, 200 OG 210

SJÁLAND-GARÐABÆ
ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM 

EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.

ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ TRAUSTUM LEIGUSAMNINGUM 
FYRIR FJÁRFESTA

SELTJARNARNES
ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐ, RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI

Á SELTJARNARNESI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

Vesturvallagata.
Vel skipulögð og vel staðsett 77,4 fm. íbúð í góðu steinhúsi. Björt stofa með útgangi á 
flísalagðar svalir til suðurs. Falleg ar uppgerðar eldri innréttingar í eldhúsi. Tvö góð her-
bergi. Sér geymsla í kjallara. Laus til afhendingar strax. Verð 24,9 millj.  EIGNIR ÓSKAST



 Asparholt 8 - endaraðhús

Álfhólsvegur 111 - byggingaframkvæmdir

 Tryggvagata 18 - lúxusíbúðir

 Strandvegur 13 - óhindrað sjávarútsýni

Hólsvegur 16 - mikil eign með aukahúsi

 Brautarland 22 - vel skipulagt

 Hólmatún - vandað raðhús 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hér er um að ræða eitt glæsilegasta fjölbýlishús á 
landinu. Frábær staðsetning. Í húsinu er alls fjögur 
lyftustigahús en í húsinu er alls 24 íbúðir auk 
tveggja verslunar- og þjónusturýma. Húsið sem er 
allt hið vandaðasta að utan sem innan er fullbúið 
nú þegar. Hægt er að lýsa eigninni á eftirfarandi 
hátt: “Tímalaus hönnun, einstakt öryggi og mestu möguleg gæði einkenna Tryggvagötu 18”, nýja 
24 íbúða byggingu sem á sér tæplega hliðstæðu á Íslandi. 1271 

Einstaklega glæsileg íbúð á frábærum stað við 
Strandveg í Garðabæ. Frá íbúðinni er óhindrað 
sjávarútsýni. Húsið er byggt árið 2004 og er lyftuhús. Íbúðin er sérstaklega vönduð með fallegum 
gólfefnum og vönduðum innréttingum. Stæði fylgir í lokaðri bílageymslu. V. 40,7 m. 1284 

Mjög falleg sérhæð og ris ásamt bílskúr og auka íbúðar-
húsi á lóð. Samtals 201,4 fm að stærð. Stór og mikil sólarverönd. Góð staðsetning. 4-5 svefnher-
bergi innar aðalíbúðar. Sérinngangur. Fallegt hús í góðu og friðsælu hverfi. V. 45,0 m. 1244

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, bað-
herbergi, fataherbergi og hjónaherbergi. OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 61,5 m. 1243 

Mjög gott og vandað endaraðhús á einni hæð. Húsið er 132,5 
fm og skiptist í forstofu, hol, stofu og eldhús, baðherbergi, þrjú 
herbergi og bílskúr. Hátt til lofts og gott útsýni. V. 35,8 m. 1295 

 Einbýli

 50 ára og eldri

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 

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 

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 

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 

Baldursgata 6

3ja herb. 68,1 fm góð íbúð á 3. hæð (efstu) í steinhúsi. Íbúðin skiptist m.a. í 2 saml. stofur, herb. 
o.fl. Laus 1. apríl n.k. V. 23,0 m. 1181
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 17:30“

Raðhús

 Reynihvammur- einbýli með útsýni
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum á 
fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. 
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 

Fjóluhvammur - vel skipulagt
Mjög vel skipulagt og vandað 273,2 fm hús á 
tveimur hæðum. Fimm rúmgóð herbergi, arin 
stofa og stofa með suður svölum. Eldhús og 
borðstofa. Hellulögð verönd til suðurs og stór 
lóð. Einstaklega fallegt útsýni. V. 61,5 m. 6908 

Fallegt og fullbúið 180 fm endaraðhús á tveimur hæðum. 
Vandaðar innréttingar og tæki. Á gólfum er parket og 
flísar. Innfeld lýsing er í loftum. Fallegur hlaðinn veggur úr 
blágrýti er í stofu með sérhannaðri lýsingu. Húsið er mjög vel staðsett, örstutt er í skóla, leikskóla, 
sundlaug og íþróttahús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 46,3 m. 1285 

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 

Dimmuhvarf – glæsilegt einbýli.

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. 

Um er að ræða 2ja hæða 192 fm einbýlishús á stórri gróinni lóð. Gott útsýni er frá húsinu. Húsið 
er í mjög slæmu ástandi. Fyrri eigandi var með hugmyndir um nýtt 3ja hæða hús á lóðinni en 
ekki hefur verið gengið frá formlegu deiliskipulagi. Sá sem kaupir húsið/lóðina þarf því að gera 
það. V. 18,0 m. 1299 

Norðurbakki 11a - sjávarútsýni

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. - 36,0 m. 1235 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00“
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 Ögurhvarf - tvö hús

Helgafellsland í Mosfellsbæ

Laufásvegur 14 - heil húseign

 Víkurhvarf - nýlegt og vandað

 Fiskislóð - gott húsnæði

2ja herbergja

Kársnesbraut- Gott útsýni

Bryggjuvegur - við Geysi

3ja herbergja

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 
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í 
Laugardal o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús/geymslu, tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi. Snjóbræðsla er 
í útitröppum. V. 33,9 m. 69750

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

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 

Ástún - mögul. yfirtaka á hagstæðum lánum.
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 79,3 fm 
endaíbúð á 3. hæð með glæsilegu útsýni. 
Eignin skiptist m.a. í tvö svefnh., stóra stofu., 
baðh., og eldhús. Yfirtaka á 20,2 milljónum 
möguleg. V. 20,9 m. 7410

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

 Kambsvegur 21 - efri sérhæð og bílskúr
Falleg efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr . 
Hæðin er skráðir 145 fm og bílskúrinn er 39,5 
fm en grunnflötur samtals er nær 200 fm. 4 
svefnherbergi , stofa, borðstofa og sjónvarps-
stofa. Sérinngangur. Góðar svalir og garður. 
Mjög góð staðsetning í grónu hverfi.  
V. 39,2 m. 1127 

Skúlagata 44 - einstök íbúð
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. 
V. 54,9 m. 7184

Dvergaborgir - 4-5 herbergja útsýnisíb.
Falleg mjög vel skipulögð 4ra-5 herbergja 
íbúð á 3.hæð og í risi í góðu fjölbýli á frá-
bærum útsýnisstað. 3-4 svefnherbergi , góðar 
suðursvalir. Sérinngangur. Góðar innréttingar. 
V. 24,5 m. 7102 

Þinghólsbraut - jarðhæð með “aukaíbúð”
Falleg 3ja -4ra herbergja íbúð á jarðhæð í 
mjög góðu þríbýlishúsi í Vesturbæ Kópavogs 
ásamt lítilli stúdíó aukaíbúð með sérinn-
gangi samt. 130,6 fm. Parket, endurnýjaðar 
ofnalagnir. Hús í góðu standi að sjá. 
V. 24,9 m. 1300

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

Grandavegur - endaíbúð
Falleg 4ra herb. endaíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. 
Íbúðin skiptist í hol, stofu, 3 herb., eldhús og 
stórt baðherb. sem er á teikn. sem baðh. og 
þvottaherb. og nýtt þannig í dag. Sér geymsla 
fylgir í kj. auk sam. hjólag. o.fl. Mjög fallegt 
útsýni. V. 29,0 m. 1207 

 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 

 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 

Álftamýri 52 - glæsileg uppgerð íbúð
Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð. Nýtt parket á gólfum, 
ný eldhúsinnrétting, nýir skápar í herbergjum, 
nýjar innihurðar og gler. Sameign er mjög 
snyrtileg og góð. Íbúðin er laus strax. Brynjar 
s: 840-4040 sýnir. V. 21,4 m. 1072

Laugavegur - mikið standsett
Glæsileg 3ja herbergja 80 fm íbúð sem hefur 
öll verið standsett. Íbúðin skiptist í stofu, 
eldhús, baðherbergi, hol, geymslu/þvottahús 
og tvö svefnherbergi. Lítil sérgeymsla er innaf 
sameigninni á 2. hæð. V. 27 m. 1160 

Framnesvegur 34 - vel skipulögð
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 
þvottahús og sér geymsla eru í kjallara.  
V. 19,9 m. 1227 

Hæðir

Reykás- lítil útborgun, áhvílandi hag-
stæð lán. 
Mjög góð, björt og vel skipulögð 99,7 fm, 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Reykás í Reykjavík. Íbúðin er með 
tvennum svölum og einstaklega gott útsýni 
og m.a. sést yfir Rauðavatn og góð fjallasýn. 
Húsið var viðgert að utan og málað 2011.  
V. 22,9 m. 1288 

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

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 

Atvinnuhúsnæði á 2.hæðum (miðjubilið), auk óskráðs millilofts á mjög góðum stað við Fiskislóð. 
Húsnæðið hefur ýmsa notkunarmöguleika, sem vinnustofa, skrifstofur og fl. Mjög góð stað-
setning nálægt miðbænum. V. 18,9 m. 1286 

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 fjórum stórum innkeyrsludyrum. Góð lofthæð. V. 265,0 m. 7182 

4ra-6 herbergja

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 

Fálkagata 32 - stutt í Háskólann
Björt og rúmgóð 85fm íbúð á 2. hæð (auk 
12,7 fm geymslu á jarðhæð) á góðum stað 
í vesturbænum. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð síðastliðin ár, s.s. eldhús, bað-
herbergi, hurðar, gler og gólfefni. Stutt er í 
Háskólann, verslanir og leik- og grunnskóla. 
V. 25,9 m. 1179

Sóltún - björt og falleg
Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja 65,0 
fm íbúð á 5.hæð í enda í lyftuhúsi. Eignin 
skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, stofu 
og svefnherbergi. Í kjallara er rúmgóð sér-
geymsla. Einnig er í kjallara sameiginleg 
hjóla- og vagnageymsla. V. 19,9 m. 1255 

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 

Njálsgata 23 - falleg íbúð
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
fallegu steinhúsi í hjarta Reykjavíkur. Nýlega 
er búið að endurnýja þak og skólplagnir.  
V. 15,9 m. 1175 

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 

Gott og vel viðhaldið einbýli á tveim hæðum. Húsið er 223,8 fm auk 34,5 fm bílskúrs samtals 
267,3 fm.  Neðri hæð skiptist í forstofu, 4 rúmgóð herbergi, tvö baðherbergi, geymslu og þvotta-
hús. Efri hæð stór L laga stofa, tvö herbergi og eldhús. V. 53 m.1294

Fullbúinn 61,7 fm sumarbústaður við Geysi í Haukadal og rétt við golfvöllinn. Skipulagt svæði - 
mjög fallegt umhverfi. Lóðin er eignarland 6.600 fm. Bústaðurinn er til afhendingar strax. Lyklar á 
skrifstofu Eignamiðlunar. V. 13,9 m. 1214

Um er að ræða heila húseign við Laufásveg 
sem er sambland verslunar og íbúðarhús-
næðis. 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

Ægisgata - nýlegt hús
Glæsileg 2ja herbergja fullbúin íbúð á 2. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi. Sér inngangur er af svölum. 
Íbúðin er búin húsgögnum og er í góðri leigu. 
Góður fjárfestingarkostur. Möguleiki er á fleiri 
íbúðum í húsinu, jafnvel með stæðum í bíl-
geymslu. V. 23,9 m. 1123 

Digranesvegur - nýleg íbúð á jarðhæð
Mjög góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á jarðhæð 
í nýlegu húsi við Digranesveg í Kópavogi. Góð 
hellulögð verönd til suðurs er út frá stofu. 
Húsið er byggt árið 2005. V. 16,3 m. 6620 
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Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Bollagarðar - Glæsil. einbýli á útsýnisstað á Seltj.nesi.

Þverás - Árbæ. Glæsilegt einbýli á góðum stað.

Stærri eignir

3ja herbergja Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

Vandað 232 fm einbýli innst í lokaðri götu.  4 svefnherb., gott skipulag, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt 
parket, glæsilegt útsýni Esjan, Akrafjall, Hengill og fl. Nýlegt þakjárn. Verð 64,8 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Nýkomið í einkasölu vandað einbýli hæð+ris auk bílskúrs alls að gólffleti ca 210 fm á rólegum stað í lokaðri götu. Gott 
skipulag, arin í stofu,  5 svefnherbergi, stórar ca 35 fm svalir, byggingarréttur á rúmgóðum sólskála. Ræktuð lóð m. 
góðum palli og hita í plani. Verð 53 millj. Skipti skoðuð á ód. í nágr. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Kópalind-bílskúr- opið hús kl.17-18 í dag
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 suðursvalir. Eign í sér-
flokki. Sölumaður verður á staðnum milli kl.17-18 í dag. 
Verð 35,8 m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Friggjarbrunnur parhús í byggingu
Fallega teiknað 226 fm parhús á góðum stað í Úlfars-
fellslandi. Yfirtakanleg lán frá ÍLS upp á ca.25,5 millj. 
Gott tækifæri að eignast hús á þessum fallega stað. 
V 26,5 millj Upplýsingar Sigþór s:899 9787

Góð íbúð við Hæðargarð með Bílskúr. 60+
Höfum tekið í sölu 141,6 fm íbúð á góðum stað við 
Hæðargarð í fjölbýlishúsi fyrir 60 ára og eldri.  Íbúðin 
sem er á 2-hæð er 108,8 fm og bílskúrinn er 32,8.  2 
svefnh. og tvær stofur. Vel með farin og skemmtileg 
íbúð.  Verð 39,5 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Njálsgata góð 2ja herbergja
Rúmgóð íbúð, góð stofa og stórt herbergi. Hvít eld-
húsinnrétting. Parket á gólfi . Svalir og bakgarður. 
V 14.6 millj uppl Sigþór s: 899 9787

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

4-6.herb./sérhæðir

Nýbyggingar

Eldriborgarar

Sérhæðir

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

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

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við Ásakór                                
Höfum tekið í sölu góða 4ra herb. 159,1 fm íbúð á 
4-hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr við Ásakór í Kópavogi.  
Þrjú rúmgóð herb.  Rúmgóðar stofur og opið eldhús, 
uppþvottarvél og ískápur fylgja.  Rúmgóður bílskúr.  
Verð 37,9 milj.  Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Kópavogsbraut  Sérhæð mikið endurnýjuð
Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, ný endurnýjað baðherbergi. Stórar og bjartar 
stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og mikið 
endurnýjuð eign á frábærum stað. V 34,9 
uppl.Sigþór s: 899 9787  

Fjóluhavmmur 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

Háaleitisbraut 131 fm + bílskúr
Falleg og mikið endurnýjuð 131 fm 4-5 herb. íbúð á 1 
hæð ásamt 25 fm góðum bílskúr. Endurnýað eldhús og 
bað. Parket. 3 rúmg. svefnherb. Eftirsótt staðsetning. 
Suðursvalir. Verð 29 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Garðhús - Falleg rúmgóð íb. m. 4 sv.herb. 
+ bílskúr.
Falleg og velskipul. 5-6.herb. 151 fm íbúð. á 3.hæð+ris 
og 20 fm innbyggður bílskúr, eða alls 171 fm. á góðum 
barnvænum stað í Grafarvogi. Örstutt í skóla,sund og 
íþróttir.  4 svefnherb., 2 baðherbergi, gegnheilt parket, 
suðvestur svalir, þvottahús í íb. Ásett verð 32 m./ tilboð.  
Skipti skoðuð á ód. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Brúnastaðir - endaraðhús á einni hæð.
Gott nýlegt velskipulagt 171 fm endaraðh. á 1.hæð m. 
innb. bílsk., 3-4 svefnherb., parket, gott eldhús, stór 
afgirtur sólpallur og ræktuð lóð. Bein sala, engin skipti. 
Verð 39,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

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

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 svefnh., 
2 baðh., 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.

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.

Sandavað - Glæsilegt útsýni
Falleg íbúð á 2. hæð í fjölbýli með lyftu og stæði í 
bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum. Stór stofa með 
parketi,  suðvestur svalir með markísu. Opið eldhús 
með fallegri innréttingu. Tvö rúmg. svefnh. Fallegt Bað-
herbergi. Þvottahús innan íbúðar, Stutt í falleg útivistar-
svæði, skóla og þjónustu. Uppl. Sigþór s: 899 9787

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

Safamýri - laus strax
Í einkasölu 64 fm íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli. Laus 
strax. Íbúðin var að mestu öll endurnýjuð 2006, skipt 
um eldhús, baðherbergi, parket og fl. Sjá myndir mbl.is 
og fasteignir.is. Verð 17,9 m. Uppl. Bárður í 896-5221

Mávahlíð.
Vorum að fá góða 52 fm risíbúð i góðu húsi, gólfflötur 
ca 60 fm. Íbúð er laus og til afh. við Kauðsamning. 
V. 14,4m. 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

Sumarhús í Kjós
46 fm sumarhús m. tveimur svefnherbergjum. Útgengt 
frá stofu á pall með góðu útsýni yfir Meðalfellsvatn.
Opið eldhús. Eigin vatnsveita í samfloti m. 7 öðrum hús-
um á svæðinu. V. 10,5 M. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eyrarskógur - Eignarlóð
Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö 
svefnherbergi og tvö svefnloft. Heitur pottur Einungis 
er um 40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og 
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í 
veiði. V 15,9m Sigþór S: 899 9787

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

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

Laugarnesvegur 87 (íbúð 202) 
Opið hús í dag 
mánudag á 
milli17:00 og 
18:00.
Falleg 109 fm þriggja her-
bergja íbúð á 2. hæð m. stæði 
í bílgeymslu.  Stór og björt 
stofa þaðan sem útgengt er á 
s-svalir.  Eldhús með fallegri 
innréttingu.  Fallegt parket og 
náttúrusteinn á gólfum.  V. 
36,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

OPIÐ HÚS

Stigahlíð - Útsýni.
Falleg 5 herbergja 136,7 fm. íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýli í Hlíðunum. Í risi er geymsla sem hefur verið 
innréttuð sem herbergi með þakglugga, vaskur ásamt 
tengi fyrir þvottavél er í því herbergi. Íbúðin er mjög vel 
skipulögð. Glæsilegt útsýni. Verð 34,3 uppl. Þórarinn 
s. 844-6353

• Vantar 2ja herb. íbúð í vesturbæ Reykjavíkur,  
uppl. veitir Ellert í s:893-4477

• Vantar íbúð sem þarfnast standsetningar, uppl. veitir Ellert í s: 893-4477

• Vantar 150-300 fm verslunarhúsnæði á svæðum 101-104,105,108 fyrir 
traustan aðila til kaups eða leigu, Kópavogur kæmi alveg til greina.  
Uppl. Veitir Bárður Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221.

•  Vantar fyrir traustan aðila 200-300 fm einbýlishúsi í Fossvogi, Stigahlíð 
eða miðsvæðis í Reykjavík,  
uppl. Veitir Bárður Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221
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t r a u s t  

Herb: 5-6

Opið
hús

Sigtún 45 - 105 Rvk

Frábærlega staðsett 3ja.herb íbúð  í kjallara í fallegu þríbýlishúsi sem 
hefur fengið gott viðhald á þessum eftirsótta stað í borginni.  Rúmgóð 
stofa og tvö svefnherbergi.  Í Eldhúsinu er góður borðkrókur,  eldri 
innrétting og stór gluggi. Örstutt er í alla þjónustu, fallegar gönguleiðir,  
Laugardalinn og fl.  

Uppl. Hafdís gsm: 895 6107  

Verð: 18,5m

Stærð: 78,2 fm Herb. 3  

Opið hús mánudag 12 mars kl 18.30-19.00

Herb: 5-6

Opið
hús

Skógarás 2  – 110 Rvk

Einstaklega falleg  163,5 fm 5 herbergja penthouseíbúð á tveimur 
hæðum með óviðjafnanlegu útsýni. Íbúðinni fylgir 25,4 fm bílskúr. 
Eignin er öll mjög vel umgengin og talsvert endurnýjuð . Húsið er klætt 
að utan og stutt er í alla þjónustu og útivistarsvæði.

Uppl. Þóra gsm: 822 2225

Verð: 34,9m

Stærð: 188,9 fmHerb. 5

Opið hús mánudag  12.mars kl 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Bæjargil 39  – 210 Gbæ

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á 
stórri hornlóð.  Húsið er nýlega málað að utan og nýleg gólefni að 
hluta. Eldhús rúmgott með góðri innréttingu og borðkrók. Svefnher-
bergi eru 4 öll rúmgóð. Bæði baðkar og sturta á baðherbergi og salerni 
á báðum hæðum. Örstutt í alla skóla og þjónustu. 
Uppl. Hafdís gsm 895 6107

Verð: 53.9m

Stærð: 185,9 fmHerb. 5

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Skálagerði 6 – 108 Rvk

Fallega 3ja herbergja íbúð  auk bílskúrs á þessum eftirsótta stað. 
Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og tvö 
svefnherbergi. Einnig er lítið vinnuherbergi í búðinni. 

Uppl. Þorsteinn gsm: 694 4700

Verð: 28,9m

Stærðir:  124 fmHerb. 3  

Opið hús mánud.12.mars kl 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Vandaðar og bjartar 3ja-6herb.  íbúðir í nýbyggingu. Stæði í lokaðri  
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Ein allra besta staðsetning 
íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu.  Lundur 86-92 eru þrjú 4ra-6 
hæða fjölbýlishús með 52 íbúðum. 

Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610  

Verð: 29,5-55m

Stærðir: 100,1-231,6 fmHerb. 3-6

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Herb: 5-6

Opið
hús

Breiðavík 23 – 112 Rvk 

Einstaklega falleg og rúmgóð fimm herbergja íbúð á efstu hæð með 
fallegu útsýni yfir á Geldinganesið og Esjuna. Í íbúðinni eru 4 mjög 
rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðstofa, stórt eldhús, baðherbergi og 
þvottahús. Öll herbergin eru 11 fm eða stærri.  Örstutt er í alla helstu 
þjónustu, skóla, leikskóla og framhaldsskóla. 

Uppl. Berglind gsm: 694 4000 

Verð: 33,9m

Stærð: 143,1 fm

OPIÐ HÚS mánudag 12.mars kl 18.30-19.00

Opið
hús

Krummahólar 8 – 109 Rvk

Rúmgóð íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði  í 
lokaðri bílageymslu. Frábært útsýni er frá 
íbúðinni. Baðherbergi er endurnýjað með 
hornbaðkari með nuddi. Svefnherbergi eru tvö, 
parket á gólfi stofu og rúmgóður borðkrókur í 
eldhúsi. Uppl. Hafdís gsm: 895 6107

Verð: 16,7m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud.12 mars frá kl. 18.30-19.00

Stærð: 79,1 fmHerb. 3

Miklabraut 70 – 105 Rvk 

Fallega 2ja herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. 
Svefnherbergi íbúðarinnar er mjög rúmgott. 
Nýlegt parket er á holi og svefnherb. ásamt því 
að nýlega hefur baðherbergið verið endurnýjað 
að hluta. Stigagangurinn er nýlega málaður.  
Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Verð: 15,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12.mars frá kl. 17:30-18:00

Stærð: 62,3 fmHerb. 2

Tröllakór 7 - 203 Kóp

Eignin fæst gegn  yfirtöku lána frá Landsb. + 
1,5 miljónir.  Falleg  og björt 3ja herbergja íbúð 
á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi. Merkt stæði í  
bílageymslu fylgir. Rúmgóð herbergi með miklu 
skápaplássi. Frábær staðsetning.   
Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610 

Verð: 24,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12.mars kl. 17:30-18:00

Stærð: 106,9 fmHerb. 3

Álfaborgir 17 – 112 Rvk

Mjög falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 3.hæð 
(efstu hæð ) með sérinngangi  á frábærum stað 
í Grafarvoginum. Mikið útsýni er úr íbúðinni. 
Mjög stutt er í skóla, leikskóla og alla helstu 
þjónustu. 
Uppl. Þorsteinn gsm: 694 4700

Verð: 19,9m

Opið
hús

Opið hús mánud. 12.mars kl 18:30-19:00

Stærð: 86 fmHerb. 3

Kögursel 38 – 110 Rvík

Fallegt parhús m /bílskúr þar sem hver fermetri 
er vel nýttur staðsett á barnvænum stað í 
Seljahverfinu. 3-4 svefnherb., endurnýjað bað, 
stofur m/útgengt á sólpall.   
  
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð: 38,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12. mars  kl. 17:30-18:00

Stærð: 158,3 fmHerb. 5 

Goðatún 12 - 210 Gbæ

Upprunalegt einbýli með 35 fm. bílskúr (innif.  
í fm.) og stórum garði sem í eru 2 gróðurhús.
Tvö svefnherbergi, tvær rúmgóðar stofur með
útgengi á pall. Steyptur kjallari – skráður -
með 20 fm. geymslu og þvottahúsi. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð: 31,1m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12. mars kl. 18:30-19:00

Stærð: 145,1 fmHerb. 4

Smyrilsvegur 29 - 107 Rvk

Einstaklega vönduð og falleg 3ja til 4ra herbergja 
114 fm íbúð á jarðhæð  með sérinngangi. 
Eftirsótt staðsetning á Háskólasvæðinu milli 
Hjarðarhaga og Fálkagötu, næst Suðurgötu. 
Göngufæri í miðbæinn.
Uppl. Árni gsm: 893 4416

Verð: 35,9m

Opið
hús

Opið hús mánud. 12. mars  kl 18.30 – 19.00

Stærð: 114 fmHerb. 3 – 4 

Kórsalir 5 – 201 Kóp

Falleg 4ra herbergja, 134 fm, björt íbúð 403 á 
fjórðu hæð í suðvestur hluta hússins. Bílastæði í 
bílakjallara fylgir. Stórar suðvestur-svalir með 
óhindruðu útsýni til fjalla og sjávar. Snyrtileg og 
vel umgengin sameign. Sjón er sögu ríkari. 
Uppl. Árni gsm: 893 4416

Verð: 32,9m

Stærð: 133.9 fmHerb. 4

Kópavogsbraut 18 – 200 Kóp

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð í kjallara í tvíbýli 
með gróðursælum garði.  Búið er að skipta um 
dren og skólplagnir ásamt því að taka 
baðherbergi í gegn. Gott sameiginlegt bílastæði 
og lóð eignaskipt.  
Uppl. Dórothea gsm: 898 3326

Verð: 17,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12. mars kl. 17:30-18:00 

Stærð: 82,3 fmHerb. 3

Grandavegur 47 – 107 Rvk

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

Verð: 26,9m

OPIÐ HÚS mánud. 12.mars kl. 18:30-19:00 

Stærð: 111,1 fmHerb. 3

Vættaborgir 3 - 112 Rvk

Stór og falleg 3. herb íbúð á 2. hæð með 
sérinngangi.  Tvö stór svefnherbergi. Eldhús, 
borðstofa og stofa mynda fallegt rými þar sem 
gengið er útá suðursvalir. Parket og flísar á 
gólfum, Áhvílandi lán 19,3 m.  
Uppl.  Óskar gsm: 893 2499

Verð: 20,9m

OPIÐ HÚS mánud. 12. mars kl. 17:30-18:00 

Ögurás 1 – 210 Gbæ 

Björt íbúð á efri hæð með sér inngangi ásamt 
góðu útsýni. 3 góð svefnh., þvottaherb og 
geymsla innan íbúða. Aðalrýmið með hátt til 
lofts. Góð íbúð í litlu fjölbýlishúsi í botnlagna í 
Ásahverfinu í Garðabæ
Uppl. Sigurður gsm: 898 6106

Verð: 34,9m

OPIÐ HÚS mánud. 12. mars kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Opið
hús

Opið
hús

Herb. 5

Opið hús mánud. 12. mars  kl 17.30 – 18.00

Opið
hús

Stærð: 91 fmHerb. 3 Stærð: 117 fmHerb. 4

einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggð
hornlóð.  Húsið er nýlega málað að utan og n

ta. Eldhús rúmgott með góðri innréttingu og
bergi eru 4 öll rúmgóð. Bæði baðkar og stu
á báðum hæðum. Örstutt í alla skóla og
Uppl. Hafdís gsm 895 6107

5,9 fm



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.
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Bæjargil - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 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 57 millj.

Furuvellir  - Einbýli - Hf.
Fallegt einbýlishús vel staðsett í lokuðum botnlanga á Völlunum 
í Hafnarfirði. Húsið er 211,3 fm og þar af bílskúr 32,3 fm. 4 
svefnherb. Björt stofa og borðstofa. Fallegt eldhús. Sérlega fallegt 
yfirbragð yfir húsinu. Vel staðsett í lokuðum botnlanga. Möguleg  
skipti á minni eign í Hafnarfirði koma til greina. Verð 46 millj. 

Brekkuás 9-11 Hafnarfjörður - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra  í Áslandi í 
Hafnarfirði. 
* Íbúðirnar eru frá  87 - 138 fm.  Skilast fullbúnar með gólfefnum. 
* Innréttingar frá Parka.*Tæki frá Ormsson.
* Frábær staðsetning og vandaður frágangur. Traustir verktakar.
* Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu með völdum íbúðum.

Furuhlíð - Einbýli - Hf.
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.

Skipalón - 3ja - Hf.
Gæsileg íbúð á efstu hæð (fimmta hæð), íbúðin er 99,1 fm með 
geymslu, gott aðgengi, lyfta, og gluggar i þrjár áttir í íbúðinni. 
2 svefnherb. björt stofa, suðursvalir, gott aðgengi. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Eign sem vert er að skoða. Laus strax. 
Verð  23,5 millj. 

Ölduslóð - 3ja - Hf.
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. 

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

Óttuhæð - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt einbýli í á tveimur hæðum vel staðsett í  hæðarhverf-
inu 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, þvotta-
hús og snyrtingu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95. millj.

Hraunhvammur - Einbýli - Hf.
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. V. 44,9 millj. 

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

Sumahús á Spáni 
Til sölu á Spáni fallegt einbýlishús, fullbúið húsgögnum  25 km 
frá Alicante (stofa 2 svefnherbergi eldhús og bað)  Undir húsinu 
er góð geymsla ,svefnherbergi með snyrtingu og útisturta. Góð 
lóð með  bílskýli. 2 svalir eru á húsinu.  Verðtilboð óskast (má 
greiðast í íslenskum krónum).
Upplýsingar veitir Helgi Jón s. 893-2233.    

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

Þórsgata 2 -  Penthouse - 101 Rvk.
Nýkomin í sölu glæsileg 143,2 fm lúxus íbúð á efstu hæð í nýlegu 
húsi þessum frábæra stað . Eigninni fylgir einnig tvö stæði í bíla-
geymslu. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, sólstofu, 
eldhús,snyrtingu, þvottahúsi, sjónvarpshol, herbergi, hjónaher-
bergi, fataherb., baðherb., geymslu. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign í algjörum sérflokki. 
Verð 65.millj. Upplýsingar veitir Þjorbjörn Helgi sölumaður gsm 
8960058. thorbjorn@hraunhamar.is

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

Blikaás - Sérhæð - Hf.
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. 

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

Fjóluás - Einbýli - Hf.
Glæsilegt nýlegt 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. 
Verð 58,5  millj. 

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

Hólabraut - Sérhæð með aukaíbúð - Hf.
Mjög falleg 162 fermetra efri hæð ásamt 38 fm bílskúr, 35 fer-
metra aukaíbúð og 10 fm sameiginlegu rými á jarðhæð samtals 
um 245 fm vel staðsett í suðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í 
forstofu, stigapall, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, 
gang, þrjú herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi, bílskúr og ein-
staklingsíbúð ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Verð 39,9 mill

Norðurbraut  -  Sérhæð - Hf.
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.
Góð fjárfesting.   

Glæsilegar fullbúnar nýjar útsýnisíbúðir með óskertu 
sjávarútsýni yfir höfnina í Hafnarfirði.   Íbúðirnar  er fullbúnar 
með gólfefnum og eru 137 til 142,7 fm. Stórar stofur og 2 
baðherbergi, Eldhús með glæsilegum 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.



Um er að ræða 2774,5 m2 skrifstofu 
og verslunarhúsnæði við Urðarhvarf 
ásamt sameign á góðum útsýnisstað
Eignin bíður upp á mikla möguleika
Næg bílastæði fylgja eigninni 
Öll skipti skoðuð  

Urðarhvarf 

203 Kópavogur

191 m2 veislusalur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Góð staðsetning

Miklir möguleikar

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Gott 1410 m2 stálgrindarhús

Stór athafnalóð

Nýlegt hús

Mikil lofthæð og fjöldi innkeyrsludyra

Afgirt lóð

Völuteigur
270 Mosfellsbær

Verð: 143 millj.

Skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum

Til sölu eða leigu ca. 2800 fermetra.

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.
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Markaður með 
atvinnuhúsnæði 
er að taka við sér

Markaður með atvinnuhúsnæði fraus á 
miðju ári 2007, frá þeim tíma hefur nánast 
eingöngu leigumarkaður verið virkur. 
Frá haustmánuðum 2011 er greinilegur 
viðsnúningur hvað þetta varðar. Fyrirtæki 
hafa lokið endurskipulagningu og eru farin 
að horfa fram á veginn. 

Þar sem markaðurinn hefur verið 
nánast óvirkur um nokkurra ára skeið 
er verð á atvinnuhúsnæði í sögulegu 
lágmarki og þær hækkanir sem hafa 
orðið á íbúðarhúsnæði hafa ekki skilað 
sér í sambærilegum hækkunum á 
atvinnuhúsnæði. Það má segja að 
viðskipti hafi frá árinu 2008 nánast 
eingöngu snúist um leigusamninga.  
Þróunin síðustu misseri hefur verið sú 
að  fyrirtæki eru aftur farin að fjárfesta í 
húsnæði fyrir sína starfsemi. Nefna má 
t.d. nýlegar sölur á stórum eignum á víðs 
vegar á höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar skoða á nýtt atvinnuhúsnæði 
þarf fyrst og fremst að taka ákvörðun 
um hvort um er að ræða kaup eða leigu 
húsnæðis. Miklaborg er með breitt úrval 

atvinnuhúsnæðis í boði, jafnt til kaups 
og leigu. Að kaupa eða leigja hefur sína 
kosti og galla sem í stuttu máli byggist 
á mörgum þáttum, bæði í rekstri og ytra 
umhverfi. Þarfagreining er einn lykilþáttur 
slíkrar ákvörðunar og aðstoða starfsmenn 
Mikluborgar viðskiptavini sína í að skoða 
þætti eins og staðsetningu, stærð og 
líklegan vöxt auk þess að greina 
hvernig innri starfsemi fellur 
að gerð húsnæðis. 

Miklaborg hefur á að skipa sérfræðingum 
sem hafa margra ára reynslu á þessu 
sviði. Atvinnuhúsnæðisdeildin okkar 
aðstoðar stjórnendur fyrirtækja bæði með 
kaup eða leigu á atvinnuhúsnæði.

Ef þú ert í hugleiðingum um að selja, 
leigja eða  kaupa atvinnuhúsnæði ekki 

hika við að hafa samband 
við sérfræðinga okkar 
og þeir munu fúslega 
aðstoða.

Fasteignasalan Miklaborg eykur sérhæfingu sína í atvinnuhúsnæði, 

hvort sem er í sölu eða leigu slíks húsnæðis.

j p
hihh ka við 

við s
og þ
aðs

g
mi fellur

Svan Gunnar Guðlaugsson 
sölufulltrúi

Þröstur þórhallsson
löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -
1/4

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

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann



Fallegt 273 m2 einbýlishús

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Gott áhvílandi lán

Hraunberg
111 Reykjavík

Verð:  58.5 millj.

Björt og rúmgóð 2ja herbergja

Sérinngangur

Vinsæl staðsetning

Laus strax!

Mávahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 15,5 millj.

Góð 3ja herbergja

Vel skipulögð og björt

Suðursvalir

Hús í góðu viðhaldi

Rofabær
110 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Falleg 5 herbergja

Stærð 134,4 m2 með bílskúr

Bílskúr 22 m2

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð: 29,5 millj.

5herbergja 106 m2 á efstu hæð

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Laus fljótlega

Brávallagata
101 Reykjavík

Verð: 34,9 millj.

Frábær staðsetning

3ja herb 67 fm

Stutt í miðbæinn

Næg bílastæði

Ljósvallagata 
101 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Vel skipulagt raðhús

Góð aðkoma

6 svefnherbergi

Laust strax!

Dalsel
109 Reykjavík

Verð: 36,0 millj.

Björt íbúð á efstu hæð

Snyrtilegt fjölbýli með lyftu

Stæði í opinni bílageymslu

Lítil útborgun

Marteinslaug 
113 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð

Lítil útborgun ásamt yfirtaka lána og sölulaun

2. svefnherbergi

Bílageymsla

Pallur sem er afgirtur

Sandavað 
110 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

Falleg 3ja herbergja 

Á jarðhæð  

Bílskýli 

Verönd

Perlukór 
203 Kópavogur

Verð: 26,5 millj.

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

Góðar suðursvalir

Sérinngangur

Laus strax!

Langholtsvegur
104 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Góð 4ra herbergja

Lítið niðurgrafin

Sérinngangur

Hús í góðu viðhaldi

Grænahlíð
105 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

Björt og falleg endaíbúð

Mikið útsýni til allra átta

Stæði í bílageymslu

Kórsalir
201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

Stórglæsilegt 422 m2 einbýli

Stórar stofur

Gott viðhald

Frábær staðsetning

Laugarásvegur
104 Reykjavík

Verð: 150 millj.

Einbýli á einni hæð

Frábært skipulag

Mikið endurnýjað

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,5 millj.

Sérinngangur og suðurpallur

3ja herbergja

Bílskúr

Laus við samning!

Frostafold
112 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

140 m2 4ra herbergja
Nýleg eign

Björt og vel skipulögð

210 Garðabær

Verð: 34,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

þri. 13. mars

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Árakur 3

Björt og vel skipulögð
114 m2 3ja herbergja 
Stutt í þjónustu - lyftublokk
Stæði í bílageymslu

112 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

mán. 12. mars

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
milli 18:00 og 18:30 að Barðastöðum 11

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



234 m2 einbýli

Eign sem hefur fengið gott viðhald 

Fallegt sjávarútsýni

Möguleiki á aukaíbúð

Tjarnarstígur
170 Seltjarnarnes

Verð: 64,5 millj.

2ja herbergja

Eldhús með borðkrók.

Þvottahús inn í íbúðinni

Pallur, útsýni

Leyfi fyrir bílskúr

Rauðás
110 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

70m2 einbýli

Mikið endurnýjað á síðustu árum

Frábær staðsetning

Sérlega falleg eign

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 26,7 millj.

3ja herbergja 100 m2 í lyftuhúsi

Stórbrotið útsýni

Vönduð sameign

Ársalir
110 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

2ja herbergja

Á 1. hæð

Yfirtaka lána + kostnaður

Rauðarárstígur
105 Reykjavík

Verð: 14,7 millj.

200 m2 parhús

Innst í botnlanga

Fallegt útsýni

Allt að 5 svefnherbergi

Leiðhamrar
112 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.

Rúmgóð og björt

3ja herbergja

93 m2 auk stæði í lokaðri bílgeymslu

Gott skipulag

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

Sérlega rúmgóð og vel skipulögð 

175 m2 neðri sérhæð í tvíbýli, auk 24 m2 bílskúrs 

60 m2 2ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi 

Rólegt og fjölskylduvænt hverfi 

Logafold
112 Reykjavík

Verð: 41,9 millj.

leitar að ...

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

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is            

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

í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is             

... einbýli í útjarðri höfuðborgarsv.
eða nágrenni þess 
Minnst 4 svefnherbergi og kostur ef 
það er aukaíbúð. Íbúð í Grafarvogi 
hluti af kaupverði. 
- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is           

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

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is            

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       

... 3ja herbergja íbúð 
í hverfum 101,107,105,104
Kjallari kemur ekki til greina,  sterkar 
greiðslur í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

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

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is       

... litlu raðhúsi eða parhúsi
í Grafarvogi
þarf að vera með minnst 3 svefnherb. 
á verðbilinu 35-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is       

... einbýli, raðhús, parhús í 
Grafarvogi
Óska eftir húsi á einni hæð minnst 
120 m2 og með bílskúr. 
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is       

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

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is           

... raðhús parhús Úlfarsfelli
Fokhelt eða tilbúið til innréttinga
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is           

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

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

Skráðu þína leit á www.miklaborg.is  

leitum að atvinnuhúnæði
af öllum stærðum og gerðu víðs vegar um borgina

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

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is  

... leiguhúsnæði undir lager
í Kópavogi 400-700 m²
Með góðum innkeyrsludyrum
- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@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.

- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is  

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

- með þér alla leið -  



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.

Til leigu 696,3 m2 skrifstofu- og rannsóknarhúsnæði 

10-12 skrifstofur, 2-3 fundarh., rannsóknarstofur

150 m2 opið vinnurými eða samkomusalur

Mötuneyti í húsinu , búningsklefar 

og sturtur í sameign.

Krókháls
110 Reykjavík

  TIL LEIGU

Bjart og gott 167,8 m2 verslunar- og 

þjónustuhúsnæði með góðum bílastæðum 

við innganginn.

Austurströnd
170 Seltjarnarnes

Verð: 19,9 millj.

Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu eða leigu

Allt tilbúið til að hefja rekstur

4 inngangar, 16 bílastæði.

Sér aðkoma fyrir lager

Laust strax. 

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð: 27,0 millj.

Mög gott atvinnuhúsnæði

Húsið er 1.512 m2 að grunnfleti 

auk 432 m2 millilofts

Gott aðgengi

Vesturhraun
210 Garðabær

Verð: 285 millj.

Góðar innkeyrsludyr

155 m2 með millilofti

Frábær staðsetning

Laust strax

Akralind
201 Kópavogur

Verð: 24,9 millj.

Gott 976 m2 iðnaðarhúsnæði á jarðhæð

Góður leigusamningur á hluta húsnæðisins

Ýmsir möguleikar fyrir rétta aðila

Stórt malbikað útisvæði

Skipti möguleg

Hvaleyrarbraut 
220 Hafnarfjörður

Verð:   110 millj.

Nýjar glæsilegar íbúðir í 28 íbúða lyftuhúsi við Eskivelli 21b

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

Frábært tækifæri til að komast í nýja íbúð

Íbúðirnar eru glæsilegar í alla staði og skilast fullbúnar með gólfefnum

Sér inngangur af svölum í allar íbúðir

Tvær geymslur með öllum íbúðum þar af önnur innan íbúðar

Frábært tækifæri til að komast í nýja íbúð

221 Hafnarfjörður

Verð frá: 18,6 - 22,2 millj.

