
veðrið í dag

STJÓRNMÁL Full samstaða er um 
það á Alþingi að aðskilja beri 
viðskiptabanka- og fjárfesting-
arbankastarfsemi. Fjórtán þing-
menn úr öllum flokkum nema 
Sjálfstæðisflokknum hafa lagt 
fram þingsályktunartillögu um 
málið. Það er einnig einn liður 
í efnahagstillögum Sjálfstæðis-
flokksins sem allir þingmenn 
flokksins mæltu fyrir og er 
til umfjöllunar í efnahags- og 
viðskiptanefnd.

„Ég held að það séu eiginlega 
allir sammála um að það eigi að 
drífa í þessu núna. Spurningin 
sem stendur eftir er einfaldlega 
sú hvort þetta eigi að gera með 
aðgreindum stofnunum eða þá 

innan fjármálastofnana,“ segir 
Álfheiður Ingadóttir, þingmað-
ur Vinstri grænna, sem er fyrsti 
flutningsmaður tillögunnar.

Samkvæmt tillögunni ályktar 
Alþingi að fela efnahags- og við-
skiptaráðherra að skipa nefnd 
sem skila á tillögum um hvern-
ig standa skuli að málinu. Mark-
miðið er að lágmarka áhættu 

þjóðarbúsins vegna áfalla í 
rekstri banka en nefndin skal 
skila tillögum sínum fyrir 1. 
október næstkomandi.

Í greinargerð sem fylgir tillög-
unni segir að innlán viðskipta-
banka, sem hafa bakábyrgð frá 
ríkinu, hafi í aðdraganda banka-
hrunsins verið notuð í glæfra-
legar og jafnvel óarðbærar 
fjárfestingar, meðal annars í 
fyrirtækjum nátengdum viðkom-
andi fjármálastofnunum. Vegna 
þeirrar sérstöku tryggingar sem 
innlán njóti sé rík ástæða til 
að aðskilja hefðbundna banka-
starfsemi frá áhættusækinni 
fjárfestingarstarfsemi.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

þingflokksformaður Sjálfstæð-
isflokksins, segir að þingmenn 
flokksins muni vitaskuld taka vel 
í málið þegar það komi til kasta 
þingsins. Þeir hafi hins vegar 
talið óþarfi að vera meðflutnings-
menn að þessari tilteknu tillögu 
þar sem kveðið sé á um aðskilnað 
viðskipta- og fjárfestingarbanka-
starfsemi í efnahagstillögum 
flokksins sem eru eins og áður 
sagði til umfjöllunar í efnahags- 
og viðskiptanefnd. 

„Okkar vilji til þess að þetta 
verði skoðað hefur komið fram 
þar og allir okkar þingmenn eru 
flutningsmenn að þeim tillögum,“ 
segir Ragnheiður Elín að lokum.
 - mþl

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011
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Ég held að það séu 
eiginlega allir sam-

mála um að það eigi að drífa 
í þessu núna.  

 ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR
 ÞINGMAÐUR VG

Kynningarblað Öryggismyndavélar, öryggisráðgjöf, 

neyðarþjónustur, vöktunar- og hússtjórnunarkerfi og góð ráð.

ÖRYGGISÞJÓNUSTUR
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&KERFI

V örn öryggiskerfi sérhæfir sig í sölu á öryggismynda-vélalausnum fyrir fyrir-tæki, heimili og sumarbústaði. Fyrirtækið kappkostar við að bjóða helstu tækninýjungar á því sviði á hagstæðu verði og heildarpakka sniðna að þörfum hvers og eins.„Við erum lítið fyrirtæki sem hefur verið í stöðugum vexti frá stofnun árið 2007. Lítil yfirbygg-ing og hagstæðir samningar hafa frá byrjun tryggt viðskiptavinum okkar hágæða vöru á sanngjörnu verði og hefur sú stefna borið góðan árangur þar sem nú eru yfir 500 fyrirtæki stór og smá í viðskipt-um við Vörn.“
Þannig lýsir eigandinn og stofn-andinn, Jón Hermannsson, stefnu Varnar. Að hans sögn má skipta starfseminni niður í þrjú svið eftir þörfum viðskiptavina, það er að segja heimili, sumarbústaði og fyrirtæki sem eru stærsti hópurinn. 

Fyrirtækjalausnir„Við bjóðum fyrirtækjum upp á fjórar ólíkar gerðir heildarpakka sem byggja á fullkomnu mynda-vélakerfi. Allt er innifalið í pakkan-um, þar á meðal myndavélar með  innfrarauðum geisla, tölva, harður diskur og skjár sem er sérhannaður fyrir eftirlitsmyndavélar. Svo eru myndavélarnar búnar hreyfiskynj-ara sem geta sent boð ef hreyfing-ar verður vart á óæskilegum tíma, til dæmis utan opnunartíma, og geta þannig nýst sem öryggiskerfi. Helsti mismunurinn á milli pakka felst síðan í fjölda myndavéla þar sem velja má milli 4, 8, 16 og 32 véla. Vörn er afar stolt af frábæru starfsfólki sem sjá um uppsetningar og tækni vinnu.“
Jón seg i r þessa

heildar pakka hafa nýst f yrir-tækjum vel gegnum tíðina. „Til að mynda stórum fyrirtækjum sem eru með dreifð-an rekstur úti um allt land. Þá eru þau með myndavélar á hverjum stað og geta þannig fylgst með þeim öllum úr einni „móðurstöð“,“ bendir hann á. 
Ýmis fylgibúnað-ur býðst o

samhengi. „Þær eru búnar still-anlegum ljósabúnaði, geta snúið hvert sem er og „súmað“ inn á hluti í mikilli fjarlægð,“ útskýrir hann og segir slíkar vélar hafa nýst vel í matvælaiðnaðinum. „Þar hafa þær verið notaðar til dæmis við gæða-eftirlit í fiskvinnslum. Þannig geta forsvarsmenn fyrirtækja komið auga á mistök í ferlinu.“
Heimahús og s

sem eru einföld í uppsetningu þar sem velja má milli 4, 8 og 16 myndavéla. Vélarnar eru búnar hreyfiskynjara sem geta sent sms-skeyti eða tölvu-póst til viðkomandi vegna óæskilegrar hreyfingar og send-ir mms mynd af atburði

er tveggja véla pakki og lítil tölva sem hægt er að tengj-ast heiman frá sér. Þær eru búnar hreyfi-skynjara sem senda tölvupóst og sms-skeyti ef óæskileg hreyfing greinistí grennd við bú

Fullkominn eftirlitsbúnaður 
Vörn öryggiskerfi selur fullkomnar öryggismyndavélalausnir sem eru sérsniðnar að ólíkum þörfum hvers og eins. Fyrirtækið þjónustar íbúða- og 

sumarbústaðaeigendur og fjölda fyrirtækja sem hafa nýtt sér vörur þess með góðum árangri. 

Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa frá byrjun tryggt viðskiptavinum okkar hágæða vöru á sanngjörnu verði og hefur sú stefna borið góðan árangur þar sem nú eru yfir 

500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn,“ segir Jónas Hermannsson hjá Vörn. 
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Eignamiðlun er með til sölu risíbúð á þriðju hæð í húsi við Miðstræti 5 í Reykjavík.

Á hæðinni eru þrjú herbergi, fataherbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. 
Risloft er yfir öllu sem gefur 
ákveðna möguleika. Svalir fylgja. 
Húsið var byggt 1907 af Sveini í 
Völundi og þykir arkitektúr húss-
ins sérstakur.

Samkvæmt skráningu er birt 
stærð íbúðarinnar 119,8 fermetr-
ar en risloftið er ekki inni í fer-
metramáli.

Skipulag íbúðar hljóðar svo: 
Sameiginlegur inngangur. Stiga-
gangur. Íbúðin sem er að mestu á 
þriðju hæð hússins en þó er „bað-
stofuloft“ yfir hæðinni sem ekki er 
í fermetramáli. Neðri hæðin er hol. 
Opið eldhús með eldri innréttingu, 
opið yfir í borðstofu þar sem út-
gengið er á vestursvalir með útsýni 
yfir bæinn og að tjörninni. Rúmgóð 
stofa innaf borðstofu. Á hæðinni er 
flísalagt baðherbergi með baðkari. 
Herbergin eru þrjú, barnaherbvinnuherb

með fataherbergi innaf. Furugólf
borð eru á fl

Risíbúð í Þingholtunum

Risíbúð á þriðju hæð hússins við Miðstræti 5 er nú til sölu. 