Eskivellir

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG

Nýjar íbúðir í Skuggahverfinu!

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

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

áhersla á að nýta sem best kosti staðsetningar og umhverfis.

101 Reykjavík

Verð frá: 25,6 - 43,9 millj.

Lindargata

milli 17:30 og 18:30 að Eskivöllum 21b

milli 17.00-18.00 að Lindargötu 35

mið. 14. mars þri. 13. mars

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



Gullengi  - 112 Rvk
111.1 fm  3ja herbergja íbúð á 3. hæð.  
Parket á gólfum nema flísar á baði og 
þvottah. Verð 25 millj

Laugarásvegur - 104 Rvk
422 fm, á frábærum stað. Húsið er á 
tveimur hæðum með innb. bílskúr. Stórar 
stofur, aukin lofthæð, vandaðar klassískar 
innréttingar. Fallegur garður, verönd með
heitum potti. Útsýni yfir Laugardalinn.

Rjúpnahæð - 210 Gbæ
249 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum 
með tvöföldum bílskúr á vinsælum stað. 
Sérsmíðaðar innréttingar, vandað parket 
og flísar.  Verð 74 millj. 

Blikanes -  210 Gbæ
337,4 fm einbýli auk 49 fm tvöf. bílskúr, 
samtals 386,4 fm. Stór 1.620 fm. eignarlóð, 
frábært útsýni. Stórar  stofur, sér hjónasvíta. 
Séríbúð á jarðhæð. 

Barðastaðir - 112 Rvk
154,6 fm.  “Penthouse”   íbúð á 6 og 7 
hæð í lyftuhúsi, ásamt  sér bílastæði í 
bílageymslu, innangengt er úr bílageymslu 
í sameign. 2. svalir. Verð 39 millj 
OPIÐ HÚS Í DAG 18.30 - 19.00

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

Tjarnargata - 101 Rvk
Til leigu eitt af glæsilegri húsum í 
Reykjavík. Húsið er byggt 1913 og 
hefur nánast allt  verið endurnýjað 
frá grunni með vönduðum innrét-
tingum og tækjum. Heildarstærð á 
húsinu er 395,6 fm og skiptist niður 
á 3. hæðir. Tvö stæði á lóð fylgja. 
Húsið er staðsett neðan götu með 
útsýni yfir tjörnina.

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

stakfell.isFasteignasala .  Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Norðurbakki - 220 Hfj
Fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem ski-
last fullbúnar án gólfefna. Flísar í þvottah. 
og baði. Stærðir frá 100 - 132 fm. Allur 
frágangur til fyrirmyndar. Lyftuhús. Stæði 
í bílageymslu fylgja. 

Huldubraut 62 - 200 Kóp
258.7 fm parhús með innbyggðum 
bílskúr. Snyrtileg eign með arni í stofu. 
Stór timburverönd á baklóð. Laust strax. 
Verð 57 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG  KL 17.30 - 18.00

Fjarðarsel - 109 Rvk 
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum 
með möguleika á séríbúð í kjallara. 
Verð 38.9 millj 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 19.30-20.00

Álfholt  - 220 Hfj
106,2 fm  4ra herb. á annari hæð nálægt 
golfvelli. Parkegt á gólfum í stofu og 
svefnh.  Laus strax. Gott verð 19.9 millj.

Sóltún 28 - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 
7. hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra 
stæði í bílskýli. Verð 31 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 - 18.00

Sogavegur  - 108 Rvk
Virðulegt 581  fm. einbýlishús á stórri2.300 fm skógi vaxinni lóð með skemmtilegri aðkomu mið-
svæðis í  borginni. Eigninni fylgir einnig önnur samliggjandi 3.700 fm. lóð, einnig  skógi vaxin. 
Einstök eign sem býður upp á mikla möguleika. 
Hægt væri að skipta húsinu upp í nokkrar íbúðir. 

Rauðagerði - 108 Rvk
344,7 fm. tvílyft auk 38,7 fm. bílskúrs 
miðsvæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir eru 
í húsinu í dag, en auðvelt er að breyta 
húsinu aftur.  Verð kr. 86.000.000.

Furuhlíð – 220 Hfj
196,7 fermetra endaraðhús á friðsælum 
við. Garður hannaður af Stanislav. 
Verð 49,7 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18.00-19.00

Mánatún 3 - 105 Rvk íbúð 303
121,4 fermetra glæsileg 3ja herbergja 
íbúð á þriðju hæð. Þvottahús innan 
íbúðar. Sérgeymsla í sameign og sérstæði 
í bílskýli. Verð 38.5 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 12.30-13.00

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.

Mánatún 3 - 105 Rvk íbúð 306
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 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 12.30-13.00

Brautarland - 108 Rvk. 
191,3 fm. vel skipulagt og fallegt raðhús á 
einni hæð með 29,8 fm. bílskúr, á besta 
stað. 4-5 svefnh., yfirbyggð suðurverönd. 
Fallegur gróinn garður. Verð 61.9 millj. 

Dalsel – 109 Rvk
218.8 fm 7 herbergja enda-raðhús á þrem 
hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Laus 
strax.  Verð 36 millj.

Hraunteigur - 105 Rvk
107,5 fm 4ja til 5 herbergja íbúð á efstu 
hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket 
á gólfum nema baði. Svalir. Skipti á 
ódýrari eign. Verð 29.5 millj.

Grensásvegur  16 - 108 Rvk
577 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð 
sem skiptist í tvö bil sem eru í 
útleigu. Um er að ræða vel staðsett 
verslunarpláss sem býður uppá 
mikla möguleika.

Atvinnufasteignir

Þorrasalir - 201 Kóp
Nýjar fullbúnar 3ja herb. útsýnisíbúðir á með sérinngang af svölum á frábærum stað.  Íbúðirnar eru í 
göngu færi við einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug, skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun, íþrót-
ta og fimleikahús. Áætlaður afhendingartími í júlí 2012. Íbúðirnar skiptist í anddyri, þvottahús, baðherbergi, 
tvö svefnherbergi, stofu og eldhús. Sér geymsla og stæði í bílskýli fylgir íbúðinni. Verð frá 22.5 millj.

Sundaborg 11-13 - 104 Rvk
Um er að ræða 599,2 fm jarðhæð sem er innréttað sem lagerpláss þrjár innkeyrs-
luhurðir eru í rýmið og 140,7 fm skrifstofu og fundarrými á efrihæðinni. Laus 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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Dofraborgir – 3 h./bílskúr – 112 Rvk.
Mjög falleg 90,1fm 3 herb.íbúð á 3 hæð ásamt 
20,3fm innbyggðum bílskúr, samtals : 115,7fm. 
Mjög fallegt útsýni. Mikil lofthæð í stofu. Yfirbyg-
gðar svalir. V-27,9millj.

Sörlaskjól – 3-4 herb./bílskúr – 107 
Rvk.
Vel skipulögð 64,5fm, 4ra herb. risíbúð ásamt 
31,2fm bílskúr, samtals : 95,7fm á þessum 
sívinsæla stað. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V-26,9millj.

Bræðraborgarstígur – 4 herb. – 101 
Rvk.
Afar glæsileg 83,8fm 4ra herb. risíbúð í mjög 
fallegu húsi á þessum vinsæla stað með glæsi-
legu útsýni. (Gólfflötur er ca : 116fm).
Mikil lofthæð. V- 34,9millj.

Laugavegur – 6 herb./penthouse – 
101 Rvk.
Afar glæsileg 160,6fm 6 herb. Penthouse íbúð 
á 2 hæðum með stórum 39,1fm suður svölum. 
Glæsilegt útsýni. 2 Sérbílastæði á baklóð. 4 
svefnherbergi. V-59millj.

Leirubakki – 4 herb. – 109 Rvk.
Vel skipulögð 93fm 4ra herb. íbúð (þar af eitt 
herbergi í kj.) í mjög góðu fjölbýli. Húsið klætt 
að utan auk þess sem stigagangur er nýlega 
standsettur. V-19,2millj.

Auglýsum
eftir stórri hæð 
með bílskúr á 

Högunum
 í skiptum fyrir 

raðhús í 
Skjólunum 

Hlíðarvegur – Einbýli/aukaíbúð – 200 
Kóp.
Mjög vel staðsett 152,1fm einbýlishús á 2 
hæðum + 44,8fm bílskúr. Bílskúrnum hefur verið 
breytt í 3 herbergja íbúð. Mjög fallegt útsýni. 
Glæsilegur garður. V-49,7millj. 

Ugluhólar –3 herb./bílskúr – 111 Rvk.
Snyrtileg og björt 83fm 3 herb. endaíbúð á 2 hæð 
ásamt 21,7fm bílskúr, samtals : 104,7fm. Mjög 
fallegt útsýni. Stórar suður svalir. V- 21,5millj.

Skaftahlíð –Hæð/
bílskúr 105 Rvk.
Stórglæsileg 150,5fm 
5 herb. hæð með 
sérinngangi ásamt 
24,5fm bílskúr, 
samtals: 175,0fm. 
Eignin er mikið 
endurnýjuð og er 
skipulag eignarinnar 
mjög gott. 
V-45,9millj.

Geitland –  4 herb. – 108 Rvk.
Gullfalleg einstaklega vel skipulögð 130,5fm 4 herb. endaíbúð á 2 hæð í 
mjög góðu húsi á þessum vinsæla stað. Mjög fallegt útsýni. Stórar suður 
svalir. V- 37millj.

Víðimelur – 3 
herb. – 107 Rvk.
Mjög falleg og björt 
76,3fm 3 herb. íbúð á 
efri hæð í góðu húsi 
á þessum vinsæla 
stað. Mjög snyrtileg 
íbúð og hús. 
Sameign er mjög 
góð. V- 25,9millj.

Skaftahlíð – 2herb. – 105 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 62,5fm 2 herb. 
íbúð á 4 hæð í mjög góðu húsi. Endurnýjað bað 
og elshús.Góðar suð/vestur svalir. Sameign til 
fyrirmyndar.V-18,9millj.

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Skúlagata – 3 herb. – 105 Rvk.
Gullfalleg mikið endurnýjuð 78,1fm 3 herb.á 2 
hæð í góðu húsi. Suður svalir. Mjög snyrtileg 
sameign. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V- 19,9millj.

 

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

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

LUNDUR 86-92 – Fossvogsdalur 

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

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 eldhúsinnrétting, 

Jarðhæð með verönd.

DÚFNAHÓLAR
2ja herbergja íbúð, frábært útsýni, 

stutt í þjónustu.

TJARNARSTÍGUR
 Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert 

baðherbergi, Stór timburverönd.

STÓRAGERÐI
 Sérhæð, 178,3 fm., Bílskúr, 4 góð 

svefnherbergi. 

17. JÚNÍTORG
2ja herb., Efsta hæð, 50 ára og eldri, 

Verð 23,5 millj.
 

HOFTEIGUR 
3ja íbúða hús þar af tvær íbúðir 

samþykktar, Bílskúr, verð 59,5 millj. 

MOSPRÝÐI
Raðhús, Tilbúið að utan og einan-

grað og múrað að innan, Innbyggður 
bílskúr, Gott skipulag, 

Möguleiki á 5 svefnherbergjum.

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.



Stórhöfða 23, 110 Reykjavík
Sími: 863-0402
www.husaskjol.is
husaskjol@husaskjol.is

Snyrtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr innarlega í botnlanga í Grafarvogi. 
Gífurlega miklir möguleikar í boði. 4 svefnherbergi og mannhæðahár lagnakjallari undir öllu húsinu. 

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13. MARS FRÁ 17:3018:00

Dofraborgum 21 112 RVK

108 Reykjavík (Austurbæ)

Tegund: Einbýli

Stærð: 201 m2

Herbergi: 5

Svefnherbergi: 4

Verð: 52.900.000 ISK

Jóhanna Guðrún Snæfeld  gsm: 845-6305

Fallegt útsýni, stutt á 
golfvöllinn og í frábærar
gönguleiðir.

Stutt fyrir börnin í 
grunnskóla og leikskóla.
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Fasteignasalinn hefur fengið nýtt nafn og heitir nú Húsaskjól

Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, sími: 863-0402
Sími: 863 0402Sími: 863 0402
www husaskjol iswww husaskjol iswww.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.iswww.husaskjol.iswww.husaskjol.is
h kj l@h kj l il@h kj l iwww.facebook.com/husaskjolusaskjol@husaskjol.isusaskjol@husaskjol.is

– af því að þín fasteign skiptir máli

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

asdis@husaskjol.is

Jóhanna Kristín

gsm: 698-9470

jkg@husaskjol.is 

Hrafnhildur Björk 

gsm: 862-1110

hrafnhildur@husaskjol.is 

Ingibjörg Agnes 

gsm: 897-6717

inga@husaskjol.is

Átt þú erindi við Húsaskjól? Við tökum vel á móti þér!

gsm: 845-6305

johannagudrun@husaskjol.is 

Virkilega fín 4 herb. íbúð á fimmtu hæð í viðhaldslítilli lyftublokk með bílastæði í 
kjallara. Þrjú svefnherbergi en möguleiki að taka annað barnaherbergið og hafa þá 
mjög stóra stofu. Mikið útsýni til allra átta, þægileg eign sem vert er að skoða.  

OPIÐ HÚS Í DAG 12.MARS KL.17:30-18:00

Rjúpnasalir 14 – 201 Kóp
Tegund: Fjölbýli

Stærð: 128,7 m2

Svefnherbergi: 3

Verð:  32.700.000 ISK Inga gsm: 897-6717

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Stór bílskúr, draumur græjufólksins. Stórt 
herbergi innaf bílskúr með sérinngangi.

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13. MARS KL. 17:30-18:00

Bæjartún 19 – 200 Kóp
Tegund: Einbýli

Stærð: 251,2 m2

Svefnherbergi: 5

Verð:  49.700.000  ISK Hrafnhildur gsm: 862-1110

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á efstu hæð í litlu þriggja íbúða fjölbýli,  
aðeins ein íbúð á hæð. Stutt í alla verslun, þjónustu og almenningssamgönguleiðir. 

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13. MARS KL.17:30-18:00 

Laufvangur 6 – 220 Hfj
Tegund: Fjölbýli

Stærð: 93,6 m2

Svefnherbergi: 2

Verð:  17.500.000 ISK Jóhanna Kristín  gsm: 698-9470

Mjög smekkleg og vel skipulögð 111,6 fm. 4 herb. íbúð á annari hæð í lyftublokk 
með bílastæði í kjallara. Mjög fjölskylduvæn eign þar sem stutt er í skóla, leikskóla
og nátturuna.

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13.MARS KL.17:30-18:00

Álfkonuhvarf 41 – 203 Kóp
Tegund: Fjölbýli

Stærð: 111,6  m2

Svefnherbergi: 3

Verð:  29.900.000 ISK Inga gsm: 897-6717

Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin er alveg endurnýjuð, 
rúmgóð svefnherbergi og stór suðurpallur.

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13. MARS KL. 18:30-19:00

Krummahólar 6 – 111 Rvk
Tegund: Fjölbýli

Stærð: 95,5 m2

Svefnherbergi: 2

Verð:  21.500.000 ISK Hrafnhildur gsm: 862-1110

Sjarmerandi og töluvert endurnýjað einbýlishús á einni hæð með sérstæðum bíl-
skúr sem auðvelt er að breyta í séríbúð. Stór en viðhaldslítill garður með nýlegri 
hellulagðri verönd fyrir aftan húsið sem gengið er út á úr eldhúsi og þvottahúsi 
sem er mjög privat. 

OPIÐ HÚS Á MORGUN. 13. MARS KL.18:30-19:00 

Digranesvegur 73 – 200 Kóp
Tegund: Einbýlishús

Stærð: 169,5  m2

Svefnherbergi: 4

Verð:  47.000.000 ISK Jóhanna Kristín  gsm: 698-9470

Rúmgóð og björt 4 herbergja íbúð á jarðhæð með góðri lofthæð á rólegum og 
góðum stað þar sem stutt er í alla verslun,  þjónustu og helstu þrótta-og útivistar-
perlu höfuðborgarsvæðisins.

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17:30-18:00 

Sigtún 39 – 105 Rvk
Tegund: Þríbýlishús

Stærð: 98 m2

Svefnherbergi: 3

Verð:  23.500.000 ISK Jóhanna Kristín  gsm: 698-9470

Notaleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Stutt í Háskóla Íslands og þjónustu mið-
bæjarins. Fín íbúð fyrir skólafólkið.

OPIÐ HÚS Á MORGUN 13. MARS KL. 19:30-20:00

Vesturgata 46A – 101 Rvk
Tegund: Þríbýli

Stærð: 52,6 m2

Svefnherbergi: 1

Verð:  15.900.000 ISK Hrafnhildur gsm: 862-1110

Erum með kaupendur á skrá af sambærilegum eignum.

GULLSMÁRI

Gullsmári – 201 Kóp
Tegund: Fjölbýli

Stærð: 75,6 m2

Svefnherbergi: 1

Verð:  24.700.000 ISK Inga gsm: 897-6717

Löggiltur fasteignasali



Traust þjónusta í 30 ár

NJÁLSGATA 4RA HERBERGJA
Góð 103 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í fallegu 
fjölbýli. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og stór og 
björt stofa.   Fallegt útsýni er frá íbúðinni. Tvennar 
svalir. Sameign er falleg og vel umgengin. Stað-
setning eignar er góð. Verð 26 millj. 

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

GARÐAVEGUR - EINBÝLI
Fallegt 171 fm tveggja hæða einbýlishús á góðum 
stað í Hafnarfirði. Húsið er 150 fm og bílskúr 21 fm. 
Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Útgengt á fallega timburverönd. Á efri 
hæðinni er glæsilegt eldhús, stór stofa og borðstofa. 
Tvennar svalir. Parket og flísar á gólfum. 
Verð 34 milljónir. 

SKELJATANGI - EINBÝLI
Glæsilegt 293 fm tveggja 
hæða einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á 
fallegum stað í Mos-
fellsbæ. Eignin gefur mikla 
möguleika m.a. að útbúa 
litla séríbúð. Glæsilegar 
innréttingar. Parket og flísar 
á gólfum. Lóðin er fullbúin 
og bílaplan hellulagt.
 Verð 79 millj.

KLAPPAKÓR - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI
Vorum að fá í einkasölu fallega 154 fm sérhæð í 
fallegu húsi í Kórahverfinu í Kópavogi. Fjögur svefn-
herbergi og stór og björt stofa og borðstofa. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir. 
Fallegt útsýni. Verð 43 millj. 

GRÆNATÚN 4 - OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19:00 - 20:00 
MÁNUDAGINN 12. MARS GRÆNATÚNI 4, 
KÓPAVOGI.

Fallegt 237 fm parhús (197 fm) með inn-
byggðum (42 fm) bílskúr. Fimm rúmgóð 
svefnherbergi og tvær stórar og bjartar stofur. 
Úr sólskála er útgengt er á stóra suðurverönd 
með heitum potti. Eignin er falleg og hefur 
fengið gott viðhald. Verð 46,9 millj. Skipti 
möguleg á minni eign. 

GAUTLAND 1 - OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS Í DAG 
MÁNUDAGINN 12. MARS
FRÁ KL. 19:00 - 20:00.
Falleg og mikið endurnýjuð 
103 fm 4ra herbergja íbúð á 
3. (efstu) hæð í góðu fjölbýli 
í Fossvoginum í Reykjavík. 
Þrjú rúmgóð herbergi og 
stór og björt stofa. Nýlegar 
innréttingar og skápar. Bað-
herbergi mikið endurnýjað. 
Stórar suðursvalir. Fallegt 
útsýni. Verð 26.8 millj. Laus 
fljótlega. 

HAMRAVÍK - JARÐHÆÐ
Falleg 104 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu 
fjölbýli. Íbúðin er með sérinngangi og er  afgirt 
verönd til suðvesturs. Tvö rúmgóð herbergi með 
skápum. Eldhús með fallegum innréttingum. Þvotta-
hús innan íbúðar. Flísalagt baðherbergi. Parket og 
flísar á gólfum. Verð 25 millj. 

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

BALDURSGATA 
FJÓRAR ÍBÚÐIR
Heildareignin nr. 29 við Baldurs-
götu í Reykjavík, sem er fjórar íbúð-
ir ásamt stórri eignarlóð, á þessum 
fallega stað í Þingholtunum. Um 
er að ræða efri hæð sem skiptist í: 
Tvö rúmgóð herbergi, tvær bjartar 
stofur, stórt eldhús, baðherbergi 
og sólskála. Þrjár einstaklings-
íbúðir á jarðhæð: Herbergi/stofa, 
baðherbergi með sturtuklefum 
og eldhús. Þvottavélar í öllum 
íbúðum. Glæsileg eignarlóð, afgirt 
með skjólveggjum, timburverandir 
og fallegur gróður. Eign með mikla 
möguleika. Verð  64 milljónir. 

OPIÐ HÚS

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS
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Þverás - raðhús
Skemmtilegt og vel skipulagt 203,1 fm tvílyft einbýlishús 
á fallegum útsýnisstað, efst í Selássnum. Á neðri hæð eru 
stórar stofur, eldhús, gestasnyrting og þvottahús. Á efri 
hæð eru 4 svefnh., svalir í austur útaf hjónaherbergi, Stórt 
baðherbergi,  hornbaðkar, sturtuklefi, góð innrétting. 
Góður bílskúr. Frábær staðsetning innst í botnlanga, víðát-
tumikið ústýni. Stutt í grunnskóla. VERÐ 45,9 MILLJ. 

Haukalind - raðhús
Mjög fallegt og vel skipulagt 201,6 fm endaraðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Uppi er stórar 
stofur með vestursvölum, vandað eldhús og gestasnyrt-
ing. Niðri eru 3 góð svefnh, stórt baðh.með sturtuklefa 
og baðkari, þvottahús, vinnuh.og sjónvarpshol. Bílskúr er 
flísalgður. Afgirt timburverönd framan við húsið. Stór lóð 
sem er tyrfð. Húsið er steinað að utan. VERÐ 53,8 MILLJ.

Háaleitisbraut - raðhús
Fallegt og vel skipulagt 180,2 fm einlyft raðhús ásamt 
bílskúr, innarlega í botnlanga. Íbúðin er 152,2 fm og 
bílskúr er 28 fm.  Rúmgóð stofa, eldhús með beyki-
innréttingu. 4 svefnh., flísalagt baðherbergi, stutuklefi 
og baðkar. Gestasnyrting. Parket á húsinu. Hellulögð 
verönd útaf holi.  GÓÐ STAÐSETNING, STUTT Í ALLA 
VERSLUN OG ÞJÓNUSTU SVO OG GRUNNSKÓLA OG 
FRAMHALDSSKÓLA. VERÐ 50,9 MILLJ.

Þinghólsbraut - einbýlishús
FALLEGT 208,8 FM EINBÝLISHÚS Á PÖLLUM ÁSAMT 
BÍLSKÚR. Stofa, borðstofa, eldhús mel nýleggri innr. 
glerskáli. Fjögur svefnherb. Baðherb. er endurnýjað. her-
bergi og þvottahús með bakútgangi á lóð.  Húið er mikið 
endurnýjað, utan sem innan. STÓRKOSTLEGT ÚTSÝNI, 
FRÁBÆR STAÐSETNING Á BESTA STAÐ Í VESTURBÆ 
KÓPAVOGS.VERÐ 58 MILLJ.

Skildinganes - einbýlishús
GLÆSILEGT 275,5 FM EINBÝLISHÚS MEÐ INNB. BÍLSKÚR Á 960 FM SJÁVARLÓÐ  VIÐ SKERJAFJÖRÐINN. Tvær stofur, arinn. 
Vandað eldh. með ný. innr. og granitborðplötum, borðstofa, þrjú svefnherb. Baðherb. og gestasnyrt. ný endurnýjað. Parket 
og flísar. Afgirt timburverönd með heitum potti. 2ja herb. íbúð með sérinng. Saunabað í húsinu. ARKITEKT ER GEIRHARÐUR 
ÞORSTEINSSON. HÚSIÐ ER ENSTAKT OG ALGJÖR PERLA MEÐ TILLITI TIL HÖNNUNAR OG GLÆSILEIKA. UPPL. Á SKRIFST.

Eyktarás - einbýlishús
Glæsilegt og vandað 273,7 fm tvílyft einbýlishús ofan 
götu með innbyggðum bílskúr. Uppi eru stórar stofur, 
glæsilegt eldhús og baðherb. og 2 svefnh. Niðri eru 2 
svefnh. baðherb. og þvottahús. Áhv. gott lán með 4,15 
vöxtum við ÍLS. FRÁBÆR STAÐSETNING, SUNDLAUG Í 
NÆSTA NÁGRENNI, STUTT Í GRUNNSKÓLA. FALLEGAR 
GÖNGULEIÐIR OG ÚTIVISTARSVÆÐI. VERÐ 65,7 MILLJ.

Sólvallagata - einbýlishús
Skemmtilegt 248,7 fm einb.hús, tvær hæðir og kjallari 
ásamt bílskúr. á miðhæð eru stórar stofur og eldhús, 
uppi eru 4svefnh. og baðherb. Í kjallara er 2ja herb. íbúð, 
þvotthús o.gl.  Bílskúr er innréttaður sem vinnuaðstaða, 
flísalagt gólf með hitalögn undir, gluggar, gengið í bílskúr 
úr garði. FRÁBÆR STAÐSETNING, ÖRSTUTT Í MIÐBOR-
GINA. SKIPTI Á MINNI EIGN. MÖGUL. VERÐ 79 MILLJ.

Vitastígur - einbýlishús
GLÆSILEGT TVÍLYFT EINBÝLISHÚS Á RÓLEGUM STAÐ 
Í HJARTA BORGARINNAR. Uppi eru stór stofa og 
eldhús, opið út í eitt, mikil lofthæð. Neðri hæð, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi með hornbaðkari. Gegnheilt 
parket á gólfum, náttúrusteinn á baðherb. Húsið nýlega 
tekið í gegn og málað. Einstök eign á frábærum stað. 
VERÐ 46,9 MILLJ.

Fiskakvísl 5-6 herb.
Glæsileg 6 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli  í Ártún-
sholtinu, 4 svefnherbergi, (möguleiki á 5) Stór stofa, bjart 
og opið eldhús með nýlegri, hvítri sprautulakkaðri innrét-
tingu, granítborðplötur, eldunareyja með borðaðstöðu. 
Tvennar svalir. Víðáttumikið útsýni yfir borgina, Esjuna og 
allt vestur á Jökul. Risloft yfir hluta ibúðr.  ÁHV. 26 MILLJ. 
MEÐ 4,2% VÖXTUM GETUR FYLGT. VERÐ 37,8 MILLJ.

Nóatún - sérhæð
Mjög góð 121,9 fm 5 herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í góðu þríbýlishúsi ásamt hlutdeild í 
sameiginlegum bílskúr. Eldhús, endurnýjuð innrétting, 
Flísar á gólfi. Stórar samliggjandi stofur, gengið úr 
setustofu í garðinn. Í svefnálmu eru þrjú herbergi. Plas-
tparket á gólfum. Baðherbergi, flísar á gólfi og veggjum, 
baðkar. GÓÐ STAÐSETNING, MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI. 
VERÐ 32,5 MILLJ.

OPIÐ HÚS - Engjasel 31
Falleg 6 herb. 166,8 fm íbúð á tveimur hæðum, 1. hæð 
og jarðhæð, í litlu 3ja hæða fjölbýli. Á efri hæð er stofa, 
með stórum norðvestur svölum. Eldhús, með endurn. 
innréttingu og tæki, Tvö svefnherb. og baðherb. Á neðri 
hæð hæð eru Þrjú svefnherbergi, baðherbergi, með  
sturtuklefia og geymsla. Bakgarður með leiktækjum. 
Stæði í upphitaðri bílageymslu. Verð 28,9 millj. Guðný 
sýnir íbúðina á miðvikudag frá kl 18 - 19.

Grandavegur
Mjög falleg og vel skipulögð 107 fm 5 herb. íbúð á 3. hæð 
í eftirsóttu fjölbýlishúsi. Stór setustofa með vestursvölum. 
Eldhús, hvít sprautulökkuð innr. Borðstofa opin við eld-
hús. 3 svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt, baðkar. Ljóst 
parket á íbúðinni. Þvottahús á hæðinni. Verð 33,8 millj.

Skipasund - 3ja herb
Mikið endurnýjuð 81,6 fm íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi. Stór 
stofa, tvö svefnherb. parket. góðir fataskápar. eldhús með 
vandaðri innr. úr kirsuberjaviðið. Baðherb. flísalagt í hólf 
og gólf. Íbúðin er laus strax. Verð 19,8 millj.

Stigahlíð - efri sérhæð
GLÆSILEG 187,6 FM EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR Í AFAR 
GÓÐU ÞRÍBÝLISHÚSI Í HLÍÐUNUM. ÍBÚÐIN ER 156,4 
FM OG BÍLSKÚR 31,2 FM. Góð stofa með yfirbyggðum 
suðursvölum. Þrjú svefnherb. (mögul. á 4) Eldhús 
nýendurnýjað á vandaðan hátt, sprautalökkuð innr. 
granítborðpl.GÓÐ STAÐSETN. ÖRSTUTT Í HLÍÐASKÓLA 
OG MENNTASKÓLANN Í HAMRAHLÍÐ. VERÐ 48,8 
MILLJ.

Flétturimi - 3ja herb. 
Falleg endaíbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli ásamt stóru 
stæði í bílageymslu, samtals 123,8 fm.Stór og björt stofa, 
samliggjandi við eldhúsið, innrétting úr kirsuberjaviði, 
eldunareyja með stálháfi yfir. Gengið úr eldhúsi út á s. 
svalir. Baðherbergi, nýlega endurnýjað, flíslagt í hólf og 
gólf. 2 svefnh. Parket. Falleg eign á góðum stað. Áhv. 16,2 
millj. Verð 23,8 millj.  

Kvisthagi neðri sérhæð
GLÆSILEG 135 FM NEÐRI SÉRHÆÐ Í FJÓRBÝLISHÚSI Á 
ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ Í VESTURBORGINNI. Saml. 
stofur, 3 svefnherb. eldhús með endurn. inr. þvottah. í íb. 
flísal. baðherb. gestasnyring, íb.herb. í kjallara. FRÁBÆR 
STAÐSETNING Í NÁLÆGÐ VIÐ MELA- OG HAGASKÓLA 
OG ÖRSTUTT Í HÁSKÓLA ÍSLANDS. VERÐ 44,8 MILLJ. 

Njarðargata -2ja herb.
Falleg 2ja herb. íb 46.8 fm með sérinng. Flísal. anddyri. 
Stofa, furugólfborð. Eld. með sérsmíðaðri  innr. úr 
kirsuberjaviði. Opið í svefnrými úr eldh. góðir fatask. 
Geymsla/vinnuherb. Baðh. flísalagt, sturtukl. tengi fyrir 
þvottav. Gólfefni, furugólfborð og flísar. Falleg og notaleg 
íb.á rólegum stað. Verð 17.9 millj.

OPIÐ HÚS

Grenimelur - 2ja herb
Mjög góð 2ja herb. 64 fm íbúð í kjallara í þríbýlish. Stofa 
og eldhús með nýlegri innr. er samliggjandi, gott svefn-
herb. Parket á gólfum. Flísalagt baðherb. Áhv. óverðtr. lán 
12,7 millj. Verð 18,9 millj.

Hringbraut - 2ja herb.
Falleg 72 fm íbúð á 2. hæð með herb. í risi. Stór stofa, 
eldhús með enýlegri innr. Svefnherb. með suðursvölum 
útaf. Parket á íb. Hús og sameign í góðu standi. MJÖG 
GÓÐ ÍBÚÐ, STUTT Í MELA- OG HAGASKÓLA OG ÖR-
FÁRRA MÍNÚTNA GANGUR Í HÁSKÓLANN OG EINNIG Í 
MIÐBORGINA. ÁHV. 14 MILLJ. ÍLS. VERÐ 18,9 MILLJ.

Jöklafold - 2ja herb.
Mjög falleg og vönduð64 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi 
í Grafarvoginum. Flísalögð forstofa og hol. Eldhús með 
nýlegum innréttingum. Stór stofa með útgengt á vesturs-
valir. Svefnh. með innb. fataskáp. Baðh. flísalagt í hólf og 
gólf. Barnvænt umhverfi. Stutt í grunnskóla og verslun. 
LAUS FLJÓTLEGA. Verð 17,9 millj. 
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Einstaklega fallegt einbýlishús á 2 hæðum í Hafnarfirði. 
Húsið er 132,2 fm. Húsið skiptist í 4 herbergi,2 stofur, 2 
baðhergi og þvottahús innaf eldhúsi. Gengið er út á sólpall 
og garð frá eldhúsi. Húsið er til sýnis í dag frá 17:15 til 
18:00 – Ruth: 659-2512

Hverfisgata 39, Hfj Verð: 33,0 m.

Gott mikið endurbætt 300 fm einbýlishús með 110 fm 
aukaíbúð á jarðhæð með sérinngangi. Möguleiki að útbúa 
á þriðja íbúðarrýmið. Ástand gott og fallegur garður. Góðir 
útleigumöguleikar. Til sýnis í dag frá kl 17-17:30 
Bogi: 699-3444

Rauðagerði 70 Verð: Tilboð

Mjög vandað 172 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum 
38,3 fm bílskúr. Góð staðsetning. Sólstofa og vandaðar inn-
réttingar. Strandlengjan, laxá og tveir golfvellir ásamt fallegum 
göngu- og hjólaleiðum í nágrenni. Möguleg makaskipti.  
Til sýnis í dag frá kl 17:30-18:00 - Anna Svala: 664-6901

Barðastaðir 87 Verð: Tilboð

Vel skipulögð 110 fm endaíbúð á jarðhæð. Þrjú góð svefn-
herbergi og þvottahús innan íbúðar. Sérinngangur, sérgarður 
og hellulögð verönd. Stutt í alla þjónustu. Gústaf: 895-7205

Laufengi - 4ra herb. Verð: 25,5 m.

Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sameigin-
legum inngangi í fallegu þríbýlishúsi í hjarta miðbæjarins. 
V 28,7 m. Andri: 690-3111

Smiðjustígur - 101 Rvk. Verð: 28,7 m.

Góð 115 fm endaíbúð á 3. hæð í austur enda. Eignin mikið 
endurnýjuð að innan. Stór björt stofa, stórar suður svalir 
og ágætis útsýni. Nýlegt eldhús og baðherbergi ásamt 
gólfefnum. Til sýnis í dag kl 18-18:30. - Bogi: 699-3444

Tjarnarból 14, íbúð 0305 Verð: 28,9 m.

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. Til sýnis 
þriðjud. 13.mars kl. 12:15-13:00. - Gústaf: 895-7205 

Sóleyjarim, 2ja Verð: 21,9 m.

Mikið endurbætt  80 fm endaraðhús á einni hæð.  Sérgarður 
í suðvestri.  Húsið endurbætt 2007 og er í góðu ástandi. V. 
25,9 m.  - Anna Svala: 664-6901

Grundartangi Mos Verð: 25,9 m

2ja herbergja íbúð í risi í virðulegu timburhúsi. Mikil lofthæð, 
kvistar og fallegir bitar eru í íbúðinni og sem gefur henni 
fallegan svip. Mjög góð staðsetning í Þingholtunum.  
Til sýnis miðvikud. 14. mars frá kl 17-17:30.  
- Finnbogi: 895-1098

Njálsgata 16 Verð: 17,9 m.

Tvær nýjar 4ra herbergja íbúðir á neðri hæð með sérinn-
gangi í fallegu nýju fjórbýlishúsi í grónu hverfi við Melabraut. 
Eignin afhendist fullbúin að utan sem innan en án gólfefna. 
Afh. vorið 2012. Til sýnis miðvikud. 14. mars 18:00 - 
18:30. - Andri: 690-3111

Melabraut 27 Verð: 39,5 m.

Vel skipulögð um 98 fm 4ra herbergja íbúð. Þrjú herbergi og 
stofa. Stórar suðursvalir. Góð staðsetning þar sem stutt er í 
alla þjónustu. – Ruth: 659-2512

Hraubær - 4ra herb. Verð: 18,9 m.
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Mjög vel skipulögð 75,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2 hæð með 
fallegu útsýni yfir Fossvogsdalinn við Kjarrhólma Kópavogi. 
Tvö svefnherbergi - þvottahús innan íbúðar. Opið hús í dag 
frá kl 17:30 - 18:00. - Andri: 690-3111

Kjarrhólmi 26 Verð: 17,9 m.
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Björnsson 
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sölufulltrúi
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Einarsdóttir
sölufulltrúi
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Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
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KAPLASKJÓLSVEGUR – AUÐVELD KAUP
Góð 108 fm 4ra herbergja íbúð á 
tveimur hæðum á þessum eftirsótta 
stað. Hús nýlega málað að utan svo 
og stigahús og nýtt teppi. Áhv. 24 
millj. Verð: 27,5 millj.

HRAUNBÆR 103 – FYRIR 60 ÁRA 
Voru að fá í sölu fallega og bjarta 88 
fm íbúð í þessu vinsæla húsi.Ýmis 
þjónusta í boði, hárgreiðslustofa, 
fótsnyrting, föndur og fleira. Laus við 
kaupsamning.Verð: 27,5 millj. 

KLEPPSVEGUR – 4ra HERB. 
Björt, 106 fm, 4ra herbergja 
endaíbúð á 3. hæð (efstu) í bakhúsi. 
Íbúð sem er laus fljótlega. Íbúð sem 
vert er að skoða. Áhv. 14,5 millj. 
Verð: 23,4 millj. 

SEILUGRANDI – AUÐVELD KAUP. 
Góð, 68 fm, 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð ásamt stæði í bílgeymslu á 
þessum barnvæna stað í Vesturbæ-
num. Áhv. 18,1 millj. Verð: 18,9 millj. 

STÍFLUSEL – GOTT VERÐ.
95,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. 
Íbúðin er mjög rúmgóð með fallegu 
útsýni. Áhvílandi 16,7 millj. með 
4,15% vöxtum. Laus fljótlega. 
Verð: 18,9 millj. 

FUNAFOLD - EINBÝLI
Vel skipulagt 143,70 einbýlishús á 
einni hæð ásamt 31,0 fm innbyg-
gðum bílskúr eða samtals 174,70 fm. 
á þessum vinsæla stað í Grafar-
vogi. Að auki er ca. 80 fm útgrafið 
geymslurými í kjallara. Verð 44 millj. 

GVENDARGEISLI – STÆÐI.
Vel skipulögð 4ra herbergja 129,40 
fm endaíbúð á 3. hæð (efstu hæð) 
með sérinngangi ásamt stæði í 3ja 
bíla lokaðri bílgeymslu. Áhv. 14 millj. 
Verð: 29,5 millj. 

MIKIL SALA – VANTAR 
EIGNIR Á SKRÁ. 

FASTEIGNAMIÐLUN Í 
RÚM 30 ÁR. 

Markaðurinn er mjög líflegur 
um þessar mundir og því 
vantar okkur á skrá eignir í 
öllum stærðarflokkum. Hafið 
samband við sölumenn okkar í 
síma 575-8500. 

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ 

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur eignir á skrá. 
Höfum á skrá áhugasama kaupendur sem bíða eftir réttu eigninni. 

Ef þú ert í söluhugleiðingum hafðu þá sambandi við sölumenn okkar.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Tilboð óskast í timburhús án lóðarréttttiiiinnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaa  
til brottflutnings eða niðurrifs. til brottflutnings eða niðurrifs

15077 – Timburhús (Sumarhöllin), eigandi Háskóli Íslands. 
Húsið er til sölu án lóðaleiguréttinda til brottflutnings eða niðurrifs. Húsið selst 
í því ástandi sem það er í og þar sem það er staðsett núna. Húsið skal fjarlægja 
af lóðinni fyrir 31. maí nk. Húsið er staðsett á Hjarðarhaga 2 – 6. 
Húsið er 181,3 m² einingarhús úr timbri byggt árið 1987 skv. upplýsingum frá 
Þjóðskrá Íslands. 
Í húsinu eru átta jafnstórar skrifstofur, fundarherbergi og tvö stærri rými. Eitt 
salerni er í húsinu og er húsið hitað upp með rafmagni. Húsið er sett saman úr 
þremur einingum. Í húsinu er timburgólf með dúk, léttir innveggir úr spónaplö-
tum. Í lofti eru loftaplötur. Undir húsinu eru trébitar sem hægt er að hífa það 
upp á. 
Við brottflutning eða niðurrif ber að fara eftir byggingarreglugerð nr. 441/1998, 
kafla 2 – Umsjón með byggingarframkvæmdum. 
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Ingólf Aðalbjörnsson, byggingastjóra
Háskóla Íslands á skrifstofutíma í síma 525 4757.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann
17. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska 

Tilboð óskast í timburhús án lóðaleiguuurrrréééééééééétttttttttttttttttttttttttttt---
tinda til brottflutnings eða niðurrifs. tinda til brottflutnings eða niðurrifs

15075 – Timburhús (Letigarður), eigandi Háskóli Íslands. 
Húsið er til sölu án lóðaréttinda til brottflutnings eða niðurrifs. Húsið selst í 
því ástandi sem það er í og þar sem það er staðsett núna. Húsið skal fjarlægja 
af lóðinni fyrir 31. maí nk. Húsið er staðsett á Hjarðarhaga 2 – 6.
Húsið er 124 m² einingarhús úr timbri byggt árið 1978 skv. upplýsingum frá 
Þjóðskrá Íslands. 
Húsinu er skipt upp í þrjú rými og er sér inngangur í hvert þeirra. Í einu 
rýminu er salerni og eldunaraðstaða. Raflagnir eru að hluta í rafmagnsstok-kk
kum (tenglastokkum) á veggjum. Þá er nýtt ofnakerfi í húsinu. Í húsinu er 
timburgólf með dúk, léttir innveggir úr spónaplötum. Í lofti eru loftaplötur.
Undir húsinu eru trébitar sem hægt er að hífa það upp á. 
Við brottflutning og/eða niðurrif ber að fara eftir byggingarreglugerð nr.
441/1998, kafla 2 – Umsjón með byggingarframkvæmdum. 
Húnæðið er til sýnis í samráði við Ingólf Aðalbjörnsson, byggingastjóra
Háskóla Íslands á skrifstofutíma í síma 525 4757.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 þann 
17. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

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

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

Mörkin
Verslunar-, lager- og skrifstofuhúsnæði

Til sölu eða leigu verslunar-, lager-, og skrifsto-
fuhúsnæði sem skiptist í  verslunarými á 1. hæð,  
iðnaðar-/lagerhúsnæði í kjallara með 4 metra 
lofthæð og innkeyrsludyrum, annað lagerrými í 
kjallara með góðri lofthæð og innkeyrsludyrum 
auk  rýmis í kjallara sem hægt er að samnýta með lagerrými. Góð aðkoma að rýmum í kjallara 
bakatil. Húsið stendur á áberandi stað og hefur gott auglýsingagildi.  Góð aðkoma og næg bílastæði. 
Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Gunnar Jón Yngvason,Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500

IÐNAÐARHÚSNÆÐI 320 FM
Tunguháls með tveim stórum hurðum, 
eitt opið rými, góð lofthæð, snyrtilegt 
að koma og malbikað plan.
Laust strax fyrir þína starfsemi.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 155 FM
Bláuhúsin við Faxafen þar er 4 skrif-
stofur, opið vinnurými, snyrtilegt 
húsnæði, flott staðsetning.