Útsýnið úr íbúðinni er afar gott.

Þetta eru 2 íbúðir í dag, þar af önnur í útleigu.
Húsið stendur á 887 fm lóð með byggingarrétti á 443 fm húsi  

skv. deiliskipulagi. Verð 29,9 m

Rúnar GíslasonLögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu vantar eignir 

á skrá!

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 18:30.

Kleppsvegur 102, einbýli

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. Verðmöt fasteigna. Pendo.is – 588 1200 

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

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 landmark.is
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ÍSLENSK OG FINNSK

BEÐIÐ EFTIR IPAD 3
Nú styttist í þriðju útgáfu iPad spjaldtölvunnar en sú fyrsta kom út árið 2010. Tölvan hefur selst í 55 milljónum eintaka í heiminum frá því að hún kom á markað. Nýjasta útgáfan ku vera töluvert full-komnari en þær fyrri. NÝI IPADINN KEMUR 23. MARS.

FRÁGANGUR 
Kristín leggur loka-
hönd á postulíns-
muni og húsgögn  
sem þau Pekka sýna 
á Skörinni.
MYND/GVA

www.ms.is

Fáðu D-vítamín 

úr Fjörmjólk!

Mannvinir
Rauða krossins 

hjálpa börnum í neyð

Hjálpaðu núna 
raudikrossinn.is

Kringlukast
Opið 10–18.30

Síðasti dagurinn

20–50% afsláttur

Nýtt kortatímabil

20. – 22. mars
Gull á CenterHotel Klöpp

GREITT FYRIR GULLIÐ Á STAÐNUM!

Skoðið nánar bls. 13

!

Meðal kóngafólks 
Dóra S. Bjarnason prófessor  
var viðstödd afhendingu 
heimsverðlauna UNESCO.
tímamót 14

Fær útrás í tónlistinni
Ásgeir Börkur Ásgeirsson 
snýr aftur í tónlistina til að 
fækka spjöldunum.
popp 26

DRAUMADAGUR Aðstæður í Hlíðarfjalli voru eins og best verður á kosið í gær. Hér má sjá unga skíðaiðkendur í fjallinu 
hæstánægða með lífið og tilveruna, enda bæði logn og sólskin auk þess sem brekkurnar voru alhvítar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÚTIVIST „Þetta var frábær 
dagur,“ segir Magni Rúnar 
Magnússon, svæðisstjóri Hlíðar-
fjalls á Akureyri, um gærdaginn 
í fjallinu. „Það var sjö til átta 
stiga frost, logn og sólskin, bara 
æðislegt vetrarveður.“ 

Um þúsund manns voru í 
fjallinu. „Við vorum gríðar-
ánægð með þessa helgi. Fólk 
kom hérna til að sýna sig og sjá 
aðra.“

Hann segir stórt hlutfall 
þeirra sem koma í fjallið vera 
utanbæjar en Akureyringarnir 
komi þegar sólin fari að skína.

Magni Rúnar segist vona að 
dagurinn í gær gefi fyrirheit 
um framhaldið. „Páskarnir eru 
á góðum tíma núna og það er 
vonandi að veðrið standi með 
okkur.“ 

Lokað var í Bláfjöllum í gær 
vegna hávaðaroks en hins vegar 
opið í Skálafelli.  - fb

Gott skíðafæri á Akureyri:

Draumadagur 
í Hlíðarfjalli

Samstaða um aðskilnað við-
skipta- og fjárfestingarbanka
Þingmenn allra flokka eru sammála um nauðsyn þess að aðskilja viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarf-
semi. Fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um málið segir þingmenn ætla að drífa í breytingunni.

SJÁVARÚTVEGUR Einni bestu loðnu-
vertíð síðari ára lýkur á næstu 
dögum. Útflutningsverðmæti þeirra 
loðnu sem hefur verið veidd nema 
allt að 30 milljörðum króna, sam-
kvæmt bráðabirgðasamantekt LÍÚ. 
Gefinn var út kvóti fyrir um 590 
þúsund tonn. 

„Þetta gekk vonum framar,“ segir 
Friðrik Jón Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri LÍÚ. Veðurfar hefur 
verið sérstaklega slæmt á þess-
ari loðnuvertíð og segir Friðrik 

veiðarnar hafa farið fram úr björt-
ustu vonum, sér í lagi í ljósi þess. 
„Þetta er langbesta vertíð sem 
hefur verið um nokkra hríð. Við 
erum í sjöunda himni.“ 

Jóhann Sigurjónsson, forstjóri 
Hafrannsóknastofnunar, segir 
engar vísbendingar um svokallað-
ar „vestangöngur“ loðnustofnsins, 
þegar loðnan kemur vestur fyrir 
land og hrygnir, í stað þess að koma 
norður fyrir. „Það geta komið svo-
leiðis slettur, en við höfum ekki 

orðið varir við neitt í ár,“ segir 
Jóhann.

Guðmundur Þ. Jónsson, skip-
stjóri á Vilhelm Þorsteinssyni, 
segir tíðarfarið hafa verið mjög 
erfitt, þó að veiðin hafi verið góð. 

„Menn segja að þetta hafi verið 
erfiðasta vertíðin lengi,“ segir 
Guðmundur. Áhöfnin á Vilhelm 
hefur fiskað um 42 þúsund tonn 
af loðnu, en eins og áður sagði er 
heildarkvótinn um 590 þúsund 
tonn.   - sv

Besta loðnuvertíð í áraraðir þrátt fyrir verulega óhagstætt veðurfar:

Veitt fyrir 30 milljarða króna

3
3
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3
3

SLYDDA EÐA RIGNING   Í dag 
verða suðvestan 10-18 m/s og 
slydduél en hægari og rigning eða 
slydda NA-til Hiti 0-5 stig.

VEÐUR 4

Gylfi skorar og skorar
Guðjón Þórðarson sá strax 
hæfileikana hjá Gylfa 
þegar hann kom til Crewe.
sport 20
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FRÉTTASKÝRING
Hvernig hefur þróunin verið á verði 
á nauðsynjavörum, samanborið við 
laun, frá því fyrir hrun?

Verð á drykk og matvöru hefur 
hækkað langt umfram launavísi-
tölu frá ársbyrjun 2008. Hækkun 
á eldsneytisverði hefur verið enn 
skarpari.

 Samkvæmt tölum Hagstofu 
Íslands hækkaði verð á 95 oktana 
bensíni um 87 prósent frá því í árs-
byrjun 2008 og þar til í febrúar á 
þessu ári. Verðið hefur þó hækkað 
töluvert í þessum mánuði þar sem  
bensínlítrinn kostar nú víðast hvar 
262 krónur og dísilolía 263 krónur. 

Á sama tíma hækkaði verð á mat 
og drykkjarvörum um 48,3 pró-
sent. Hins vegar hækkuðu laun að 
meðaltali aðeins um 26,4 prósent á 
þessu tímabili.

Kaupmáttur launa hefur á sama 
tíma lækkað um átta prósent, en 
þegar verst lét, á vormánuðum árs-
ins 2010, hafði kaupmáttur lækkað 
um rúm 13 prósent.

Ólafur Darri Andrason, hagfræð-
ingur Alþýðusambands Íslands, 
sagði í samtali við Fréttablaðið að 
þessar tölur kæmu ekki mikið á 
óvart, en mesta hættan stafaði nú 
af verðbólgu og hækkandi verð-
bólguvæntingum.

„Frá því að nýir kjarasamning-
ar náðust í fyrra hefur kaupmáttur 
farið vaxandi og við höfum verið að 
ná til baka hluta af þeirri kaupmátt-
arskerðingu sem við urðum fyrir í 
kjölfar hrunsins. Ég hef hins vegar 
áhyggjur af þróuninni ef að þetta 
heldur svona áfram. Ef krónan 
verður áfram veik og ekkert fer 

af stað í hagkerfinu, þá gætum við 
staðið frammi fyrir erfiðri stöðu 
þegar kemur að endurskoðun kjara-
samninga um næstu áramót.“

Ólafur Darri vísar þar til 
ákvæða í kjarasamningum þar sem 
aðilar vinnumarkaðarins geta   sagt 
samningum lausum ef þróun mála í 
efnahagslífinu, meðal annars varð-
andi verðbólgu, er ekki í samræmi 
við yfirlýst markmið.