VERSLUNARHÚSNÆÐI 670 FM
Fákafen með mest áberandi verslunarhús-
næðum í Reykjavík, mest eitt opið rými 
með steinteppi. Möguleiki á að fá einnig 
leigt lagerhúsnæði á sama stað. Húsnæði 
með mikið auglýsingagildi, mikið af 
bílastæðum, flott og þekkt staðsetning.

VERSLUNARHÚSNÆÐI 170 FM
Bolholt gott verslunar-húsnæði, stein-
teppi á gólfi, flott staðsetning, bjart 
húsnæði með góðu aðgengi til allra átta.

VIÐ LEIGJUM ATVINNUHÚSNÆÐI
SÝNISHORN ÚR SÖLUSKRÁ

HOW DO YOU LIKE ICELAND.IS
ferðaþjónusta með bílaleigu og fl. Öll 
leyfi til staðar. Góður tími framundan. 
Selst vegna veikinda. Hagstætt verð.

FATAVERSLUN Á LAUGARVEGI
Einstakt tækifæri til að eignast góða
verslun á þessum eftirsótta stað. Einstakt 
leiguhúsnæði sem býður uppá mikla 
möguleika. Ótrúlegt tækifæri fyrir þig.

HÁRSNYRTISTOFA , GLÆSILEG.
Flott stofa, innréttingar og allur búnaður 
fyrsta flokks. Flott tækifæri.

GRILL,SJOPPA,MATSALA,KAFFI
Rótgróinn rekstur opinn 8 - 16 aðeins 
virka daga. Kannt þú að búa til mat eða 
smyrja brauð ? Þá er þetta fyrir þig. 

REYNSLA ÞEKKING ÁRANGUR SÍÐAN 1994
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Eysteinn Sigurðsson
Lögg. fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

Starfandi í yfir 26 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

Sjá söluskrá okkar: www.fasteignir.is, www.mbl.is og  www.skeifan.is
Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sjá söluskrá okkar: www.skeifan.is

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Mikið úrval og fjöldi eigna á heimasíðu okkar www.skeifan.is
Sjá einnig www.fasteignir.is og www.mbl.is/fasteignir

Mjög falleg og björt 149 fm, 5 herbergja endaíbúð á 3. hæð 
með bíl skúr. Forstofa, hol, góð stofa, eldhús, baðherbergi,  
3 svefnherbergi og mjög stórar svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Frábært útsýni yfir Kópavog. Útgangur út á svalir úr 
eldhúsi og stofu. Sér geymsla í sameign. Bílskúrinn er rúm-
góður með hita, rafmagni og vaski. 33.9 m.

Húsavík fasteignasala 
Borgartúni 29, 105 Reykjavík
Sími: 510 3800
husavik@husavik.net
www.husavik.net

GALTALIND 4 – ENDAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG KL.17–18

Er með kaupendur að eftirtöldum eignum.
Um er að ræða ákveðna fjársterka kaupendur
sem þegar hafa selt sínar eignir hjá fasteign.is

VIÐ BJÓÐUM

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Viltu selja?

Dugguvogur 12, 104 Rvk.
Til sölu verslunar - og þjónustuhúsnæði við Dugguvog - mikið 
auglýsingagildi frá Sæbraut.  Húsnæðið er skráð 604,7 fm.  4
inngangar eru í húsnæðið auk eins úr sameign.  Rafmagnstafla 
hefur verið uppfærð. Mörg bílastæði eru við húsið.  Ekki VSK 
húsnæði. Leigusamningur er á húsnæðinu. 
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson 
í s. 534-1024 / 897-7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

Kristján Ólafsson hrl
Löggiltur fasteignasali

Grófarsmári 26 - 201 Kópavogur
Gullfallegt parhús með bílskúr á besta stað í Kópavogi, stutt í skóla og aðra þjónustu.  

Húsið er vel skipulagt og bjart með fjórum góðum svefnherbergjum, nýlegu baðherbergi 
og stórum svölum. Suðurpallur með heitum potti. Auka íbúð á neðri hæð, tilvalin til útleigu.

Stærð 237,5 m² - Verð 55,9 m.
 

Opið hús miðvikudaginn 14. mars kl. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar: Rósa 893 7969

Rósa Margrét Sigursteinsdóttir
Sölufulltrúi
893 7969
rosa@hofudborg.is

OPIÐ
 H

ÚS

F A S T E I G N A M I Ð L U N
Hlíðasmári 2, 4. hæð - 414 4488 - hofudborg@hofudborg.is

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS
MORGAN
tonight

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK

Skemmtilegir þættir á BBC Lifestyle

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2 IS

Skemmtm ilegir þættir á BBC LLififestytyleleSkeSkSkk mmtmmtilel iigir þþættittitti áár á BBBBBBC LC LLC Lifififeifestystyt lllee

Alla virka daga kl. 18.00

Disovery Channel  er fáanleg í   

 ALLT     FRÆÐSLA    

 TOPPUR      LANDSBYGGÐ



12. mars 2012  MÁNUDAGUR20

BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 1.990.000.-
 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
4X4. Árgerð 2005, ekinn 124.þ 
km,sjálfskiptur,fallegur bíll.Verð 
áður 2.490.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.124483. 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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

VW Touareg 2 V6 3.6, árg. 2/2008, ek. 
52þ.km, 281hö, leður, lúga omfl, nýleg 
heilsársdekk, Eyðslugrannur og lítur út 
sem nýr, Ásett verð 5960þús.kr, Rnr 
116258, 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

NÝR 4X4 FORD TRANSIT 
14MANNA

Nýr Ford Transit 350L Trend 4X4, 14 
manna hópbíll. Verð 8.490.000 með 
vsk m.v. hópferðaleyfi. Uppl. í síma 
8580405

 2 milljónir +

Toyota Corolla’07.Nýskr.jan’08.
Ek.36þús.MMTskipting.Svartur.Verð 
2.350þús.S:6643522

 Bílar óskast

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

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.

 Fjórhjól

Til sölu kawasaki KXF 450 2011 ekið 
aðeins 29 tima Tilboð óskast fer á mjög 
góðu staðgreiðslu verði. Upplýsingar í 
síma 8633088

 Vinnuvélar

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. 

 S. 893 3573.

 Bátar

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

 Varahlutir

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.

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

NULL
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, Ford Mondeo ár ‘00. Kaupi 
bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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

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

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

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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

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

 Hreingerningar

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

Alhliða hreingerningarþ. Teppahreinsun 
/ Bónþjónusta / flutningsþrif. Þrif og 
þvottur 101, S. 893 0611.

Vantar hjálp við létt þrif í hemili sirka 2 
tíma á dag, 1-2svar í mánuði í Garðabæ. 
Uppl. í s. 846 3888.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

Alhliða bókhaldsþjónusta. Mikil 
reynsla. Ódýr og traust vinna., GAIUS, 
s. 8925784

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

Skattframtöl einstaklinga kr. 3.000 
GAIUS - bókhaldsþjónusta s. 892 5784.

 Fjármál

Skattframtal 2012. Einfalt framtal kr. 
5.000. Framtalsþjónusta HR sími 663-
4141.

 Málarar

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

Málarameistari
Öll almenn málningarvinna. Egill s. 
868 5171.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is
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Á Guðmundsson er íslenskt fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í hönnun og fram-
leiðslu á skrifstofuhúsgögnum. Fyr-

irtækið var stofnað árið 1956. Í fyrstu voru 
framleiddar ýmsar gerðir húsgagna en síð-
ustu fjörutíu ár hefur mest áhersla verið á 
framleiðslu skrifstofuhúsgagna. „Í fyrstu 
framleiddum við mest af skrifborðum og 
skápum en síðastliðin fimmtán ár hefur 
framleiðsla á stólum og öðrum vörum fyrir 
skrifstofuna aukist og nú bjóðum við heild-
arlausnir fyrir skrifstofuna ásamt skóla- og 
leikskólahúsgögnum og fleiru,“ segir fram-
kvæmdastjórinn Guðmundur Ásgeirsson.

Fyrirtækið hefur ávallt verið í samstarfi 
við húsgagna- og innanhússarkitekta og í 
dag bera þau Guðrún Margrét Ólafsdótt-
ir, Oddgeir Þórðarson og Erla Sólveig Ósk-
arsdóttir hitann og þungann af hönnunar-
vinnunni. „Þau Oddgeir og Guðrún Mar-
grét hanna Flex-skrifstofulínuna okkar 
en Sólveig hefur hannað mikið af stólum 
og þar eru Spuna- og Sprotastólarnir hvað 
þekktastir,“ segir Guðmundur og nefnir 
að Spuna stólarnir fengu afar góðar við-
tökur á Stockholm Furniture Fair sýning-
unni í Stokkhólmi á dögunum. „Þeir koma 
í ýmsum útfærslum og er meðal annars 
hægt að fá viðskiptamannastóla, fund-
arstóla, stóla með snúningi og ýmislegt 
fleira. Hönnunin og framleiðslan er alfar-
ið íslensk og verðið algerlega samkeppnis-
hæft við innflutta vöru,“ segir Guðmundur.

Guðmundur segir Á Guðmundson einn-
ig framleiða talsvert magn af sófum. „Þau 
Guðrún Margrét og Oddgeir hanna sófa 
sem henta vel á skrifstofuna eða í stór opin 
rými og er röndótti Flex sófinn gott dæmi. 

Hann kemur eins, tveggja og þriggja sæta 
og passar þunnt og fíngert útlitið sérstak-
lega vel í hvers kyns skrifstofurými.“ 

Tuttugu og fimm starfsmenn starfa við 
framleiðslu ÁG-húsgagna. Hráefnið og 
stöku íhlutir koma að utan en hönnunin 
og framleiðslan fer alfarið fram á Íslandi. 
Stærstur hluti hennar, eða timburfram-
leiðslan og bólstrunin, fer fram í 3200 fer-
metra húsnæði fyrirtækisins að Bæjarlind 
8 til 10 en auk þess kaupir fyrirtækið þjón-
ustu af nokkrum stálsmiðum. Guðmund-
ur segir fyrirtækið eiga fjölda tryggra við-
skiptavina sem leggja metnað sinn í að 

kaupa eingöngu íslensk skrifstofuhúsgögn 
og finnst akkur í því að geta státað af því að 
styðja við íslenska framleiðslu. 

„Þar sem framleiðslan fer öll fram á Ís-
landi getum við auk þess boðið upp á mik-
inn sveigjanleika og er auðvelt að aðlaga 
vöruna að óskum kaupenda og gera breyt-
ingar. Eins höfum við tekið að okkur ýmiss 
konar sérsmíði í samstarfi við arkitekta á 
vegum ýmissa fyrirtækja.“

Guðmundur segir eftir sem áður mikið 

um skrifborðs- og skápaframleiðslu og eru 
rafmagnsskrifborðin sérstaklega vinsæl. 
„Við þau er ýmist hægt að standa eða sitja 
sem af mörgum er talin mikil bragarbót við 
vinnuna.“ Guðmundur segir töluvert um 
að fyrirtæki kaupi eingöngu slík borð fyrir 
sína starfsmenn til að bæta vinnuumhverf-
ið og fást þau á góðu verði. „Þá má nefna að 
við höfum nýlega sett í loftið nýja heima-
síðu, www.ag.is, og stóraukið upplýsingar 
til viðskiptavina.“ 

Íslensk hönnun og framleiðsla
Á Guðmundsson býður upp á heildarlausnir fyrir skrifstofuna en hönnunin og framleiðslan er alfarið íslensk. Lengi vel var megináhersla á skrifborð 
og skápa en síðustu ár hafa fjölmargar vörutegundir bæst við, þar á meðal úrval stóla og sófa.

Flex sófinn hentar vel í hvers kyns skrifstofuhúsnæði.

Spuna stólarnir eftir Erlu Sólveigu Óskarsdóttur koma 
í fjölmörgum litum og útfærslum. 

Guðmundur Ásgeirsson stendur hér við hin vinsælu Flex-T rafmagnsskrifborð sem eru hönnuð af Guðrúnu Mar-
gréti Ólafsdóttur og Oddgeiri Þórðarsyni.  MYND/VALLI
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SKRIFBORÐIÐ TEKIÐ Í SKREFUM
Óreiða á skrifborðinu getur valdið vanlíðan í vinnunni auk þess sem dýrmætur tími tapast 
þegar leita þarf að einhverju í hrúgunni. Komdu skikki á skrifborðið í nokkrum skrefum.
Fyrsta skrefið er að taka ákvörðunina um að laga til. Gerðu þér grein fyrir að það mun taka 
lengri tíma en tíu mínútur.
Gerðu það á morgun. Það er óráð að henda sér í verkið strax, komast ekki yfir það og gefast 
því upp. Skipuleggðu morgundaginn þannig að þú hafir klukkutíma eða tvo aflögu til verksins.
Vertu með eftirfarandi atriði við höndina þegar þú byrjar:  Ruslafötu, endurvinnslufötu, papp-
írstætara, pappakassa og blaðabakka.
Stökktu á hrúguna og byrjaðu. Farðu í gegnum hvern staflann á fætur öðrum og hættu ekki 
fyrr en einungis tölva, sími og blaðabakki standa eftir á borðinu. Pappírsstaflarnir eru þá annað 
hvort komnir í ruslið eða ofan í merkta kassa.
Þurrkaðu af.

Skrifborð hlaðið drasli getur gert fólk vansælt í vinnunni.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

HRESSILEG HEIMASKRIF
STOFA
Heimaskrifstofan þarf að 
vera aðlaðandi svo þú komir 
einhverju í verk. Það skiptir líka 
máli ef þú þarft að fá viðskipta-
vini til þín heim að geta boðið 
þeim sæti, annars staðar en 
við eldhúsborðið. Með litlum 
tilkostnaði er hægt að búa til 
notalega vinnuaðstöðu sem 
hefur bæði karakter og heldur 
vel utan um gögnin þín. Gerðu 
þér ferð á markaði sem selja 
notuð húsgögn. Þú getur líka 
hlerað vini og ættingja og fund-
ið út hvort gamall stóll leynist 
einhvers staðar í geymslum. Ef 
þú ert handlagin/n ætti einnig 
að vera lítið mál að pússa upp 
gamalt skrifborð og lakka.

Gefðu heimaskrifstofunni karakter 
með notuðum húsgögnum.

MYND/NORDICPHOTOS GETTY

ÖRYGGI Á NETINU
Rafræn skilríki eru fram-
tíðin og allir ættu að kynna sér 
möguleika þeirra. Rafræn skilríki 
eru öryggistæki til notkunar á 
netinu og eru þægileg í notkun. 
Bankar selja rafræn skilríki til 
viðskiptavina sinna. 
Hægt er að nota skilríkin til 
auðkenningar og undirskriftar. 
Auðkenning með rafrænum 
skilríkjum kemur í stað notkunar 
á notendanafni og lykilorði. 
Sömu skilríki eru notuð til 
auðkenningar hjá öllum sem 
bjóða upp á auðkenningu með 
rafrænum skilríkjum. Þess vegna 
þarf ekki lengur að muna sér-
stakt notendanafn og lykilorð 
fyrir hvern og einn, aðeins eitt 
fjögurra stafa PIN-númer. 
Rafræn skilríki er hægt að 
nýta til að undirrita rafrænt skjöl 
sem áður þurfti að skrifa undir 
á pappír. Til þess að undirrita 
skjöl þarf að muna sex stafa PIN-
númer, undirritunar-PIN.
Rafræn skilríki koma í stað 
auðkennislykla.
Tölvan þarf að vera búin 
kortalesara og hugbúnaði sem 
les skilríkin. 
Hægt er að kynna sér rafrænu 
skilríkin á heimasíðunni skilriki.is.

Yealink er að verða einn stærsti 

framleiðandi á SIP-símtækjum og leggur 

allan metnað í að vinna með sem flestum 

framleiðendum IPsímkerfa. Á heimasíðu 

Yealink er að finna leiðbeiningar um 

hvernig á að setja upp SIP-símtæki við 

flestar gerðir símstöðva, t.d. NEC, 3CX, 

Avaya, Broadsoft, TrixBox, Asterisk, 

Philips o.fl.

Yealink-símtæki

Boðleið Þjónusta ehf // Skeifan 3C // 108 Reykjavik // Sími: 535-5200 // bodleid@bodleid.is // www.bodleid.is

3CX er hugbúnaðarsímstöð sem keyrir 
á Windows stýrikerfi og er afar einföld í 
uppsetningu og notkun 

Hægt er að nota allar gerðir af SIP-símtækjum eða frían 
tölvu síma frá 3CX sem gefur þér möguleika á að sjá stöðu 
allra starfsmanna og símahópa, hægt er að gefa símtöl áfram 
með því að draga símtalið með músinni yfir á símtæki, taka 
upp símtöl, einfaldir möguleikar á símtalsflutningum, talhólf, 
hægt að hringja frá hvaða forriti sem er, Excel, Word, ja.is 
o.s.frv. Einnig er einfalt að tengja símstöðina við hvaða 
símafyrirtæki sem er í heiminum og hafa þannig möguleika á 
erlendu símanúmeri sem gefur möguleika á miklum sparnaði 
í símanotkun.

Helstu eiginleikar:

  Tölvusímar með Myphone forriti sem gefur yfirsýn yfir stöðu símtækja 
og hópa.

  Tölvusímar eru með innbyggt tunnel þannig að þeir tengjast hvar sem 
er ef internettenging er fyrir hendi.

  Myphone forrit getur stýrt borðsímum.

  Hægt að hringja beint í númer á heimasíðum, word, excel eða öðrum 
forritum.

  Hægt að hringja beint frá Contacts í Outlook.

  Hægt að láta Contact-skrá opnast þegar númer kemur inn (CRM við 
Outlook 2003, 2007 og 2010).

  CRM plug við ýmsan annan hugbúnað eins og Microsoft Dynamic o.fl.

  Hjálparsvörun, nætursímsvari og þrepaval, veldu 1 fyrir…2 fyrir …o.frv.

  Möguleiki á að símstöð segi hvar viðkomandi er staddur í röðinni.

  Mismunandi afgreiðsla símtala eftir stöðu símtækis sem hver starfs-
maður stillir sjálfur á einfaldan máta.

  Talhólfsskilaboð koma í tölvupósti.

  Möguleiki á allt að 80% ódýrari símtölum erlendis.

  Hægt að hafa erlend númer í ýmsum löndum.

  Einfalt að vera með útibú hvar sem er í heiminum, þarf einungis 
internettengingu.

  SIP-hugbúnaður í farsíma með Android-stýrikerfi, iPhone og iPad. 
gefur möguleika á miklum sparnaði.

  Öflugt skýrslutól til að skoða símsvörun.

  Þjónustuvershugbúnaður, sýnir í rauntíma stöðu starfsmanna og 
símtöl á bið.

  Hægt að láta stöðu starfsmanns breytast ef tölva hefur ekki verið notuð 
í ákveðin tíma.
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Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

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

 Tölvur

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

 Nudd

Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740. 
Irena Kontulová.

 Spádómar

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

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag. Sími 777 2000

 www.heitirpottar.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Vandaðir álsólskálar 
og glerhýsi

Til sölu

 – samband og samstaða milli kynslóða
Virkni á efri árum

RÁÐSTEFNA 
Grand hótel Reykjavík
miðvikudaginn 14. mars 2012
kl. 13:00-16:00

Aðgangur ókeypis
allir velkomnir

DAGSKRÁ

Ráðstefna

 alla sunnudaga klukkan 16. Njótið vel

Hemmi Gunn – og svaraðu nú!
Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 
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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

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

Til leigu 40 fm.stúdíóíbúð á Bergþórug. 
kr. 75.000. Uppl. í 8971565 eftir k. 16

Eyrabakki , 60fm, m. útsýni yfir gömlu 
höfnina. Laus strax. Mánaðarleiga 
60þús + rafm. og hiti. Fyrirspurn 
sendist á bergljotkja@yahoo.com

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 
773 3182.

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

Falleg 3ja herb. íbúð 104 Rvk og Lítið 
hús við Laugaveg ibudlaus@goole.com

 Húsnæði óskast

A couple looking for a house, wich is 
around 180 m2. in the pricerange 200 
þ. kr. Please call. 844 8610.

Óskum eftir 4-5 herbergja íbúð til 
leigu á höfuðborgarsvæðinu, öruggum 
greiðslum heitið og meðmæli ef óskað 
er. Uppl. Í síma 899-3814 og netfang 
linastefans@gmail.com.

 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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Miðlun leitar að 
starfsfólki

Við leitum að metnaðarfullu 
og ánægðu sölufólki til þess 
að tala í síman á kvöldin og 
um helgar. Úthringingar fyrir 

íslensk fyrirtæki, félagasamtök 
og stofnanir

Góð laun í boði fyrir gott 
fólk. Sveigjanlegir vinnutímar. 
5808080 - midlun@midlun.is

Kvöldvinna
Rótgrófið og traust markaðsfyrirtæki 
óskar eftir fólki á aldrinum 35 - 60+ 
til að vinna við úthringingar 2-5 kvöld 
vikunnar. Fyrirtækið framkvæmir m.a. 
landsafnanir fyrir mörg af stærstu 
félagasamtökum í landinu og fer 
starfið fram frá skrifstofu okkar sem 
staðsett er í Reykjavík. Hæfniskröfur: 
Góð íslenskukunnátta (talað mál) 
Upplýsingar eru veittar virka daga í 
síma 869 0291 milli 14-16 virka daga.

Keiluhöllin Öskjuhlíð
óskar eftir vélamönnum í kvöld 

& helgar vinnu. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi menntun 

á sviði bifvélavirkjunar, 
vélstjóra eða góða reynslu af 

sambærilegu starfi.
Tekið verður á móti umsóknum 
i Keiluhöllinni í dag mánudag 
milli kl 17 - 19 eða á hordur@

keiluhollin.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn óskar 

eftir traustu fólki til starfa 
í afgreiðslu. Störf í boði 

eru: Húsgagnahöll 9-17 og 
helgarvinna Suðurver 11-19 

virka daga. Íslenskukunnátta 
skilyrði. Framtíðarstarf. Ekki 

yngri en 18 ára.
Umsóknareyðublöð má nálgast 

á www.bakarameistarinn.is

Vélstjóra og vélavörð vantar á tæplega 
200 tonna rækjubát. Sem er að hefja 
rækjuveiðar. Uppl. í síma 845 3480.

Óska eftir 2 vönum sjómönnum á 
Grásleppubát fyrir C svæðið. Einnig 
vantar menn til hrognaverkunar á 
sama stað. Uppl. í síma 847 3758 eða 
jakobinas@visir.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

Sérhæfð 
vörudreifing
Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar lausnir í 
vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Með áskrift að stöð 2 fylgirGame of Thrones, þáttaröðin sem heimurinn hefur
beðið eftir, verður Evrópufrumsýnd á Stöð 2.
Hver þáttur í verður sýndur  hér innan sólarhrings
frá frumsýningu í Bandaríkjunum. Misstu ekki af
þessum mögnuðu þáttum sem voru að stórum hluta
teknir á Íslandi.

Tryggðu þér áskrift á stod2.is
því styrjöldin er í nánd!

FRÁBÆR DAGSKRÁ FRAMUNDAN:

MIÐ ÍSLAND
NÝ GAMANÞÁTTARÖÐ HEFST 22. MARS

HANNAÐ FYRIR ÍSLAND
SPENNANDI HÆFILEIKAKEPPNI SEM HEFST 21. MARS

OG BESTA BARNAEFNI Í HEIMI FYRIR BÖRNIN

EVRÓPUFRUMSÝNT Á ÍSLANDI 2. APRÍL
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1
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krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. byssukúla, 6. bardagi, 8. púka, 9. 
taug, 11. tveir eins, 12. geil, 14. venjur, 
16. átt, 17. angra, 18. vöntun, 20. þófi, 
21. hita.

LÓÐRÉTT
1. umrót, 3. bókstafur, 4. mælska, 5. 
saur, 7. andsvar, 10. neitun, 13. röst, 
15. djamm, 16. því næst, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. skot, 6. at, 8. ára, 9. sin, 11. 
ðð, 12. kleif, 14. siðir, 16. sv, 17. ama, 
18. van, 20. il, 21. orna. 

LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. ká, 4. orðfimi, 5. 
tað, 7. tilsvar, 10. nei, 13. iða, 15. rall, 
16. svo, 19. nn.

Jæja, við 
skulum kíkja 
yfir prófílinn 
þinn á Einka-
mál.is! Hver 
eru áhuga-
málin þín?

Gosflösku-
tappar og 
sjónvarps-

gláp!

Uppáhalds-
matur?

Tónlistar-
smekkur?

Osta-
popp!

Kántrí-
tónlist og 

lúðra-
sveitir!

Og þú ert 
ber að ofan 
með Mikka 
mús eyru á 
myndinni?

Skemmti-
legur 

og blátt 
áfram!

Einhver 
við-

brögð?

Frá einum! 
Sveinn frá 

Sauðakróki! 37 
ára og safnar 

Legó-kubbum!

Vá! Er 
þetta 

Legó-lest 
sem við 
sjáum á 
mynd-
inni?

Já! Það er 
óhætt að 
fullyrða að 

við tveir erum 
ekki að fara 

að ná saman!

Ég gæti setið 
hérna í allt kvöld 
og hlustað á gæs-

irnar á vatninu.

Í 
alvöru? 
Ég líka!

Ég er ekki viss 
um að við 

séum að tala 
um það sama.

Uppáhaldið 
mitt er 

„Kettlingur í 
viðartætara.“

Ég byrjaði 
að nota 
gleraugu 

eftir að ég 
rændi lög-
reglustöð.

Hannes, ef þér leiðist 
skaltu fara og finna 
þér eitthvað 

dót.

Ég valdi 
þennan 

vegna þess 
að hann 
er minnst 
klístraður.

OJJJJJ 
Sótthreinsandi! 
Sótthreinsandi!

Það var einhvern tímann á blautvoðungs 
tímabilinu mínu hér á Suður-Spáni 

að ég sat með nokkrum félögum á krá og 
sötraði öl. Allt var eins og best var á kosið 
uns einn félagi minn snýr sér að mér og 
spyr án nokkurra vafninga: „Hvað þénar 
þú mikið á mánuði, Jón?“ Mig rak í roga-
stans.

ÉG VAR alinn upp við hina íslensku og 
römmu launaleynd sem lagði slík 
álög á talfæri manna að þau ráku 
fyrr rekkjuraunir viðkomandi en að 
gaspra um launamál. Það var meira 
að segja slíkur öryggisventill á þess-
ari launaleynd að menn misstu ekk-
ert launatengt upp úr sér jafnvel 
þótt þeir yrðu ofurölvi. Þetta er bara 
einkamál, ja, það er að segja einka-
mál hvers og eins og síðan yfirmanns-

ins. 

ÉG SKILDI mætavel af hverju 
vinnuveitendur fara fram 
á slíkt en mig undraði oft 

hversu hlýðnir menn voru 
við að fylgja þessu 

eftir. Þannig að einn 
daginn varð ég svona 
launatabúmaður líka 
þar til ég koma hing-

að til Spánar þar sem 

ríkir hin mesta launaléttúð. Þessi launa-
léttúð er mönnum svo geðgróin að meira 
segja fjölmiðlamenn geta rekið míkrófóna 
og kamerur framan í fólk á förnum vegi 
og spurt hvað það hefur í laun á mánuði. 
Reyndar er þetta alveg ótrúlegt miðað við 
það að alla jafna eru Spánverjar mun upp-
skrúfaðri en við Íslendingar svo ég leyfi 
mér nú smá pólitíska ranghugsun. 

SKÝRINGUNA á þessari spænsku léttúð 
er kannski að finna í töxtunum sem hér 
eru látnir tala út um flest launamál. Eins 
segja launin oft ekki alla söguna hér því 
margir eiga nefnilega jarðir sem gefa 
meira af sér en vinnan og svo eiga aðrir 
afaarf, sem svo er kallaður. Þannig er mál 
með vexti að hér í Andalúsíu er til stereó-
týpa, en þær segja oft sína sögu, sem 
kölluð er „afi átti.“ Dæmigerður „afi átti“ 
er maður í benetton skyrtu, Levi´s buxum 
og ítölskum leðurskóm. Hann hefur aldrei 
fengið skít undir nögl og hann talar oft og 
mikið um ríkidæmi ættarinnar.  

Í JANÚAR hóf ég vinnu í einkageiranum 
hér syðra og byrjuðu leikar með miklu 
launaþjarki. Engar kvaðir voru þó settar 
á túllann. Að þjarki loknu brá ég mér á 
Azahara krána, hitti þar fyrir nokkra koll-
ega og sagði frá málalokum. Og vitið þið 
hvað? Það var bara verulega hressandi.

Úr hlekkjum launaleyndar
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Síðastliðinn laugardag opnaði 
sýning í Reykjavík Art Gallery á 
Skúlagötu 30 með verkum Víðis 
Mýrmann.  

Nokkur málverkanna á sýning-
unni málaði Víðir á vinnustofu 
norska málarans Odd Nerdrum í 
Noregi, en þar dvaldi Mýrmann 
við verknám síðasta vetur.

Verkin á sýningunni eru klædd 
í sérsmíðaða gamaldags harð-
viðarramma sem listamaðurinn 
og Friðrik S. Bohic smiður og 
lífskúnstner, hönnuðu og smíð-
uðu frá grunni sérstaklega fyrir 
þessa sýningu.

Sýningin, sem opnaði á laugar-
daginn, mun standa yfir til 25. 
mars. Hún er opin virka daga frá 
10 til 18 og um helgar frá 12 til 
18.

Undir áhrifum 
Odd Nerdrum

LIÐHLAUPINN Víðir Mýrmann vinnur 
með olíu á striga. Listsköpun hans er 
undir áhrifum gömlu meistaranna, svo 
sem Monet, Constable og Corot. 

MYND/VÍÐIR MÝRMANN

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Mánudagur 12. mars 2012 

➜ Uppákomur
11.30 Tónleikar með Sóley og mynda-
sýning tengd hamförunum í Japan þann 
11.mars 2011 fer fram á Háskólatorgi 
á vegum japanskra skiptinema við 
Háskóla Íslands. Auk þess verður lengja 
með 1000 origami fuglum höfð til 
sýnis, en það er japönsk hefð og á að 
láta óskir rætast. Tilgangur viðburðarins 
er að minnast hamfaranna í Japan og 
fórnarlamba þeirra.
18.00 Listmunauppboð fer fram í Gall-
eríi Fold við Rauðarárstíg.
20.00 Kertavaka fer fram við Ráð-
húsið í tengslum við viðburð japanskra 
skiptinema við Háskóla Íslands til að 
minnast hamfaranna í Japan þann 
11.mars 2011.

➜ Fyrirlestrar

12.30 Magnús Pálsson heldur 
hádegisfyrirlestur í fyrirlestrarröðinni 
Vinnustofan við myndlistardeild LHÍ. 
Fyrirlesturinn er öllum opinn og haldinn 
í húsnæði deildarinnar að Laugarnes-
vegi 91 í Reykjavík.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

RRRRReeeekkkkkss

www.ms.is

Sumir líta á Hrísmjólkina sem sparimorgunmat, 

aðrir sem gómsætt millimál. En það er vel þekkt 

leyndarmál að Hrísmjólkin er líka glæsilegur 

eftirréttur í skál sem þú getur reitt fram hraðar 

en gestirnir ná að segja: „Takk fyrir mig.“ 

...hvert er 
þitt eftirlæti?þþþþþiiiit

...endilega fáið ykkur
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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) 17:40, 
20:00, 22:20  BLIKKIÐ 18:00, 20:00  MACHINE GUN 
PREACHER 17:30, 22:00  THE SKIN I LIVE IN 20:00, 22:20 

 THE DESCENDANTS 20:00, 22:20  MY WEEK WITH MARI-
LYN 18:00                                    
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS         “MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

 

BLIKKIÐ
SAGA MELAVALLARINS

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

FT

FBL

MBL

DV

PRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI
 26.000 MANNS 

Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
THE VOW  KL. 5.40 - 8 - 10.20  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SVARTUR Á LEIK LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
TÖFRATENINGURINN  KL. 3.30  L
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
STAR WARS EPISODE 1 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5  10
SAFE HOUSE  KL. 5.40 - 8 - 10.30  16
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.40  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L
 

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

SVARTHÖFÐI.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

THE VOW  KL. 5.40 - 8 - 10.20  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
SAFE HOUSE  KL. 10.15  16
GHOST RIDER 3D ÓTEXTUÐ KL. 5.40  12
THIS MEANS WAR  KL. 8 - 10.15  14
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45 - 8  L

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND MEÐ ÍSLENSKU TALI 

THE VOW  KL. 6 - 8 - 10  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 6 - 8 - 10   16

HVAÐ EF SÍÐUSTU FIMM ÁR ÆVI ÞINNAR HYRFU Á EINU AUGNABLIKI?
BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

10

EGILSHÖLL

12

16

16

L

7

7

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.
SÝND Í 2D OG 3D

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRAMYND Í 3D

ÁLFABAKKA

10

7

7

7

12

V I P

16

16

L

JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOHN CARTER kl. 10:10 2D
JOHN CARTER Luxus VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:30 2D
HUGO Með texta kl. 5:30 - 8 2D
CONTRABAND kl. 10:10 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 2D

10

10

7

7

16

KRINGLUNNI

JOHN CARTER                          kl. 5:20 - 8 - 10:40 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50 - 8 3D
HUGO Með texta kl. 10:10 2D
EXTREMLY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE M/ ísl. Tali kl. 5:20 3D

KEFLAVÍK
7

12

16
JOHN CATER kl. 8 3D
SVARTUR Á LEIK kl. 10:40 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D

AKUREYRI

7

7

12

16

JOHN CARTER kl.   8 3D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl.   6  3D
THE WOMAN IN BLACK kl.   10:40 2D
A FEW BEST MEN kl.   8 - 10:20 2D

PLEASANT SURPRISE
 -  C.B, JOBLO.COM

EXPLOSIVE
 – J.D.A, MOVIE FANATIC

“PURE MAGIC”
 – H.K, AIN’T IT COOL NEWS

“VISUALLY STUNNING” 
– K.S, FOX TV

����

JOHN CARTER          kl. 5:10 - 8 - 10:10 - 10:50 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:20 2D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 3D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D
HAYWIRE kl. 10:10 2D
HUGO kl. 5:20 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 2D

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
Time

����

Movieline
����

Myndin sem hefur setið síðustu 3 
vikur á toppnum í Bretlandi og notið 

gríðarlega vinsælda í USA.

Ein besta draugamynd síðari ára

JOHN CARTER 3D 7 og 10.15
SVARTUR Á LEIK 5.50, 8 og 10.15
SAFE HOUSE 8 og 10.20
THE IRON LADY 5.50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

V.J.V. - Svarthöfði.is

C.B. - JOBLO.COM

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRA 
MYND Í 3D

H.S.K. - MBL

FT

DV

MBL

FBL

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

5%

Hart var barist er knatt-
spyrnuliðið FC Ógn keppti 
á móti liði frægra kvenna á 
KR-vellinum á laugardag. 
Leikurinn var til styrktar 
Rakel Söru Magnúsdóttur 
sem hefur fimm sinnum 
greinst með krabbamein.

Lið FC Ógnar hafði betur í við-
ureign liðanna og skoraði um 20 
mörk á meðan stjörnuliðið skoraði 
einungis tvö. Í tilraun til að rétta 
af markamuninn var ákveðið að 
markmaður FC Ógnar fengi ekki 
að verja skot með höndum auk 
þess sem Saga Garðarsdóttir, liðs-
maður Ógnar, lék um stund fyrir 
hönd rithöfundarins Tobbu Mar-
inósdóttur.  

Liðsmenn skildu þó sáttir að 
lokum enda var markmið leiksins 
fyrst og fremst að leggja góðum 
málstað lið.

FC ÓGN HAFÐI 

BETUR Á 
KR VELLINUM

ÓGNVÆNLEGAR Lið FC Ógnar hafði betur í viðureign liðsins við stjörnum prýtt lið frægra kvenna.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STJÖRNULIÐIÐ Stjörnuliðið sótti hart fram en uppskar þó ekki sigur. 

FAGNAÐARLÆTI Blaðakonan Marta María Jónas-
dóttir fagnar öðru marki stjörnuliðsins. 

EINBEITTAR Sjónvarpskokkurinn Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir og rithöfundurinn 
Tobba Marinós voru einbeittar á vellinum. 

SÓTT AÐ MARKI Leikmenn FC Ógnar 
sækja að marki andstæðingsins. 
Leikurinn þótti afskaplega spennandi.



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Húsavík Garðarsbraut 50. Opið virka daga kl. 8-18 

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

Sérfræðingar í 
RYKSUGUM

Ryk/blautsuga Drive ZD10-50L 
1000W, 50 lítrar

27.900,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98-3B 3000W, 3 mótorar 
90 lítrar, PP vatnstankur

47.990,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98A-2B 2000W, 70 lítrar

42.890,-

Arges HKV-100GS30 1000W, 30 lítrar

25.900,-
Arges HKV-200GS60 2000W, 60 lítrar 

39.900,-

Spandy heimilisryksuga 
1600W, HEPA filter

5.990,-
Drive Bískúrsryksugan 1200W,  
20 lítrar

6.990,-
Soteco 900W 
4 þrepa hreinsun, afar hljóðlát

29.900,-
Soteco Yes Play 429, Ítölsk ryk- 
og vatnsuga 2800W, 62 lítrar 

59.900,-

Fyrir fyrirtækin  Fyrir alvöru verktaka Fyrir meistara

Fyrir minni spámenn Fyrir stærri spámenn Fyrir iðnaðarmanninn

Fyrir bílskúrinn 
og verðverndina

Fyrir húsbóndann Fyrir læknaFyrir alla

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

21.900,-
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sport@frettabladid.is

GEIR SVEINSSON  verður næsti þjálfari austurríska handknattleiksliðsins Bregenz að því er fram 
kemur á heimasíðu félagsins. Geir er annar Íslendingurinn til þess að stýra liðinu en Dagur Sigurðsson 
gerði það áður með góðum árangri. Dagur mælti með Geir í starfið en Geir var síðast þjálfari Gróttu.

525 8000
www.bilaland.is

KLETTHÁLSI 11 og EIRHÖFÐA
VIÐ ERUM Á TVEIMUR STÖÐUM:

(Bílakjarninn)
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Enska úrvalsdeildin:
MAN. UTD - WBA 2-0
1-0 Wayne Rooney (34.), 2-0 Wayne Rooney, 
víti (70.)
Rautt spjald: Jonas Olsson, WBA (66.).
SWANSEA - MAN. CITY 0-1
1-0 Luke Moore (82.).
NORWICH - WIGAN 1-1
1-0 Wesley Hoolahan (9.), 1-1 Victor Moses (67.).
ASTON VILLA - FULHAM 1-0
1-0 Andreas Weimann (92.).
BOLTON - QUEENS PARK RANGERS 2-1
1-0 Darren Pratley (36.), 1-1 Djibril Cisse (47.), 
2-1 Ivan Klasnic (85.).
CHELSEA - STOKE CITY 1-0
1-0 Didier Drogba (67.).
EVERTON - TOTTENHAM HOTSPUR 1-0
1-0 Nikica Jelavic (21.).
SUNDERLAND - LIVERPOOL 1-0
1-0 Nicklas Bendtner (55.).
WOLVES - BLACKBURN 0-2
0-1 David Hoilett (42.), 0-2 David Hoilett (68.)

STAÐAN:
Man. United 28 21 4 3 68-27 67
Man. City 28 21 3 4 69-20 66
Tottenham 28 16 5 7 52-34 53
Arsenal 27 15 4 8 55-38 49
Chelsea 28 14 7 7 48-32 49
Newcastle 27 12 8 7 39-39 44
Liverpool 27 10 9 8 30-26 39
Sunderland 28 10 7 11 36-31 37
Everton 27 10 7 10 28-28 37
Fulham 28 9 9 10 37-37 36
Swansea City 28 9 9 10 31-34 36
Norwich City 28 9 9 10 39-45 36
Stoke City 28 10 6 12 27-39 36
WBA 28 10 5 13 34-37 35
Aston Villa 28 7 12 9 31-35 33
Blackburn 28 6 7 15 40-60 25
Bolton 28 7 2 19 31-57 23
QPR 28 5 7 16 29-48 22
Wolves 28 5 7 16 30-58 22
Wigan Athletic 28 4 9 15 24-53 21

N1-deild karla:
Fram-Valur   30-28 (13-13)
Fram - Mörk (skot): Róbert Aron Hostert 8 
(11), Einar Rafn Eiðsson 5/2 (8/2), Ægir Hrafn 
Jónsson 4 (5), Jóhann Gunnar Einarsson 4 (8), 
Ingimundur Ingimundarson 3/2 (4/3), Sigfús Páll 
Sigfússon 2 (2), Elías Bóasson 1 (1), Sigurður 
Eggertsson 1 (2), Stefán Baldvin Stefánsson 
1 (2), Jón Arnar Jónsson 1 (2), Ásgeir Rúnar 
Sigmarsson (1), 
Varin skot: Sebastian Alexandersson 12/1 (34/5, 
35%), Ásgeir Rúnar Sigmarsson 1 (7, 14%), 
Hraðaupphlaup: 8 (Róbert Aron Hostert 1, 
Jóhann Gunnar Einarsson 2, Ingimundur 
Ingimundarson 1, Elías Bóasson 1, Sigurður Egg-
ertsson 1, Stefán Baldvin Stefánsson 1, Jón Arnar 
Jónsson 1, ) 
Fiskuð víti: 7 ( Ægir Hrafn Jónsson 3, Sigurður 
Eggertsson 3, Jóhann Karl Reynisson 1, )
Utan vallar: 8 mínútur. 