Ólafur segir vaxandi verðbólgu-
væntingar valda áhyggjum.

„Ef verðbólguvæntingar aukast 
er hætt við því að fyrirtæki velti 
mögulegum og ómögulegum hækk-
unartilefnum í verðlagið og við það 
hækkar verðbólgan frekar.“

 thorgils@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Sölulína: Bakki með 3 kjúklingaspjótum og 3 sushi-bitum

Hrikalega gómsæt Tandoori-spjót 
með yfir 10 heilsukryddum, 3 stk. 
indverskt laxa-nigiri, lungamjúkir 
laxabitar með indversktkrydduðum 
hrísgrjónum, raita-sósa, sojasósa, 
wasabi og engifer fylgir frítt með. 
Brjálæðislega góður TAKE AWAY 
bakki stútfullur af næringu. 

HÓPKAUP.IS Í DAG

í krafti fjöldans

hópkaup.is

850 kr.
1.699 kr.
Verð

50%
Afsláttur

849 kr.
Afsláttur í kr.
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■ Matur og drykkjavörur
■ Launavísitala
■ Bensín 95 okt

 Þróun verðs síðan 2008

Nauðsynjar hækka 
mun meira en laun
Verð á mat og drykk hafði í síðasta mánuði hækkað um 48 prósent frá því í árs-
byrjun 2008. Verð á bensínlítra hefur verið enn skarpari en lítrinn hefur hækk-
að um 87 prósent. Á sama tíma hefur launavísitala hækkað um rúm 26 prósent.

DÝR DROPINN Verð á bensíni hefur 
rokið upp síðustu misseri og kostar 
bensínlítrinn víðast hvar um 262 krónur 
og dísillítrinn um 263 krónur. 

DÝR DROPINN Verð á bensíni hefur rokið upp síðustu misseri og kostar bensínlítrinn 
víðast hvar um 262 krónur og dísillítrinn um 263 krónur. 

STJÓRNMÁL Kristján Þór Júlíusson 
þingmaður var kjörinn 2. vara-
formaður Sjálfstæðisflokksins á 
flokksráðsfundi flokksins á laugar-

dag. Um er að 
ræða nýtt emb-
ætti í flokknum 
sem samþykkt 
var að búa til á 
landsfundi hans 
í haust.

Kristján 
Þór hlaut 167 
atkvæði í ann-
arri umferð 
varaformann-

skjörsins gegn 117 atkvæðum 
Geirs Jóns Þórissonar, fyrrum 
yfirlögregluþjóns. Þar sem enginn 
fékk meirihluta atkvæða í fyrri 
umferð kjörsins var kosið á ný 
milli efstu manna.

Auk Kristjáns og Geirs gáfu kost 
á sér Aldís Hafsteinsdóttir, bæjar-
stjóri í Hveragerði, og Jens Garð-
ar Helgason, forseti bæjarráðs 
Fjarðabyggðar. Í fyrri umferðinni 
hlaut Kristján Þór 132 atkvæði, 
Geir Jón 67 atkvæði,  Jens Garðar 
63 atkvæði og Aldís 42. - mþl

Sjálfstæðismenn kjósa:

Kristján Þór 2. 
varaformaður

KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON

MINSK, AP Tveir menn sem voru 
dæmdir fyrir að hafa staðið á bak 
við sprengjuárás á neðanjarðar-
lestarstöð í Hvíta-Rússlandi hafa 
verið teknir af lífi.

Mannréttindasamtök fordæmdu 
líflát mannanna. Þeir voru skotn-
ir í hnakkann fyrir verknaðinn en 
Hvíta-Rússland er eina Evrópu-
ríkið sem framkvæmir dauðarefs-
ingar. Mennirnir voru fundnir 
sekir um að hafa deytt 15 manns 
og slasað 300 í sprengjutilræði í 
Minsk fyrir rúmu ári.  - fb

Dauðadómur vegna árásar:

Tveir menn 
teknir af lífi

SLYS Tveimur belgískum ferða-
mönnum var bjargað ofan af 
Vatnajökli í fyrrinótt. Á jökl-
inum var hvassviðri og mikill 
kuldi og voru mennirnir orðnir 
vel kaldir þegar þeir fundust en 
tjald þeirra hafði rifnað.

Stjórnstöð Landhelgisgæslunn-
ar barst neyðarboð á tíunda tím-
anum á laugardagskvöld. Höfðu 
mennirnir þá ræst neyðarsendi 
ofarlega í Skálafellsjökli, aust-
arlega á Vatnajökli. Þyrla Land-
helgisgæslunnar var í kjölfar-
ið send á loft frá Reykjavík auk 
þess sem björgunarsveit frá 
Hornafirði fór af stað á tveimur 
bílum og með fjóra vélsleða.

Þyrla Landhelgisgæslunnar 
fann mennina með aðstoð nætur-
sjónauka og voru þeir hífðir upp 
í þyrluna. Þyrlan skilaði þeim 
svo til Hafnar í Hornafirði þar 
sem lögreglan tók við þeim.

Björgunarsveitarmenn úr 
Björgunarfélagi Hornafjarðar 
fóru síðan í gær upp á Skálafells-

jökul og náðu í búnað belgísku 
ferðalanganna. 
 - mþl

Tveir belgískir ferðamenn komust í hann krappan á Vatnajökli á laugardagskvöld:

Tveimur bjargað af Vatnajökli

FRÁ VATNAJÖKLI Björgunarsveitarmenn frá Höfn fóru upp á Skálafellsjökul í gær og 
náðu í búnað Belganna sem lentu í háska.

FRAKKLAND Skylt verður að vera 
með öndunarmæla, sem mæla 
áfengismagn í blóði ökumanna, 
í öllum vélknúnum ökutækjum 
samkvæmt nýjum lögum sem 
samþykkt hafa verið í Frakklandi. 
Lögin taka gildi frá og með 1. júlí 
næstkomandi og ná bæði yfir bíla 
og bifhjól. 

Markmið laganna er að tryggja 
að allir ökumenn viti hversu mikið 
áfengi er í blóði þeirra áður en þeir 
taka þá ákvörðun að aka af stað. 
Þetta á einnig við um ökutæki sem 
koma erlendis frá og verða mælar 
seldir við landmæri Frakklands. 

Eina undantekningin eru hjól sem 
eru með mjög lítilli vél eða undir 
50 kúbikum.

Hrina alvarlegra umferðarslysa 
í Frakklandi, þar á meðal bana-
slysa, sem rekja má til ölvunar í 
upphafi árs 2011 varð hvatinn að 
því að stjórnvöld gripu til þessara 
aðgerða. Þá var einnig ákveðið að 
setja upp fleiri hraðamyndavélar 
á vegum landsins. 

Ný löggjöf í Frakklandi sem á að fækka bílslysum tekur gildi í júlí:

Skylt að hafa mæla í ökutækjum

ÁFENGISMÆLIR Samkvæmt nýjum 
lögum í Frakklandi er skylt að hafa 
vínandamæla í ökutækjum.  
 MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

BJÖRGUN Björgunarsveitir Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar frá 
Akureyri, Húsavík og Eyjafjarð-
arsvæðinu voru kallaðar út seinni 
partinn í gær til að sækja slasað-
an vélsleðamann á Flateyjardal. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
svæðisstjórn Landsbjargar gekk 
björgunin vel. Hlúð var að mann-
inum á slysstað og hann svo flutt-
ur á Sjúkrahúsið á Akureyri með 
þyrlu. Hann var með meðvitund 
þegar björgunarsveitir fundu 
hann. Ástand hans var stöðugt og 
líðan eftir atvikum góð. Ekki er 
vitað hver tildrög slyssins voru. 

 - sv

Þyrla sótti slasaðan mann:

Vélsleðaslys á 
Flateyjardal 

LANDBÚNAÐUR Nautakjötssala í 
febrúar er fjórðungi meiri, 23,7 
prósentum, en í febrúar í fyrra að 
því er fram kemur á vef Landssam-
bands kúabænda. Þar er vísað til 
nýrrar samantektar Bændasam-
takanna á framleiðslu og sölutölum. 

Þá var ársfjórðungssala á nauta-
kjöti nærri fimmtungi, eða 18,1 
prósenti meiri en ári fyrr. 

„Þá er nú árssalan, þ.e. salan sl. 
12 mánuði, nú í fyrsta skipti komin 
yfir 4.000 tonn en heildarsalan er 
nú 4.019 tonn sem er aukning um 
4,6 prósent,“ segir á vefnum.  - óká

Fjórðungsaukning í febrúar:

Nautakjöt selst 
betur en áður

„Alfreð, ertu algjör nammi-
grís?

„Nei, ég er bara súkkulaðikarl.“  

Alfreð Chiarolanzio er eigandi nammi-
búðarinnar Nammibarinn á Laugavegi. 

STJÓRNMÁL Dögun – samtök um 
réttlæti, sanngirni og lýðræði er 
nafn nýrra stjórnmálasamtaka. 
Þetta var ákveðið á öðrum stofn-
fundi samtakanna sem fram fór 
í gær. Um hundrað manns sátu 
fundinn. 

Helga Þórðardóttir, Lýður Árna-
son, Þórður Björn Sigurðsson, 
Finnbogi Vikar og Gísli Tryggva-
son voru kjörin í framkvæmda-
ráð. Í úrskurðarnefnd voru kjörin 
Margrét Rósa Sigurðardóttir, Frið-
rik Þór Guðmundsson og Jón Þór 
Ólafsson. 

Aðgerðir í þágu heimila, siðvæð-
ing í stjórnkerfi, ný stjórnarskrá, 
uppstokkun á fiskveiði stjórnunar-
kerfinu, uppgjör við hrunið og að 
niðurstaða viðræðna við ESB fari í 
þjóðaratkvæðagreiðslu eru meðal 
forgangsmála.  - fb

Stofnfundur haldinn í gær:

Ný samtök 
nefnast Dögun

Á STOFNFUNDI Um eitt hundrað manns 
sátu stofnfundinn í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Marel er stolt af því að hafa hlotið Þekkingarverðlaun
Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga 2012

Marel er leiðandi á alþjóðamarkaði í þróun hátæknibúnaðar fyrir
matvælaiðnaðinn. Hjá fyrirtækinu starfa um 4.000 manns í meira en 30 löndum.

 
Í umsögn dómnefndar kemur m.a. fram að „Marel sé sannkallað þekkingarfyrirtæki

sem er til fyrirmyndar á flestöllum sviðum.  [...] Ólíkur uppruni starfsfólks hefur verið nýttur til
að byggja upp áhugaverða menningarlega heild sem heldur utan um gildi og markmið

fyrirtækisins. Um leið hefur fyrirtækið skapað sér markaðslega sérstöðu, sterk vörumerki og
öflugan þekkingargrunn. Það verður að teljast fátítt að slíkt fyrirtæki hafi jafn sterkar

íslenskar rætur og raun ber vitni.“
 

Marel óskar sínu frábæra starfsfólki til hamingju með þessa
viðurkenningu sem varpar ljósi á ástríðu fyrirtækisins fyrir þróunarvinnu 

og þekkingarsköpun á sérsviði sínu.

www.marel.com
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ÓSLÓ, AP Ástæðan fyrir því að 
Hercules-flutningavél norska 
hersins brotlenti í Svíþjóð með 
fimm manns um borð er líklega 
sú að flugmennirnir ákváðu  að 
fljúga vélinni sjálfir í lágflugi í 
stað þess að nota sjálfstýringuna. 
Þetta sagði Trond Solna, sem 
hefur yfirumsjón með flutninga-
vélum norska hersins, í viðtali við 
norska dagblaðið Aftenposten. 

Flugvélin hrapaði í Kebne-
kaise-fjalli í norðurhluta Svíþjóð-
ar á fimmtudaginn og fórust allir 
um borð. Að sögn Solna sögðust 
flugmennirnir ætla að fljúga 
vélinni sjálfir ef veðrið yrði 
hagstætt.  - fb

Flugslysið í Svíþjóð fyrir helgi:

Notuðu ekki 
sjálfstýringu

KEBNEKAISE Kebnekaise-fjallið þar sem 
Hercules-vélin brotlenti. MYND/AP

Rúðubrot í Listasafninu
Rúða var brotin í Listasafni Reykja-
víkur við Tryggvagötu aðfaranótt 
sunnudags. Einnig var brotist inn í 
íbúð við Álfhólsveg en ekki er vitað 
hverju var stolið.

LÖGREGLUFRÉTTIR

GENGIÐ 16.03.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

228,468
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

127,14 127,74

199,94 200,92

165,92 166,84

22,312 22,442

21,944 22,074

18,667 18,777

1,5176 1,5264

194,57 195,73

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Fundir og ráðstefnur
Veislusalurinn er vel tækjum búinn og er því tilvalinn 
fyrir hvers kyns ráðstefnur og fundi, stóra sem smáa. 
Í salnum er meðal annars hágæða hljóðkerfi, skjávarpi, 
flettitafla og púlt. Starfsfólk okkar veitir þér ráðgjöf 
varðandi veitingar og annað sem huga þarf að.

GLÆSILEGUR VEISLUSALUR!
Náttúruparadís í hjarta borgarinnar

www.nautholl.is www.facebook.com/nautholl nautholl@nautholl.is sími 599 6660

Þau mistök urðu við vinnslu fréttar 
um frumvarp innanríkisráðherra um 
forvirkar rannsóknarheimildir að 
birt var mynd af Árna Pétri Jónssyni 
forstjóra 10/11. Þarna átti að vera 
mynd af Snorra Magnússyni formanni 
Landssambands lögreglumanna. Árni 
Pétur og Snorri eru beðnir velvirð-
ingar á mistökunum. 

LEIÐRÉTT

ÞJÓNUSTA Farfuglaheimili með 
herbergjum fyrir 250 gesti verð-
ur innréttað gegnt Hlemmtorgi 
ef áform eigenda hússins ganga 
eftir.

Áður hafa verið áform um 
rekstur gististaðar á Laugavegi 
105. Á árinu 2001 reyndu Nátt-
úrugripasafn Íslands og full-
trúar fleiri eigenda í húsfélag-
inu á Laugavegi 105 að koma í 
veg fyrir að leyfi fyrir slíkum 
rekstri á annarri hæð hússins 
yrðu gefin.

Meðal þeirra raka sem sett 
voru fram af hálfu Náttúru-

gripasafnsins var að umgang-
ur gesta gistaheimilisins í sam-
eiginlegum stigagangi gæti sett 
marga af dýrgripum þjóðarinnar 
í hættu. Kærunefnd fjöleignar-
húsamála sagði eiganda annarr-
ar hæðar hins vegar heimilt að 
breyta húsnæðinu án samþykkis 
meðeigendanna. Náttúrugripa-
safnið er flutt úr húsinu.

Í ljósi þessa segist skipulags-
fulltrúi nú ekki gera athuga-
semdir við að eigandi hús-
næðisins láti vinna tillögu um 
breytinguna sem síðan fari í 
grenndarkynningu.  - gar

Má reka gistihús í fjöleignarhúsi á Laugavegi 105 án samþykkis meðeigenda:

Farfuglaheimili fyrir 250 manns við Hlemm

LAUGAVEGUR 105 Hér gætu allt að 250 manns hallað höfði ef áform eiganda hluta 
hússins verða að veruleika. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRUSSEL, AP Fórnarlamba rútus-
lyss í Sviss þar sem 28 manns 
fórust, þar á meðal 22 skóla-
börn, var minnst í Belgíu á 
föstudag. Flaggað var í hálfa 
stöng, kirkjubjöllur hringdu 
og lestir og verksmiðjur voru 
stöðvaðar til að minnast hinna 
látnu. 

Yfirvöld í Sviss rannsaka nú 
hvort hönnun jarðganganna þar 
sem slysið varð hafi átt þátt í 
harmleiknum.