Valur - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 6/3 (8/3), 
Anton Rúnarsson 6/1 (12/2), Magnús Einarsson 
4 (5), Orri Freyr Gíslason 4 (5), Valdimar Fannar 
Þórsson 4 (8), Sveinn Aron Sveinsson 3 (4), 
Sigfús Sigurðsson 1 (1), 
Varin skot: Hlynur Morthens 14 (42/3, 33%), 
Ingvar K. Guðmundsson 1/1 (2/2, 50%), (1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 4 ( Anton Rúnarsson 2, Magnús 
Einarsson 1, Sveinn Aron Sveinsson 1, ) 
Fiskuð víti: 7 (Sturla Ásgeirsson 2, Magnús Einars-
son 2, Orri Freyr Gíslason 1, Valdimar Fannar 
Þórsson 1, Sveinn Aron Sveinsson 1, )
Utan vallar: 12 mínútur.

STAÐAN:
FH 17 10 3 4   454-424 23
Haukar 17 11 1 5   412-375 23
Akureyri 17 10 2 5   469-419 22
HK 17 10 1 6   469-442 21
Fram 18 10 1 7   459-459 21
Valur 18 7 4 7   480-462 18
Afturelding 17 3 1 13   396-462 7
Grótta 17 1 1 15   389-484 3

ÚRSLIT

N1-deild kvenna:
Stjarnan-KA/Þór   33-27
Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kjærnested 12, 
Jóna Margrét Ragnarsdóttir 8, Hanna Guðrún 
Stefánsdóttir 6, Esther Viktoría Ragnarsdóttir 2, 
Sandra Sigurjónsdóttir 2, Hildur Harðardóttir 1, 
Helena Örvarsdóttir 1, Arna Dýrfjörð 1.
Mörk KA/Þórs: Ásdís Sigurðardóttir 10, Katrín 
Vilhjálmsdóttir 4, Martha Hermannsdóttir 4, Kol-
brún Gígja Einarsdóttir 3, Erla Heiður Tryggvadótt-
ir 3, Kolbrá Ingólfsdóttir 2, Arna Erlingsdóttir 1.
Grótta-FH   27-24
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 10, Elín 
Helga Jónsdóttir 6, Laufey Ásta Guðmundsdóttir 
3, Tinna Laxdal 2, Björg Fenger 2, Sóley Arnars-
dóttir 2, Unnur Ómarsdóttir 2.
Mörk FH: Ingibjörg Pálmadóttir 7, Kristrún 
Steinþórsdóttir 6, Berglind Ósk Björgvinsdóttir 3, 
Sigrún Jóhannsdóttir 1, Aníta Mjöll Ægisdóttir 1, 
Birna Íris Helgadóttir 1, Indíana Nanna Jóhanns-
dóttir 1, Salka Þórðardóttir 1.
STAÐAN:
Fram 13 12 0 1   387-277 24
Valur 13 12 0 1   424-288 24
ÍBV 12 8 0 4   328-291 16
Stjarnan 13 7 0 6   367-347 14
HK 14 7 0 7   386-379 14
Grótta 13 4 1 8   305-361 9
KA/Þór 13 4 0 9   306-360 8
Haukar 13 3 0 10   319-404 6
FH 14 1 1 12   289-404 3

Þýski handboltinn:
Kiel-Grosswallstadt   28-15
Aron Pálmarsson og Sverre Jakobsson komust 
ekki á blað í leiknum.
Hannover Burgdorf-Lemgo   28-28
Ásgeir Örn Hallgrímsson skoraði 4 mörk fyrir 
Hannover, Vignir Svavarsson 3 og Hannes Jón 
Jónsson eitt.
Füchse Berlin-Hildesheim   36-18
Alexander Petersson lék ekki með Berlin vegna 
meiðsla.
Balingen-Wetzlar   28-25
Kári Kristján Kristjánsson skoraði tvö mörk fyrir 
Wetzlar.
Bergischer-Melsungen   25-27
Rúnar Kárason skoraði sex mörk fyrir Bergischer.

ÚRSLIT

HANDBOLTI Framarar unnu dýr-
mætan 30-28 heimasigur á Val í 
mikilvægum leik í baráttunni um 
sæti í úrslitakeppninni. Framarar 
eiga enn von um að næla í síðasta 
sætið í keppninni en möguleikar 
Valsara í framhaldinu eru litlir 
sem engir.

Jafnt var á flestum tölum fram í 
síðari hálfleik en þá sigldu Fram-
arar fram úr. Dómar féllu Frömur-
um í hag á mikilvægu augnabliki 
í síðari hálfleik þar sem heima-
menn juku forystuna í stað þess 
að gestirnir jöfnuðu. Valsmenn 
fengu tækifæri til að koma sér 

aftur inn í leikinn en fóru ítrekað 
illa að ráði sínu manni fleiri sem 
reyndist þeim dýrkeypt.

„Ég er mjög ánægður með 
tveggja marka tap þrátt fyrir 
að hafa verið tveimur til þrem-
ur mönnum færri allan leikinn,“ 
sagði Sigfús Sigurðsson varnar-
tröll Valsmanna allt annað en sátt-
ur við dómgæsluna í leiknum. Sig-
fúsi fannst varnarmenn Fram fá 
að ganga of hart fram en kollegi 
hans, Ingimundur Ingimundarson 
í liði Fram, var ekki á sama máli.

„Baráttan er bara hluti af leikn-
um. Strákarnir í Valsvörninni eru 

engir englar. Þeir eru fastir fyrir 
og klókir,“ sagði Ingimundur.

Framarar eru í 5. sæti með 21 
stig, jafnmörg og HK sem sækir 
Aftureldingu heim í kvöld. HK 
hefur betur í innbyrðisviður-
eignum félaganna en þau mæt-
ast í lokaumferðinni. Því er ljóst 
að Framarar þurfa að klára sína 
leiki og treysta á að HK eða liðun-
um fyrir ofan skriki fótur.

„Við stillum þessu þannig upp. 
Það eru þrír leikir eftir, sex stig, 
og við megum ekki tapa stigi ef við 
viljum ekki vera komnir í frí fyrir 
páska,“ sagði Ingimundur.  - ktd

Valsmenn eru svo gott sem komnir í sumarfrí í N1-deild karla eftir tap gegn Fram í lykilleik í Safamýrinni

Fram eygir von eftir baráttusigur á Val

HARKA Sigfús Sigurðsson reynir hér að 
stöðva Framarann unga, Róbert Aron 
Hostert.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Manchester City gaf eftir 
í titilbaráttunni í ensku úrvals-
deildinni í knattspyrnu í gær. Liðið 
virkaði sjálfstraustslaust gegn 
nýliðum Swansea sem báru enga 
virðingu fyrir stjörnum prýddu 
liði City og unnu sigur áður en yfir 
lauk. Í fyrsta skipti í tæpa fimm 
mánuði þurfa City-menn að gefa 
eftir toppsæti deildarinnar. 

Ekkert lið hefur skorað fleiri 
mörk á útivöllum í deildinni í 
vetur en sú staðreynd var ekki 
ofarlega í huga áhorfenda sem sáu 
hugmynda snautt lið City skapa sér 
fá færi. 

Vandræði City voru knatt-
spyrnustjóranum Roberto Mancini 
augljós því hann skipti miðju-
manninum Gareth Barry út af í 
fyrri hálfleik til að blása lífi í sína 
menn. Barry var ekki skemmt.

Roberto Mancini, stjóri City, 
gerði lítið úr skiptingunni og 
minnti á að það væri hann sem 
réði ferðinni. Þá sagðist hann enn 
fullviss um að City gæti unnið sinn 

fyrsta Englandsmeistaratitil í 44 
ár. „Tímabilið er langt og það sem 
gerðist hjá okkur í dag getur vel 
komið fyrir United,“ sagði Mancini 
sem sagði gærdaginn skipta litlu 
máli í samhenginu. Úrslitin í deild-
inni ráðist 30. apríl þegar City 
tekur á móti United þegar þrjár 
umferðir lifa móts.

Wayne Rooney var hetja United í 
2-0 skyldusigri á West Brom á Old 
Trafford. Rooney, sem er næst-
markahæstur í deildinni með 20 
mörk, skoraði mark í hvorum 
hálfleik í nokkuð þægilegum sigri 
meistaranna.

„Við vitum hvað við þurfum að 
gera og vonandi verður það nóg. 
Staðan er góð og vonandi getum við 
haldið forystunni,“ sagði Rooney 
sem hefur skorað 15 mörk í síðustu 
14 leikjum sínum með United. 

Alex Ferguson, stjóri United, 
segir sína menn hafa reynsluna til 
þess að sigla titlinum í hús.

„Við höfum snúið við blaðinu og 
leikmenn eiga hrós skilið,“ sagði 

Ferguson en United var á tíma-
bili fimm stigum á eftir grönnum 
sínum í City. 

„Við glímdum við mikil meiðsli á 
tímabili en komumst í gegnum það. 
Nú þurfum við að halda áfram á 
þessari braut,“ sagði Ferguson.

David Moyes fagnaði tíu árum í 
starfi knattspyrnustjóra Everton 
með 1-0 heimasigri á Tottenham 
sem hefur nú tapað þremur leikj-
um í röð. 

Nikola Jelavic, sem kom til liðs-
ins í janúarglugganum, skoraði sitt 
fyrsta mark fyrir félagið. Everton-
menn gátu einnig fagnað áfram-
haldandi taphrinu Liverpool sem 
lá 1-0 á útivelli gegn Sunderland. 
Lærisveinar Kenny Dalglish hafa 
fengið eitt stig af tólf mögulegum 
í síðustu leikjum.

Didier Drogba var hetja Chelsea 
sem lagði Stoke 1-0. Liðið er komið 
upp að hlið Arsenal í 4. sæti deild-
arinnar en lærisveinar Arsene 
Wenger taka á móti Newcastle í 
kvöld.  kolbeinntd@365.is

United komið í toppsætið
Manchester City tapaði óvænt á útivelli gegn Swansea í ensku úrvalsdeildinni í 
gær. Grannarnir í United nýttu sér misstig City og tylltu sér á topp deildarinnar.

SJÓÐHEITUR Wayne Rooney er að spila afar vel þessa dagana og skoraði bæði mörk United í gær gegn WBA.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

ÓSTÖÐVANDI Guðjón Valur Sigurðsson 
er í ótrúlegu formi um þessar mundir 
en hann skoraði 13 mörk fyrir lið sitt, 
AG, er það lagði Skjern um helgina.
 MYND/AG



Bild
shöfð

i 8

Bild
shöfð

i 6

8
Breiðhöfði

Bíldshöfði 8

Bíldshöfði 6

Bíldshöfða 8
Opið 9 til 17 í dag

Mazda
Komdu hingað



12. mars 2012  MÁNUDAGUR22

FÉLAGAR MEÐ PREMIUM ICELANDAIR 
AMERICAN EXPRESS® FRÁ 
KREDITKORTI GREIÐA EKKERT 
ÁRGJALD Í ICELANDAIR GOLFERS

Golfsettið ferðast frítt!
Þú nýtur þessara hlunninda:

+ 

FIMLEIKAR „Ég er gríðarlega 
ánægður með helgina hjá mér og 
þetta var virkilega skemmtilegt,“ 
sagði Róbert en hann var að vinna 
sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil 
í fjölþraut. Bróðir hans, Viktor, 
hafði unnið Íslandsmeistaratitil-
inn síðustu níu ár en hann gat ekki 
tekið þátt í ár vegna meiðsla. Fleiri 
sterkir kappar gátu ekki heldur 
verið með þannig að yfirburðir 
Róberts voru ansi miklir.

„Það var auðvitað ekki mikil 
samkeppni að þessu sinni en ég 
stóð mig samt mjög vel og var að 
skila góðum árangri á flestum 
áhöldum. Þetta var því skrambi 
ljúft. Ég var líka að keppa við 
sjálfan mig og undirbúa mig fyrir 
Norðurlandamótið. Án þess að 
hljóma hrokafullur þá gerði ég 
mér grein fyrir því að ég gæti 
unnið þetta allt saman.“

Það er nokkuð síðan það lá fyrir 
að bróðir hans gæti ekki tekið þátt 
og það var svekkjandi að sögn 
Róberts sem langaði að vinna 
bróðir sinn á Íslandsmótinu eftir 
að hafa unnið silfur síðustu þrjú 
ár.

„Ég var alltaf mjög nálægt því 
að vinna hann á Íslandsmótinu 
áður og auðvitað hefði verið 

skemmtilegra að ná að leggja 
hann. Ég hef samt unnið hann á 
öðrum mótum. Það er aldrei að 
vita hvernig þetta verður á næsta 
ári hjá okkur,“ sagði Róbert létt-
ur en hann fer á Norðurlandamót-
ið eftir fimm vikur og þar ætlar 
hann að standa sig vel.

„Draumurinn er að komast á 
verðlaunapall í fjölþraut. Ef allt 
gengur upp þá er það möguleiki 
hjá mér. Ég er í mjög góðu formi 
núna og ef ég meiðist ekki tel ég 
mig geta gert atlögu að verðlauna-
sæti. Það væri draumur og þá gæti 
ég bara farið að hætta þessu,“ 
sagði hinn 24 ára gamli Róbert og 
hló við.

Fyrir utan að æfa mikið er 
Róbert í hagfræðinámi í Háskóla 
Íslands. Hann segir að það geti 
verið erfitt að samræma skólann 
og æfingarnar.

„Það gengur oftast ekki mjög 
vel. HÍ reiknar með því að maður 
sé bara í skólanum og ekkert 
annað. Ég reyni að láta þetta ganga 
upp en það gengur ekki alltaf og ég 

hef meðal annars þurft að sleppa 
prófum stundum. Því miður eru 
líka oftast mót og próf á sama tíma 
eins og eftir fimm vikur er ég fer 
á Norðurlandamótið. Þetta getur 
verið mjög mikið,“ sagði Róbert 
sem virðist einhvers staðar finna 
tíma til þess að læra þó svo hann 
æfi óhemju mikið.

„Ég æfi frá fimm til svona hálf 
níu eða níu alla daga nema sunnu-
daga. Ég æfi þrjá til fjóra tíma á 
dag. Fimleikarnir hafa venjulega 
gengið fyrir náminu en ég reyni að 
láta þetta allt ganga upp hjá mér.“

Róbert segir að þetta mikla álag 
taki sinn toll en hann hefur ekki 
tekið neina ákvörðun um hvenær 
hann hætti í fimleikum.

„Þetta er ekki alltaf gaman og 
ég spyr mig oft að því af hverju ég 
sé að þessu. Eins og er hef ég mjög 
gaman að þessu samt og stefnan 
er að vera í þessu á meðan ég hef 
gaman. Um leið og þetta er orðið 
leiðinlegt er ég hættur.“

Róbert er svo sannarlega ekki 
í fimleikum út af peningum enda 

fær hann nánast enga styrki og 
kemur út í mínus á hverju einasta 
ári.

„Ég hef fengið smotterí frá ÍSÍ. 
Ég fékk núna og í fyrra 300 þúsund 
krónur fyrir árið. Það fer allt upp 
í ferðakostnað og maður sér ávallt 
um allt uppihald sjálfur. Þeir virð-
ast stundum halda að maður eigi 
að lifa á loftinu. Ég hef oft sótt um 
styrki og það eru fleiri sem hjálpa 
okkur við það. Það hefur gengið 
upp og niður,“ sagði Róbert, en 
hvað heldur hann að tapið sé á ári 
hjá sér?

„Ég held að maður eigi ekkert 
að pæla í því. Þá fyrst fer maður 
að hætta þessu. Ég er líka ekki í 
þessu fyrir peninga.“

Íslandsmeistarinn fór glaður 
heim í gær eftir Íslandsmótið en 
hvað gerði hann til þess að fagna 
sigrinum?

„Það er próf á þriðjudaginn 
þannig að ég fer að lesa í kvöld. Ég 
fór samt og fékk mér pitsu á leið-
inni heim. Það var ákaflega ljúft.“

 henry@frettabladid.is

Verðlaunaði sjálfan sig með pitsu
Róbert Kristmannsson var maður helgarinnar á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum. Hann sigraði í fjölþraut 
á laugardag og bætti um betur í gær er hann vann Íslandsmeistaratitil á öllum áhöldum. Fullt hús hjá 
honum. Í kvennaflokki varð Thelma Rut Hermannsdóttir Íslandsmeistari í fjölþraut þriðja árið í röð.

TIGNARLEG Thelma Rut varð meistari 
þriðja árið í röð. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

GLÆSILEG TILÞRIF Róbert hafði gríðarlega yfirburði á öllum áhöldum um helgina og þó svo keppnin hefði ekki verið mikil sló 
hann ekki slöku við sjálfur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Kári Árnason og félagar 
í skoska liðinu Aberdeen tryggðu 
sér í gær sæti í undanúrslitum 
skosku bikarkeppninnar er þeir 
lögðu Motherwell, 2-1, í hörku-
leik.

Rory Fallon skoraði bæði mörk 
Aberdeen en Nicky Law skoraði 
mark Motherwell. Leikmenn 
Motherwell voru sjálfum sér 
verstir í leiknum, klúðruðu víti 
og misstu svo mann af velli með 
rautt spjald er rúmar 20 mínútur 
voru eftir af leiknum.

Kári var í byrjunarliði Aber-
deen og lék allan leikinn á miðj-
unni.   - hbg

Skoska bikarkeppnin:

Lið Kára komið 
í undanúrslit

KÁRI ÁRNASON Er einn af lykilmönnum 
Aberdeen. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Hinn stórefnilegi leik-
maður Minnesota Timberwolves, 
Ricky Rubio, spilar ekki meira 
með liðinu í vetur eftir að í ljós 
kom að hann er með slitið kross-
band.

Þetta er gríðarlegt áfall fyrir 
Úlfana sem og Rubio en hann 
hafði sýnt mögnuð tilþrif í vetur. 
Rubio meiddist í leiknum gegn 
Lakers á föstudag.

Rubio, sem er á sínu fyrsta ári 
í NBA-deildinni, verður frá í sex 
til níu mánuði og þar af leiðandi 
getur hann ekki heldur spilað 
með Spánverjum á Ólympíuleik-
unum í sumar.

Rubio, 21 árs, var valinn 
fimmti í nýliðavalinu og er búinn 
að skora 10,6 stig og gefa 8,2 
stoðsendingar að meðaltali í leik í 
vetur.   - hbg

Veturinn búinn hjá Rubio:

Slitið krossband 
og missir af ÓL



HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ SELFOSSI HÚSAVÍK AKUREYRI KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 REYKJAVÍK S: 569 1500

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

WHIRLPOOL Á ÍSLENSKU

Nýju Whirlpool þvottavélarnar 
með íslensku stjórnborði og 
íslenskum leiðarvísi eru komnar!
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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.

ERU SÚPERKVÖLD!
MÁNUDAGSKVÖLD

Súperkvöld í SkjáBíói í kvöld. Leigðu nýja mynd og fáðu aðra með 
fyrir ekki neitt. Notaðu tækifærið, sjáðu það nýjasta og fáðu 
tímalausa klassík í kaupbæti. 

Þú færð SkjáBíó í Sjónvarpi Símans. 
Skoðaðu úrvalið inn á skjarbio.is.
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07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (46:175)

10.15 Hawthorne (6:10) 

11.00 Gilmore Girls (6:22)

11.45 Falcon Crest (11:30) 

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (10:24) 

13.25 The X Factor (13:26)

14.40 The X Factor (14:26) 

15.30 ET Weekend

16.15 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (15:22)

18.23 Veður

18.30 Fréttir, íþróttir og Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm In The Middle (17:22) 

19.45 Perfect Couples (4:13) 

20.10 Smash (2:15) Stórskemmtileg og í 
senn dramatísk þáttaröð sem fjallar um alla 
þá dramatík, gleði og sorg sem fylgir leikhús-
lífinu á Broadway. Ákveðið er að setja upp 
söngleik sem byggður er á ævi kynbombunn-
ar Marilyn Monroe.

20.55 The Glades (11:13) 

21.40 V (6:10) Önnur þáttaröðin um gest-
ina dularfullu sem taka sér stöðu yfir stærstu 
borgum heims. Með undraskjótum hætti gríp-
ur um sig mikið geimveruæði þar sem áhugi 
fyrir þessum nýju gestum jaðrar við dýrkun. 
Einhverjir eru þó ekki eins sannfærðir.

22.25 Supernatural (6:22) 

23.10 Twin Peaks (12:22)

00.00 Two and a Half Men (2:24) 

00.25 Modern Family (14:24) 

00.50 White Collar (1:16) 

01.35 Burn Notice (9:20)

02.20 Community (22:25)

02.45 True Blood (3:12) (4:12) 

04.35 Bones (6:23) 

05.20 The Simpsons (15:22) 

05.45 Fréttir og Ísland í dag

14.40 Silfur Egils (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Babar (19:26)

17.45 Leonardo (7:13)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 EM í knattspyrnu (1:9) Hitað upp 
fyrir EM í knattspyrnu sem fram fer í Úkraínu 
og Póllandi í sumar.