Jóhanna Sigurðardóttir for-
sætisráðherra hefur sent for-
sætisráðherra Belgíu, Elio Di 
Rupo, samúðarkveðjur til belg-
ísku þjóðarinnar, fjölskyldna og 
aðstandenda þeirra sem fórust í 
rútuslysinu.  - fb

Þjóðarsorg vegna rútuslyss:

Fórnarlamba 
minnst í Belgíu

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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SUÐLÆGAR ÁTTIR  
verða ríkjandi á 
landinu næstu 
daga. Stíf suð-
vestanátt með 
slydduéljum sunn-
an og vestanlands 
í dag en hægari 
vindur og rigning 
eða slydda annars 
staðar. Dregur úr 
úrkomu á morgun 
og léttir til norð-
austanlands.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

BEIRÚT, AP Öflug bílsprengja 
sprakk skammt frá öryggisbygg-
ingu sýrlensku ríkisstjórnarinnar 
í borginni Aleppo í gær. Yfirvöld 
í Sýrlandi segja að hryðjuverka-
menn hafi staðið á bak við spreng-
inguna. Bættu þau við að einn 
lögreglumaður og einn almennur 
borgari hafi farist í sprengingunni 
og þrjátíu til viðbótar hafi særst. 
Þetta var önnur árásin í landinu 
á tveimur dögum. Á laugardag 
fórust 27 manns í þremur sjálfs-
morðssprengjuárásum í höfuð-
borginni Damaskus. 

Stjórnvöld segja að árásirnar 

tengist uppreisninni gegn forset-
anum Bashar al-Assad sem hefur 
staðið yfir í eitt ár. Sýrlenska 
þjóðarráðið, samtök stjórnarand-
stæðinga, hafa á móti sakað yfir-
völd um að standa á bak við sumar 
sprengingarnar til að vekja ótta 
hjá almenningi og sýna fram á að 
uppreisnarsinnarnir séu hryðju-
verkamenn. 

Margar sjálfsmorðsárásir hafa 
verið gerðar í Aleppo og Damas-
kus, tveimur stærstu borgum Sýr-
lands, frá því í desember. Mikill 
stuðningur er við Assad í báðum 
borgunum. Enginn hefur enn lýst 

ábyrgð á árásunum um helgina á 
hendur sér. 

Sameinuðu þjóðirnar telja að 
yfir átta þúsund manns hafi látist 
í átökunum á þessu eina ári.

Bandarísk yfirvöld telja að Íran-
ar séu að aðstoða sýrlensk stjórn-
völd með því að sjá þeim fyrir 
vopnum í baráttunni við stjórn-
arandstæðinga. Írakar hafa viðr-
að áhyggjur sínar við sendiherra 
Írans í Bagdad vegna málsins. 
Lítið eftirlit er með lofthelginni 
yfir Írak og því er auðvelt að flytja 
vopn frá Íran yfir til Sýrlands.
 freyr@frettabladid.is

Fjórar mannskæðar 
árásir í Sýrlandi
Hátt í þrjátíu manns fórust í fjórum sprengjuárásum í Sýrlandi um helgina. 
Sameinuðu þjóðirnar telja að um átta þúsund manns hafi látist í átökum í 
landinu síðan uppreisn gegn forsetanum Bashar al-Assad hófst fyrir ári.

SYRGIR FÖÐUR SINN Sýrlenskur drengur stendur við kistu föður síns sem fórst í sprengjuárás í höfuðborginni Damaskus á 
laugardaginn. MYND/AFP

SVÍÞJÓÐ Um 40 femínistar efndu til 
mótmæla á torgi í Malmö í  vikunni 
sem leið og sýndu á sér loðna 
handarkrikana. Femínistarnir 
lýstu þannig yfir stuðningi við 
konu sem hafði verið niðurlægð 
eftir beina útsendingu frá undan-
keppni Evrópusöngvakeppninnar 
í Svíþjóð. Í myndskeiði af kon-
unni sást hún lyfta örmum sínum 
í fögnuði. Handarkrikar konunn-
ar voru loðnir og var hún í kjöl-
farið sögð viðbjóðsleg og kölluð 
femínista hóra.

Einn mótmælendanna, Emma 
Lundberg, setti mynd af loðnum 
handarkrika sínum á Facebook 
á dögunum, að eigin sögn mest í 
gríni. Henni var hótað lífláti auk 
þess sem hún var kölluð hóra og 
sökuð um að þrífa sig ekki. - ibs

Umræður eftir söngvakeppni:

Heitt í hamsi 
vegna hára í 
handarkrika
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Nýr Hyundai i30

kynntur um næstu helgi

TAKMARKAÐUR AKSTUR

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Öllum nýjum Hyundai bílum fylgir nú 
5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmark-
aður akstur út ábyrgðartímabilið. Þú 
sinnir einungis reglubundnu eftirliti 
og bíllinn er í ábyrgð til ársins 2017.

5 ÁRA GÆÐASKOÐUN

Öllum nýjum Hyundai bifreiðum fylgir 
árleg Gæðaskoðun sem er eigendum að 
kostnaðarlausu og léttir undir við rekstur 
bílsins.

5 ÁRA VEGAAÐSTOÐ

Til að tryggja ánægju og uppfylla 
væntingar til gæða bílanna býður Hyundai 
viðskiptavinum sínum upp á 24 tíma 
neyðarþjónustu, 365 daga á ári, fyrir alla þá 
sem kaupa nýjan Hyundai. 

UPPLIFÐU N JA T MA MEÐ HYUNDAI

5 RA BYRGÐ
TAKMARKAÐUR AKSTUR

KOMDU OG KYNNTU ÞÉR 5 ÁRA ÁBYRGÐINA

Sölumenn okkar hafa alltaf tíma til að setjast niður með þér yfir 
rjúkandi bolla. Líttu inn í kaffi og fáðu allar upplýsingar um þau 
fríðindi sem fylgja Hyundai 5 ára ábyrgðinni.

5  ÁRA ÁBYRGÐ

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR5  ÁRA5  ÁBYRGÐ

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR
5  ÁRA ÁBYRGÐ

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR
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VIÐSKIPTI „Ég tel að það sé ákveð-
inn misskilningur í gangi hjá golf-
klúbbunum sem eru að kæra og 
að með nýju hóteli fylgi verulegt 
tækifæri fyrir golfklúbbana sem 
fyrir eru á svæðinu,“ segir Hall-
ur Magnússon, hjá félaginu Sex-
tíu plús ehf., sem áformar að reisa 
hundrað herbergja hótel við fyrir-
hugaðan golfvöll á Minni-Borg í 
Grímsnesi.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær kærðu golf-
klúbbarnir í Kiðjabergi og 
Öndverðarnesi Grímsness- og 
Grafningshrepp til innanríkis-
ráðuneytisins vegna ákvörðun-
ar sveitarfélagsins um að byggja 
golfvöllinn á Minni-Borg. Sveitar-
félagið keypti landið eftir að félag 
sem var að byggja völlinn fór á 
hausinn í miðjum klíðum.

Jafnframt hefur Grímsness- og 
Grafningshreppur skrifað undir 
viljayfirlýsingu við Sextíu plús 
um að félagið fái lóð undir hótel 
við golfvöllinn. Stefna sveitar-
félagsins er síðan sögð sú að selja 
eða leigja völlinn sjálfan en ekk-
ert liggur enn fyrir um þann þátt. 
Formaður Golfklúbbs Kiðjabergs 
segir ljóst að sveitarfélagið komi 
að rekstrinum um ókomna tíð.

Hallur segir það „stórkostlegt 
tækifæri“ að geta byggt áttatíu 
herbergja hótel við nýjan golf-
völl sem uppfylli svokallaða PGA 
staðla. Hótelið muni einnig styðja 
vel við rekstur golfvallanna að 
Kiðjabergi og Öndverðarnesi.

„Að sjálfsögðu verður markaðs-
setning hótelsins meðal erlendra 
golfáhugamanna ekki bundin við 
nýja golfvöllinn, heldur áhersla 
lögð á svæðið sem golfparadís 
þar sem tækifæri er til að leika á 
þremur mismunandi golfvöllum í 
seilingarfjarlægð við hótelið,“ 
segir Hallur. 

Að sögn Halls munu þrír golf-
vellir ásamt nálægðinni við nátt-
úru- og söguperlur Suðurlands 
gera glæsilegt hótel að Minni-
Borg að spennandi valkosti fyrir 
efnaða, erlenda golfáhugamenn.

„Þótt það ríki nú ákveðin tor-
tryggni meðal golfklúbba sem 
fyrir eru á svæðinu þá vonumst 
við sem að hótelinu koma eftir 
góðri samvinnu um heildstæða 
markaðssetningu á golfparadís-
inni í Grímsnesi þar sem allir 
golfvellirnir muni njóta góðs 

af auk þess sem uppbyggingin 
mun styrkja verulega atvinnu 
og tekjur íbúa í sveitarfélaginu,“ 
segir Hallur.

Þess má geta að Hallur og fjár-
festar með honum undirbúa nú 
einnig byggingu hótels steinsnar 
frá golfvellinum í Vestmannaeyj-
um. Þar liggur fyrir viljayfirlýs-
ing við Vestmannaeyjabæ. „Fjár-
festar og rekstraraðilar eru afar 
áhugasamir um þessi tvö spenn-
andi verkefni,” segir Hallur 
Magnússon.   gar@frettabladid.is

Heyrnartæki
með fjögurra
ára ábyrgð

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

fjölpósti, 
blöðum, 
tímaritum, 
bréfum og 
vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Segir golfklúbba ekki 
skilja tækifæri í hóteli
Forsvarsmaður félags sem hyggst reisa hótel við umdeildan golfvöll í Grímsnesi 
segir andstöðu golfklúbba á svæðinu byggða á misskilningi. Þeir muni, eins og 
sveitarfélagið allt, líka njóta góðs af ríkum útlendingum sem heimsæki svæðið.

GOLFHÓTEL Á MINNI-BORG Forsvarsmaður segir hótel og nýjan golfvöll munu styrkja 
tekjur íbúa í Grímsnesi og einnig beina viðskiptum á þá stóru golfvelli sem fyrir eru í 
nágrenninu. MYND/ÁSGEIR ÁGEIRSSON - TEIKNISTOFAN TARK

Ensímtækni gerir samning
Einn stærsti snyrtivöruframleiðandi 
heims, Intercos, hefur samið við 
Ensímtækni um að nota tækni- 
og efnaþekkingu fyrirtækisins í 
snyrtivörur sínar. Ensímtækni, eða 
Zymetec eins og það kallast á ensku, 
var stofnuð af Jóni Braga Bjarnasyni 
prófessor og sérhæfir sig í rann-
sóknum á ensímum unnum úr sjávar-
lífverum. Ein helsta vara fyrirtækisins 
er Penzim húðáburður sem þykir hafa 
læknandi áhrif. 

VIÐSKIPTI 

Knúts minnst
Ár er liðið síðan ísbjörninn Knútur 
drapst í dýragarðinum í Berlín. Knútur 
sem náði fjögurra ára aldri öðlaðist 
heimsfrægð og lögðu 11 milljónir 
manna leið sína í dýragarðinn til að 
sjá hann meðan hann lifði. Mikill 
fjöldi fólks minntist Knúts í dýragarð-
inum í gær og margir skildu eftir 
blóm og myndir við ísbjarnargryfjuna. 
Nokkrir gestanna munu hafa fellt tár. 

ÞÝSKALAND

NOREGUR Margir þeirra sem keyptu efni til sprengju-
gerðar frá sömu efnaverksmiðjunni í Póllandi og And-
ers Behring Breivik hafa komið við sögu lögreglu, að 
því er greint er frá á vef Dagsavisen.

Eftir að norska öryggislögreglan hafði farið yfir 
lista sem á var 41 einstaklingur, þar á meðal Breivik, 
kom í ljós að þriðjungur þeirra sem voru á listanum 
hafði hlotið refsingu og að þriðjungur átti lögleg vopn. 

Þrír á listanum höfðu áður sýnt áhuga á efnum til 
sprengjugerðar. Þetta kemur fram í skýrslu öryggis-
lögreglunnar í Noregi sem kynnt var í gær. Listann 
fékk norska öryggislögreglan hjá tollayfirvöldum en 
þau höfðu skráð hverjir keyptu efni sem hægt væri að 
nota til þess að búa til sprengjur.

Í skýrslu öryggislögreglunnar segir að áhugi á 
vopnum sé sameiginlegur með þeim sem eru á listan-
um. Margir hafi verið dæmdir fyrir lögbrot eða hafi 
verið þátttakendur í athæfi á gráu svæði.

Í skýrslunni segir jafnframt að vegna þess hversu 
langt þetta sé frá því sem eðlilegt geti talist kunni að 

vera ástæða til að skoða þá sem eru á listanum.
Áður en Breivik framdi voðaverkin þann 22. júlí 

síðastliðinn taldi öryggislögreglan ekki ástæðu til að 
grípa til ráðstafana. - ibs

Norska öryggislögreglan greinir frá lista yfir kaupendur efnis til sprengjugerðar:

Margir með afbrot að baki

HEIMILI BREIVIKS Á heimili Anders Behring Breivik fannst 
mikið magn efnis sem hægt var að nota til sprengjugerðar.

NORDICPHOTOS/AFP

Átt þú Ipad eða annars konar 
spjaldtölvu?
JÁ 17%
NEI 83%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hengir þú þvott út á snúru?

Segðu þína skoðun á Vísi.is

KJÖRKASSINN

BERLÍN, AP Joachim Gauck var 
kjörinn forseti Þýskalands í 
gær. Hinn 72 ára Gauck fékk 
mikinn meirihluta atkvæða, eða 

991 af þeim 
1.232 sem 
voru greidd á 
þinginu.

Gauck er lýð-
ræðissinni sem 
barðist á sínum 
tíma hart gegn 
kommúnista-
ríki Austur-
Þýskalands. 

Hann tekur við embætti af 
Christian Wulff sem sagði af sér 
í síðasta mánuði vegna spilling-
armála. Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, sagði að Þjóðverjar 
gætu verið stoltir af nýja forset-
anum sem hefði sigrað á sann-
færandi hátt.  - fb

Breytingar í Þýskalandi:

Joachim Gauck 
kjörinn forseti

JOACHIM GAUCK

STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin hefur 
veitt um 1,3 milljarða króna 
aukalega vegna eldgosa og ann-
arra hamfara síðan í maí árið 
2010. Í þeirri fjárhæð er ekki 
meðtalinn margvíslegur kostn-
aður stofnana sem fjármagn-
aður hefur verið af árlegum 
fjárheimildum þeirra.

Ríkisstjórnin samþykkti á 
fundi sínum á föstudag viðbót-
arútgjöld til Vegagerðarinnar, 
Almannavarnadeildar ríkislög-
reglustjóra og Landgræðslunn-
ar vegna eldgosahrinunnar árin 
2010 og 2011. Vegagerðin fær 

82,5 milljóna króna aukafjár-
framlag, en kostnaður hennar 
vegna hamfaranna er talinn vera 
um 110 milljónir króna, þar af 20 
milljónir vegna aðgerða við Svað-
bælisá. Einnig var samþykkt að 
veita sex milljónir króna auka-
lega til almannavarnardeildar 
ríkislögreglustjóra. 

Landgræðslan hefur greint frá 
aukinni fjárþörf á árinu 2012, en 
lagt er til að því máli sé vísað í 
fjárlagaferli og til nánara mats 
hjá umhverfisráðuneytinu. Land-
græðslan fékk 17,25 milljónir í 
fjáraukalögum í desember og tók 

á sig tæplega 6 milljónir í auka-
kostnað vegna verkefna síðasta 
sumar. 

Samráðshópur ráðuneytis-
stjóra sjö ráðuneyta um viðbrögð 
við náttúruhamförum hefur verið 
að störfum frá fyrri hluta árs 
2010. Með hópnum starfa full-
trúar frá forsætisráðuneyti, fjár-
málaráðuneyti og almannavarna-
deild Ríkislögreglustjóra. - sv

Ríkisstjórnin samþykkir aukafjárframlög til Almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra og Vegagerðarinnar:

Eldgosin kostuðu ríkið 1,3 milljarða króna

GOSIÐ Í EYJAFJALLAJÖKLI Landgræðslan 
er ein þeirra stofnana sem hafa óskað 

eftir aukafjárframlagi vegna eldgosanna 
undanfarin ár. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Að sjálfsögðu verður markaðssetning 
hótelsins meðal erlendra golfáhuga-

manna ekki bundin við nýja golfvöllinn, held-
ur áhersla lögð á svæðið sem golfparadís.