19.00 Fréttir, veður og Kastljós

20.05 Heimskautin köldu – Vor (2:6) 
(Frozen Planet) Náttúrulífsflokkur frá BBC. 
David Attenborough fer með áhorfendur í 
ferðalag um ísveröld Norðurskautssvæðisins 
og Suðurskautslandsins og sýnir þeim undur 
náttúrunnar og harðgerar dýrategundir sem 
eiga heimkynni þar.

20.55 Heimskautin köldu - Á töku-
stað (2:6) (The Making of Frozen Planet) 

21.10 Hefnd (14:22) (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 (3:8) (Being 
Human III) Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.

00.00 Trúður (1:10) (Klovn) (e)

00.25 Kastljós (e)

00.50 Fréttir

08.00 Joe‘s Palace

10.00 Who the #$&amp;% is Jack-
son Pollock

12.00 Happily N‘Ever After

14.00 Joe‘s Palace

16.00 Who the #$&amp;% is Jack-
son Pollock

18.00 Happily N‘Ever After

20.00 Cadillac Records

22.00 Sicko

00.00 The Elementary Particles

02.00 Everybody‘s Fine

04.00 Sicko

06.00 Premonition

> Stöð 2 kl. 20.10
Smash

Fjörið heldur áfram í þáttaröðinni 
Smash á Stöð 2. Í þættinum í kvöld 
lætur leikstjórinn þær Karen og Ivy 
hafa fyrir hlutunum í áheyrnar-
prufunum. Eileen leitar eftir fjár-
stuðningi svo sýningin geti orðið að 
veruleika og Julia lendir í vand-
ræðum með ættleiðinguna.

11.50 Clement Søndag  12.30 En stormagt bliver 
hacket  13.30 Sporløs  14.00 DR Update - nyheder 
og vejr  14.10 Lægerne  15.00 Dyk Olli dyk  15.20 
Timmy-tid  15.30 Ni Hao, Kai-Lan  15.50 Mægtige 
maskiner  16.00 Pacific Paradise Police  16.50 
DR Update - nyheder og vejr  17.00 Søren Ryge 
præsenterer  17.30 TV Avisen med Sport  18.05 
Aftenshowet  19.00 DR1 Dokumentaren  20.00 
TV Avisen  20.25 Horisont  20.50 SportNyt  21.00 
Kriminalkommissær Foyle  22.40 Homeland - 
Nationens sikkerhed  23.25 Lægerne

06.25 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  15.25 
QI  16.25 The Best of Top Gear  17.15 QI  18.15 
Come Dine With Me  19.05 QI  20.05 Top Gear  
21.00 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
21.45 Peep Show  22.15 Live at the Apollo  23.00 
Top Gear  23.55 Michael McIntyre‘s Comedy 
Roadshow  00.40 Fawlty Towers  02.25 Live at the 
Apollo  03.10 Top Gear  

13.05 Schrödingers katt  13.35 Norge rundt  14.00 
NRK nyheter  14.10 Jessica Fletcher  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Stein Ingebrigtsen fra Namsos og til-
bake  15.50 Tradisjonshandverk  16.00 NRK nyhe-
ter  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 Brenner - historier fra vårt land  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.30 Brille  
21.00 Valdres Teens  21.30 Finnmarksløpet  22.00 
Kveldsnytt  22.15 Winter

08.00 Dr. Phil (e)

15.15 Minute To Win It (e)

16.00 Once Upon A Time (10:22) (e)

16.50 Game Tíví (7:12) (e)

17.20 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur 
með sálfræðingnum Phil McGraw sem hjálp-
ar fólki að leysa vandamál sín í sjónvarpssal.

18.05 Top Gear Australia (4:6) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (33:48)

19.20 Everybody Loves Raymond 
(10:24)

19.45 Will & Grace (21:27) (e) Endur-
sýningar frá upphafi á þessum frábæru 
gamanþáttum. 

20.10 90210 (8:22) Á ferðalagi til Vegas 
hittir Naomi föður Austin, sem leikinn er af 
tónlistarmanninum Billy Ray Cyrus. Liam 
býðst að taka þátt í pókermóti og Teddy 
hyggst ganga í það heilaga.

20.55 Hawaii Five-0 (6:22) McGarrett 
snýr aftur í hringinn í blönduðum bardaga-
listum í sérstökum góðgerðarslag.

21.45 CSI (10:22) Maður finnst látinn í 
rúmi giftrar konu og virðist allt benda til að 
um ástríðumorð sé að ræða.

22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjall-
þættinum Jimmy Kimmel Live! frá árinu 
2003 og er einn vinsælasti spjallþáttakóngur-
inn vestanhafs.

23.20 Law & Order: Special Victims 
Unit (24:24) (e)

00.05 Hawaii Five-0 (6:22) (e)

00.55 Eureka (10:20) (e)

01.45 Everybody Loves Raymond 
(10:24) (e)

12.30 Melodifestivalen 2012  13.15 Stoppa köns-
stympningen!  13.30 Örlogsmän  15.00 Rapport  
15.05 Gomorron Sverige  15.55 Bakom 30 gra-
der i februari  16.00 Familjehemligheter  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyhe-
ter  17.15 Fråga doktorn  18.00 Kulturnyheterna  
18.15 Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 
Drömmen om landet  20.00 30 grader i februari  
20.55 Hang  21.00 Idéfabriken  21.30 Helt 
normalt  22.00 Rapport  22.05 Kulturnyheterna  
22.10 Familjehemligheter 06.00 ESPN America 07.40 World Golf 

Championship 2012 (4:4) 12.25 Golfing 
World 13.15 World Golf Championship 2012 
(4:4) 18.00 Golfing World 18.50 World 
Golf Championship 2012 (4:4) 22.00 Golf-
ing World 22.50 Presidents Cup Official Film 
2011 (1:1) 23.40 ESPN America

19.30 The Doctors (67:175) 

20.15 60 mínútur

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (12:24) 

22.35 Homeland (2:13)

23.30 Boardwalk Empire (5:12)

00.20 Malcolm In The Middle (17:22) 

00.45 Perfect Couples (4:13)

01.05 60 mínútur

01.50 The Doctors (67:175)

02.30 Íslenski listinn

02.55 Sjáðu

03.20 Fréttir Stöðvar 2 

04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

17.25 L.A Lakers - Boston

19.15 Spænski boltinn: Racing - 
Barcelona

21.00 Spænsku mörkin

21.30 Golfskóli Birgis Leifs (9:12) Besti 
kylfingur Íslands, Birgir Leifur Hafþórsson, 
tekur fyrir allt sem tengist golfi og nýtist kylf-
ingum á öllum stigum leiksins.

21.55 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Útsending frá leik í Evrópu-
keppni félagsliða í knattspyrnu.

23.40 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu.

07.00 Swansea - Man. City

12.00 Norwich - Wigan

13.50 Aston Villa - Fulham

15.40 Man. Utd. - WBA

17.30 Sunnudagsmessan

18.50 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

19.50 Arsenal - Newcastle BEINT

22.00 Premier League Review 2011/12

23.00 Football League Show

23.30 Arsenal - Newcastle

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu  20.30 Gam-
ansaman 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús 
meistranna

18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga 
Gunnars

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

Landinn er áhugaverður þáttur. Og það áhugaverðasta við 
hann er að hann er búinn að vera í gangi í meira en ár og 
alltaf virðist vera af nægu að taka á okkar blessaða landi. 
Hvort sem um er að ræða einangraða bændur, lífrænar 
kýr, sápugerð úr fjallagrösum eða hvað annað sem virðist 
rata inn í hugarheim okkar Íslendinga, þá ná Rúvararnir 
nánast undantekningalaust að setja málin fram á 
áhugaverðan hátt. Enda bendir ekkert til þess að 
hugmyndirnar séu á leiðinni að verða uppurnar. 
Frétta- og þjóðlífsþáttur er svo sannarlega rétt-

nefni, því oftar en ekki leynast hin áhugaverðustu 
fréttaskot í innslögunum í Landanum, sem eru þá notuð í 

fréttatímanum á undan til kynningar. Hið besta mál. 
Svo er kynningin, stefið og lógóið eitt það flottasta sem 

ég hef séð í innlendri dagskrárgerð. Sem skemmir ekki 
fyrir. 

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR OG ÍSLENDINGARNIR

Áhugaverður Landi
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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

„Ef ég hef tíma þá er það hafra-
grautur. Hann er bara svo lengi 
að kólna að ég hef ekki alltaf 
tíma í það, svo ef ég hef ekki tíma 
þá fæ ég mér ristað brauð með 
ólívuolíu, osti og tómötum. Svo 
fylgir kaffibollinn alltaf með.“

Gulli Helga, fjölmiðlamaður, leikari og 
smiður. 

„Það er kominn tími á þetta,“ segir tónlistarmað-
urinn Bjartmar Guðlaugsson.

Safnplata með 60 til 70 af hans bestu lögum 
verður gefin út 13. júní í tilefni sextugsafmælis 
hans þann sama dag. „Við byrjuðum að pæla í 
þessu eftir áramótin og ætlum að gera þetta í sam-
vinnu við góða menn,“ segir Bjartmar sem hefur 
samið lög á borð við Týnda kynslóðin, Súrmjólk í 
hádeginu og Fimmtán ára á föstu. 

Þrátt fyrir að sextugsafmælið nálgist segist 
hann aldrei hafa verið í eins góðu formi. „Ég var 
fótbrotinn í 27 ár og kominn í stellingar um að 
þetta væri búið að vera. Svo fékk ég heilsuna og þá 
fór heilinn í gang. Það kom snillingur og hjálpaði 
mér og þegar maður fær heilsuna aftur þakkar 
maður fyrir hana hverja einustu mínútu sem 
maður á eftir lifað. Ég er fullur af ástríðu, bæði í 
ljóðum, lögum og málverkum.“

Bjartmar lagði nýverið grunn að tveimur 
nýjum lögum með hljómsveit sinni Bergris-
arnir og verða þau gefin út á næstunni. Þau 
verða á næstu plötu sveitarinnar, sem hugs-
anlega kemur út fyrir næstu jól. Fyrsta plata 
Bjartmars og Bergrisanna, Skrýtin veröld, kom 
út fyrir jólin 2010 við mjög góðar undirtektir. 
Hún seldist í þúsundum eintaka og fékk góða 
dóma, þar á meðal fjórar stjörnur hér í Frétta-
blaðinu. 

„Það gefur manni innblástur og kraft 
þegar platan manns fær svona góðar mót-
tökur. Það hjálpar manni að halda ástríð-
unni fyrir verkefninu,“ segir Bjartmar, sem 
er himinlifandi með hljómsveitina sína sem 
er skipuð þeim Agli Erni Rafnssyni, Birki 
Rafni Gíslasyni og Halldóri Warén. „Ég er 
rosalega ánægður með þessa spilara.“ - fb

Safnplata frá Bjartmari í sumar

„Þetta skotgengur alveg,“ segir 
Baldur Ragnarsson, gítarleikari 
rokksveitarinnar Skálmaldar.

Baldur hefur safnað yfir sex-
tíu þúsund krónum í Mottumars-
keppninni og var kominn í sjötta 
sæti þegar blaðamaður ræddi 
við hann. Hinir meðlimir Skálm-
aldar hafa heitið því að styrkja 
hann um tuttugu þúsund krónur 
ef hann nær áttatíu þúsund króna 
markinu.

Þetta er í fyrsta sinn sem gít-
arleikarinn tekur þátt í Mottu-
mars. „Ég hef alltaf verið í leik-
ritum sem hafa aftrað því að ég 
hafi getað gert þetta. Þetta var í 
fyrsta sinn sem ég gat þetta og ég 
stökk á það,“ segir Baldur. „Þetta 

er frábært málefni og þetta skipt-
ir máli, það segir sig sjálft.“

Baldur er einnig með lið í 
Mottumarskeppninni sem heit-
ir Dætrasynir. Það er hljómsveit 
sem hann hefur stofnað með 
Flosa Þorgeirssyni úr rokksveit-
inni Ham og Lofti S. Loftssyni úr 
Hrauni. „Það gengur svona ljóm-
andi vel. Við vorum síðast þegar 
ég vissi í þriðja sæti í liðakeppn-
inni, á eftir Ikea, og vorum búnir 
að safna 70 til 80 þúsund krónum.“

Baldur hefur sett „mannleg-
ar erótískar“ myndir af sér á 
heimasíðu Mottumars á tíu þús-
und króna fresti. „Það hefur virk-
að mjög vel, enda hefur mannleg 
erótík oftast selst vel.“  - fb

Mannleg erótík í Mottumars

MYNDARLEG MOTTA Baldur Ragnarsson 
með mottuna sína sem hefur safnað 
tugum þúsunda króna.

Systurnar Edda og Sólveig Guð-
mundsdætur hafa hannað fatn-
að saman undir heitinu Shadow 
Creatures síðastliðin tvö ár. Þær 
hafa nú bætt við sig og senda frá 
sér sína fyrstu undirfatalínu í 
apríl, en afar fáir íslenskir hönn-
uðir hafa fetað þá slóð.

„Þetta er búið að vera langt 
ferli, en það er það yfirleitt. Fyrst 
hannar maður flíkina, sýnir hana, 
setur í framleiðslu og loks í sölu, 
allt tekur þetta sinn tíma,“ segir 
Edda um nýju línuna og bætir við 
að mikill tími hafi einnig farið í 
tæknilegar útfærslur á nærfatn-
aðinum. „Þetta á auðvitað að vera 
þægilegt og ekki kvöl og pína og 
það liggja því meiri pælingar á bak 
við tæknilegar útfærslur á þessu 

en mörgum öðrum flíkum. Við 
slepptum til dæmis öllum spöng-
um og þess háttar og gerðum 
meira út á þægindi og litagleði.“

Systurnar hafa þegar fengið 
prótótýpurnar í hendurnar og hafa 
því prufureynt nærfötin sjálfar 
og ber Edda þeim vel söguna. „Við 
höfum að sjálfsögðu gengið í þessu 
og ég get því fullyrt að nærfötin 
eru mjög þægileg,“ segir Edda og 
hlær.

Innt eftir því af hverju þær 
ákváðu að hanna heila nærfatalínu 
segir Edda fyrirtæki þeirra systra 
ungt og enn í þróun. „Okkur lang-
aði bara að prófa eitthvað nýtt. Við 
erum ungt fyrirtæki ennþá og það 
er gaman að geta nýtt sér frels-
ið til að prófa sig áfram á meðan 

maður getur. Okkur þótti þetta 
skemmtilegt verkefni og mundum 
gjarnan vilja halda áfram á þess-
ari braut en við viljum líka geta 
þrifist í þessum bransa og verðum 
því einnig að taka mið af óskum 
kaupenda. Framhaldið ræðst því 
svolítið af móttökunum núna í 
apríl.“

Systurnar nýta hvert tækifæri 
til að sinna hönnuninni og eru 
þessa dagana að einbeita sér að 
næstu fatalínu. „Við erum alltaf 
að vinna í þessu og afslöppunar-
tímarnir eru fáir,“ segir Edda að 
lokum. 

Undirfatnaður Shadow Creat-
ures verður fáanlegur í verslun-
inni Kiosk á Laugavegi í apríl. 
 sara@frettabladid.is

EDDA GUÐMUNDSDÓTTIR:  AÐ SJÁLFSÖGÐU GENGIÐ Í NÆRFÖTUNUM

Shadow Creatures sendir 
frá sér litríka undirfatalínu

GAMAN AÐ PRÓFA SIG ÁFRAM
Systurnar Edda og Sólveig Guðmundsdætur senda 
frá sér sína fyrstu undirfatalínu í apríl. Þær segjast hafa 
gaman af því að prófa nýja hluti í hönnuninni.

„Það er gaman að fá klapp á bakið,“ 
segir kvikmyndagerðarmaðurinn 
Björn Brynjúlfur Björnsson.

Handrit hans að myndinni Sum-
arið 800 er eitt af 35 handritum sem 
eru komin í undanúrslit bandarísku 
keppninnar Bluecatsscreenplay. 
2.300 handrit voru send í keppn-
ina á síðasta ári. Handrit 
Björns er eitt af fjórum utan 
Bandaríkjanna og Bretlands 
sem eru enn eftir í keppninni. 

Tilkynnt verður um fjög-
ur bestu handritin 15. mars og 
viku síðar verður tilkynnt 
um sigurvegarann. Fyrir 
efsta sætið eru peninga-

verðlaun upp á 1.250.000 krónur 
en Björn segist ekki vera að sækj-
ast eftir þeim. „Ég sendi þetta inn 
því þeir eru með alvöru fólk sem 
les handrit og gefur manni skriflegt 
álit,“ segir Björn, sem var í fimm ár 
að skrifa handritið. 

Undirbúningur fyrir tökur 
stendur nú yfir og mun Saga 
Film framleiða. Myndin gerist 
á Íslandi sumarið 800 þegar 
írskir munkar bjuggu hérna. 
„Þarna er verið að lengja 

Íslandssöguna. Hún byrjar 
þá um 800 en ekki 874.“

Björn leikstýrir 
myndinni. Hann hefur 
áður leikstýrt Kaldri 
slóð og sjónvarps-
þáttunum Manna-
veiðar.

  - fb

Munkahandrit í 
undanúrslitum

GOTT HANDRIT Björn Brynj-
úlfur Björnsson hefur fengið 
góða dóma fyrir handrit sitt að 
myndinni Sumarið 800.

SAFNPLATA Á 
LEIÐINNI
Bjartmar gefur út 
safnplötu í sumar 
í tilefni sextugs-
afmælis síns.
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Láttu okkur skoða bílinn þinn við bestu aðstæður 
í  nýju skoðunarstöðinni okkar að Grjóthálsi 10. 
Þaulreyndir fagmenn taka vel á móti þér og það 
er alltaf heitt á könnunni.

Opið kl. 8-17 virka daga

Í sama húsi er hin frábæra Bón og Þvottastöð svo 
auðvelt er að slá tvær flugur í einu höggi og keyra 
brosandi burt á nýskoðuðum og tandurhreinum bíl.

SKOÐUNARSTÖÐ
AÐ GRJÓTHÁLSI 10

HÖFUM OPNAÐ

NÝJA

www.adalskodun.isReykjavík
Grjótháls 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1.  Sérafslættir (-10 kr. í fyrsta skipti, -10 kr. á afmælis daginn og -15 kr. í 10. hvert skipti) koma ekki til viðbótar við aðra afslætti eða önnur viðskiptakjör. Nánar á ob.is.

2.  Til að safna Vildarpunktum Icelandair þarf lykillinn að vera tengdur við Visa eða American Express Vildarkort Icelandair. Einnig er hægt að tengja lykilinn 
Viðskiptakorti Olís og safna Vildarpunktum. Punktasöfnun er 1,5% af upphæð, sem gerir um 3,75 kr. afslátt í formi Vildarpunkta Icelandair.

1. Sérafslættir (-10 kr. í fyrsta skipkipti, -10 kr. á afmælisdaginn og -15 kr. í 10. hverh t kt ski tiipti) k) koma ekki til viðbótar við aðra afslætti eða önnur viðskiptakjör. Nánar á ob.i.iss.

15 kr. 
afsláttur
af lítranum í 10. hvert skipti sem þú dælir 

25 lítrum eða meira með ÓB-lyklinum. 

Sæktu um ÓB-lykil núna á ob.is.

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

Vinsælt Eldhús
Markaðsátakið Inspired by Iceland 
heldur áfram að vekja athygli 
erlendra fjölmiðla og hefur Huffing-
tonpost.co.uk meðal annars fjallað 
nokkuð um verkefnið Eldhús-Ice-
land‘s little house of food sem nú 

er í gangi. Fjöldi lands-
þekktra kokka tekur 
þátt í verkefninu, 
en markmið þess er 
að kynna íslenskan 
mat og matarmenn-

ingu fyrir erlendum 
ferðamönnum. 
Hrefna Rósa 
Sætran eldaði til 
að mynda ofan í 
hóp ferðamanna 
á Snæfellsnesinu 
og þótti takast 
vel til að venju. 

1 Einn stunginn í lærið annar í 
andlitið

2 Tólf fjölskyldur ætla í mál 
vegna drómasýki eftir 
svínaflensuspra..

3 Rautt táknar vindhviður yfir 
20 metrum á sekúndu

4 Ríkir Rússar skoða jarðir á 
Suðurlandi

5 Tvær farþegaþotur lentu með 
veika farþega sama daginn

Með gítarhönd í fatla
Baráttujaxlinn, boltahetjan og 
gleðigjafinn Hermann Hreiðars-
son, sem er á samningi hjá 
Coventry City, er einn af eigendum 
Kex Hostel við Skúlagötu. Hermann 
var sjálfur staddur í samkomusal 
Kexins á föstudagskvöld, með 
aðra hönd í fatla, enda tiltölulega 
nýkominn úr aðgerð á öxl. Stemn-
ingin var ansi róleg, kannski fullró-
leg fyrir Hermann, sem teygði sig 
í nærliggjandi kassagítar og hugði 
væntalega á að rífa stuðið upp. 
Eftir að hafa tekið nokkur 
grip var þó ljóst að öxlin 
var ekki orðin partífær 
og þó „Herminator“ 
sé annálaður fyrir að 
gefast aldrei 
upp mátti 
hann leggja 
gítarinn 
frá sér að 
þessu 
sinni. 
 - sm, þj
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