HALLUR MAGNÚSSON
FÉLAGI Í SEXTÍU PLÚS



MYNDARLEGAR HAMINGJUÓSKIR FRÁ 

Nýherji hf.       Sími 569 7700       www.netverslun.is
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Nýherji, umboðsaðili Canon á Íslandi, óskar verðlaunahöfunum Daníel Rúnarssyni, Eyþóri Árnasyni, Kjartani 
Þorbjörnssyni (Golli), Kristni Magnússyni og Rakel Ósk Sigurðardóttur innilega til hamingju með glæsilegar 
verðlaunamyndir í keppni Blaðaljósmyndarafélags Íslands; „Myndir ársins 2011“. 

Eins og svo margir aðrir treysta þau á Canon EOS ljósmyndabúnað, sem er í uppáhaldi hjá ljósmyndurum um 
allan heim. Nýherji hvetur allt áhugafólk um ljósmyndun til að skoða glæsilega ljósmyndasýningu Blaðaljós-
myndarafélags Íslands í Gerðarsafni.
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www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur 
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra 
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.  
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metan-
vélum frá framleiðanda.
 

Caddy* kostar aðeins frá

2.990.000 kr. 
(kr. 2.382.470 án vsk)*Miðað við Caddy TSI bensín, 86 hestöfl, beinskiptur.  Aukahlutir á mynd, álfelgur og þokuljós.

Góður 
vinnufélagi

Til afgreiðslu strax

Atvinnubílar

FRÉTTASKÝRING
Til hvers ber að líta þegar sparnaði er 
fundinn geymsla?

Litla ávöxtun sparifjár er að hafa 
á óbundnum innlánsreikningum 
íslensku viðskiptabankanna fjög-
urra. Talsvert meiri ávöxtun er 
að fá á bundnum reikningum, svo 
sem á verðtryggðum reikning-
um eða þá reikningum sem bera 
fasta vexti.

„Spurning númer eitt, tvö og 
þrjú er alltaf hvort og þá til hve 
langs tíma fólk er tilbúið að binda 
sparnaðinn sinn. Spurningin sem 
kemur þar á eftir er svo hvort 
það vill hafa hann verðtryggðan 
eða óverðtryggðan,“ segir Krist-
ín María Magnúsdóttir sem er 
ráðgjafi einstaklinga hjá Íslands-
banka.

Kristín María segir að vilji fólk 
fá ágætis raunávöxtun verði það 
eiginlega að velja bundna reikn-
inga. Þá segir hún að bundn-
ir verðtryggðir reikningar hafi 
komið hvað best út síðustu miss-
eri. Slíkir reikningar séu hins 
vegar í flestum tilvikum bundn-
ir til að minnsta kosti 36 mánaða.

Með því að velja verðtryggða 
reikninga verja sparifjáreigend-
ur sig fyrir því að verðbólga rýri 
ávöxtun sparnaðarins. Þriggja 
ára binding er hins vegar nokkuð 
langur tími og ekki víst að skyn-
samlegt sé fyrir alla að festa 
sparnaðinn sinn svo lengi þar sem 
margt getur komið upp á í milli-
tíðinni.

„Fyrst þarf sá sem hyggst spara 
að ákveða hvenær hann vill nota 
peningana og í kjölfarið meta hvað 
er hægt að binda sparnaðinn lengi. 
Og það verður að hafa í huga að 
þetta er í flestum tilvikum alveg 
fast og engin úrræði til staðar til 
að losa sparnaðinn,“ segir Kristín 
María og bætir við að því geti 
verið skynsamlegt að geyma hluta 
sparnaðar síns utan bundinna 
reikninga til að geta notað komi 
eitthvað óvænt upp.

Ágætis raunávöxtun er einn-
ig að fá með því að velja svokall-
aða fastvaxtareikninga sem eru 
bundnir til að minnsta kosti tólf 
mánaða. Á slíkum reikningum 
breytast vextirnir ekkert á bindi-

tímanum. Fari verðbólga hækk-
andi á binditímanum getur raun-
ávöxtun því lækkað talsvert.

Kristín María segir að spari-
fjáreigendur þurfi því að velta 
fyrir sér hvernig þeir telji líkleg-
ast að verðbólgan þróist á sparn-

aðartímabilinu. „Sérstaklega þeir 
sem vilja spara á fastvaxtareikn-
ingum þurfa að gera upp við sig 
hvort þeir hafa trú á því að vext-
ir muni fara lækkandi eða hækk-
andi,“ segir Kristín María.

Loks mælir Kristín með því 

að þeir sem vilja byggja upp 
sparnað nýti sér valmöguleika 
sem bankarnir bjóða upp á sem 
nefnist reglulegur sparnað-
ur. Þá er föst upphæð lögð inn 
á sparnaðarreikning í hverjum 
mánuði. magnusl@frettabladid.is

Litla ávöxtun að hafa sé 
sparnaður ekki bundinn
Þegar sparifjáreigendur meta á hvers konar innlánsreikningum skynsamlegast er að geyma sparnað þurfa 
þeir fyrst að ákveða hvað binda má sparnaðinn lengi. Litla raunávöxtun er að fá á óbundnum reikningum.

■ Í þessu einfalda dæmi er gert 
ráð fyrir að einstaklingur hafi 
um síðustu áramót komið einni 
milljón króna fyrir á innlánsreikn-
ingi með það fyrir augum að spara 
upphæðina í þrjú ár.

■ Honum stóðu þá til boða fjórar 
ólíkar tegundir innlánsreikninga 
sem byggja á innlánsreikningum 
Arion banka, Íslandsbanka, Lands-
bankans og MP banka. Hér er 
miðað við meðalvexti á sambæri-
legum reikningum en smáatriði 
þeirra eru í sumum tilfellum ólík. 

■ Reikningstegundirnar fjórar eru 
óbundnir reikningar með óverð-
tryggða vexti, bundinn reikningur 
með óverðtryggða vexti, bundnir 
reikningar með verðtryggða vexti 
og bundnir fastvaxtareikningar. 

■ Meðalvextir á „óbundnum“ 
reikningum eru 2,50% en þeir 
eru hjá bönkunum annaðhvort 
óbundnir eða bundnir til 7 eða 
10 daga. Meðalvextir á bundnum 
reikningum með óverðtryggða 
vexti eru 3,80% en hér er miðað 
við reikninga sem eru ýmist 
bundnir til 18 eða 24 mánaða. 
Meðalvextir á verðtryggðum reikn-
ingum eru 1,91% en hér er miðað 
við 36 mánaða bindingu. Þá eru 
meðalvextir á fastvaxtareikningum 
4,24% og er þá miðað við 12 
mánaða bindingu.

* Dæmið er blaðamanns. Þá 
ber að hafa í huga að vextir á 
innlánsreikningum (öðrum en 
fastvaxtareikningum) eru líklegir til 
að breytast eitthvað á þriggja ára 
tímabili. Þá er hér gert ráð fyrir að 
þriggja ára verðbólguspá Seðla-
bankans standist þegar raunávöxt-
un er reiknuð. Slíkar spár standast 
hins vegar sjaldnast alfarið.

Um dæmi í töflu*

Sparnaðarleiðir á innlánsreikningum – sparað í 3 ár
A) „Laus“ reikningur - óverðtryggðir vextir
Dagsetning Höfuðstóll Vextir Niðurstaða í lok árs Á föstu verðlagi
1.1.2012 1.000.000 25.000 1.025.000 999.296
1.1.2013 1.025.000 25.625 1.050.625 989.365
1.1.2014 1.050.625 26.266 1.076.891 991.300
B) Bundinn reikningur - óverðtryggðir vextir
Dagsetning Höfuðstóll Vextir Niðurstaða í lok árs Á föstu verðlagi
1.1.2012 1.000.000 38.000 1.038.000 1.003.868
1.1.2013 1.038.000 39.444 1.077.444 1.014.621
1.1.2014 1.077.444 40.943 1.118.387 1.029.498
C) Bundinn reikningur - verðtryggðir vextir
Dagsetning Höfuðstóll Vextir Verðbætur Í lok árs Á föstu verðlagi 
1.1.2012 1.000.000 19.125 34.000 1.053.125 1.018.496
1.1.2013 1.053.125 20.141 28.434 1.101.700 1.037.463
1.1.2014 1.101.700 21.070 25.339 1.148.110 1.056.858
D) Bundinn reikningur - fastir vextir
Dagsetning Höfuðstóll Vextir Niðurstaða í lok árs Á föstu verðlagi
1.1.2012 1.000.000 42.400 1.042.400 1.008.124
1.1.2013 1.042.400 44.198 1.086.598 1.023.241
1.1.2014 1.086.598 46.072 1.132.670 1.042.645
Raunávöxtun: A) -0,87% B) 2,95% C) 5,69% D) 4,26%
Raunávöxtun á ári: A) -0,29% B) 0,95% C) 1,86% D) 1,40%

1 Hvaða íslenski rithöfundur 
hlýtur norræn bókmenntaverðlaun 
sænsku akademíunnar þetta árið?

2 Hvað heitir höfundur bókarinnar 
Hungurleikarnir?

3 Hver er forseti Sýrlands?

SVÖR

1. Einar Már Guðmundsson. 2. Suzanne 
Collins. 3. Bashar al-Assad. 

Skemmdi bíl
Ölvaður maður var handtekinn á 
Vegamótastíg aðfaranótt sunnudags, 
grunaður um að hafa skemmt bíl. 
Hann var færður í fangageymslu 
lögreglunnar.

LÖGREGLUFRÉTTIR

BANKI Til margs ber að líta þegar tekin er ákvörðun um það á hvers konar banka-
reikningi er skynsamlegast að geyma sparnað sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?

DANMÖRK Færri börn fæddust 
í Danmörku í fyrra en nokkru 
sinni frá árinu 1988, tæplega 59 
þúsund. Þetta kemur fram í nýj-
ustu tölum hagstofunnar þar í 
landi, en þar segir einnig að fæð-
ingartíðni, hlutfall fæðinga gegn 
fjölda kvenna, hafi verið 1,76 í 
fyrra sem er lækkun milli ára.

Þessar fregnir eru í mótsögn 
við tölur frá OECD sem gefnar 
voru út fyrir tæpu ári, en þar 
kom í ljós að fæðingartíðni hafði 
hvergi hækkað meira á Vestur-
löndum en einmitt í Danmörku 
síðustu ár. Þessar nýju tölur eru 
taldar gefa til kynna að viðsnún-
ingur sé að verða í þeirri þróun.  
 - þj

Dvínandi frjósemi Dana:

Fæstu fæðingar 
frá árinu 1988

FÆRRI BÖRN Leita verður allt aftur til 
ársins 1988 til að finna færri börn fædd 
á ári í Danmörku en árið 2011.

NORDICPHOTOD



...alltaf opið!

Í 10–11 finnurðu 
frábært vöruúrval. 

Þú færð nýtt og ferskt 
Heimilisbrauð frá Myllunni 

í næstu 10–11 verslun.

Brauðið sem 
öll fjölskyldan 

elskar! 
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„Að hjóla er eins og kynlíf.
Maður gleymir því aldrei. 
Svo eru hjólreiðar líka fín hreyfing.”
                                 

Safnaðu mottu og áheitum á www.mottumars.is
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Skapaðu góðar minningar  
með teppi frá Danfloor
Öll teppin sem við bjóðum eru afrafmögnuð,  

ofnæmisprófuð og með óhreinindavörn.

Ármúla 32 · 108 Reykjavík · Sími 568 1888 · parketoggolf.is · Þú finnur okkur líka á Facebook

Parket & gólf - Sérfræðingar í gólfefnum!

SJÓNVARPSSTÖÐIN ID: INVESTIGATION DISCOVERY ER EINGÖNGU Í BOÐI Á STÖÐ 2 FJÖLVARP     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.IS

KARL Í TEBOÐI Karl Bretaprins heim-
sótti sýninguna Ideal Home Show í 
London á dögunum og drakk te með 
öðrum gestum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

IÐNAÐUR Afstaða fólks til aukinna 
virkjanaframkvæmda á Hellis-
heiði er önnur en til almennrar 
nýtingar jarðvarma. Þetta kemur 
í ljós þegar bornar eru saman tvær 
nýlegar kannanir. 

Í nýrri könnuninni, sem fjallað 
var um í Fréttablaðinu í liðinni 
viku kemur fram að tæp 84 pró-
sent  spurða líta nýtingu jarð-
varma jákvæðum augum og nær 
níu af hverjum tíu telja mikil tæki-
færi tengd starfsemi sem tengist 
nýtingu jarðvarma. 

Í áður óbirtri könnun sem þrett-
án náttúruverndarsamtök létu 
gera í október og nóvember í fyrra, 
í tengslum við vinnu við umsögn 
við rammaáætlun stjórnvalda um 
virkjanakosti, kemur hins vegar 
fram að 31,4 prósent aðspurðra 
voru mótfallin byggingu fleiri 
jarðvarmavirkjana á Hellisheiði. 
30,2 prósent voru hlynnt frekari 
virkjanaframkvæmdum og 38,4 
prósent létu málið sig engu varða.

Könnunin var gerð dagana 26. 
október til 2. nóvember. 1.350 voru 
spurðir og 857 svöruðu. 

Guðmundur Hörður Guðmunds-
son, formaður Landverndar, segir 
að fram hafi komið að andstaðan 
hafi verið mjög mikil í Reykjavík. 
Þá undrast hann orð Ólafs G. Fló-
venz, forstjóra ÍSOR, um hættu-
leysi útblásturs brennisteinsvetn-
is. „Þetta er verið að rannsaka,“ 
segir Guðmundur og kveður skorta 
þekkingu á langtímaáhrifum 
brennisteinsvetnis. 

Stefán Arnórsson, prófessor við 
jarðfræðideild Háskóla Íslands, 
segir ekki koma á óvart þótt sterk-
ar skoðanir komi fram í könnunum 
um nýtingu jarðvarma. 

„Líklega hefur þjóðin í heild 
sinni ekki verið meira meðvit-
uð um nokkra auðlind en fiskinn 
í sjónum og jarðhita. Það segir 
sig sjálft,“ segir hann og vísar 
til þeirrar byltingar sem orðið 
hafi með hitaveitunni. Slík nýting 
orkunnar sé hins vegar af öðrum 
meiði en raforkuframleiðsla með 
jarðvarma, þar sé um svokallaða 
stórnýtingu að ræða. 

„Hellisheiðin er stórnýting og 
þá getur verið allt annað uppi á 
teningnum,“ segir hann. Ekki sé 
þó alltaf einfalt að greina ástæð-
ur andstöðu við stórnýtingu jarð-
varmasvæða. „Hluti umhverfis-
sinna er ekki bara á móti stórri 
nýtingu sem slíkri, heldur á 
móti stórri nýtingu til erlendra 
kaupenda.“

Stefán segir fullyrðingar sem 
stjórnmálamenn vilji gjarnan ýta 
undir um að jarðvarmi sé endur-
nýtanleg auðlind ekki standast og 
í raun sé rennt blint í sjóinn með 
stærð sumra svæða sem til standi 
að nýta, svo sem á Hellisheiði. 

„Í þessu togast á þrennt, pólitík, 
hagsmunir og fagmennska,“ segir 
hann og kveður allt faglegt mat 
segja að auðlindin sé ekki endur-
nýjanleg.  olikr@frettabladid.is

Þriðjungur 
er andvígur 
meiri virkjun
Í könnun 13 náttúruverndarsamtaka eru 31 prósent 
aðspurðra á móti frekari virkjun á Hellisheiði. Um 
30 prósent vilja virkja meira. Prófessor segir ekki 
koma á óvart að fólk hafi sterkar skoðanir á málinu. 

STRÓKARNIR Á HEIÐINNI Unnið er að leiðum til að draga úr útblæstri brennisteins-
vetnis frá jarðvarmavirkjunum. Nokkur andstaða er í Reykjavík við frekari virkjana-
framkvæmdir á Hellisheiði. MYND/UMHVERFISSTOFNUN

SKIPULAGSMÁL Samkomulag um 
lóðir og skipulagsmál vegna fram-
tíðaruppbyggingr Landspítalans og 
Háskóla Íslands norðan Hringbraut-
ar var undirritað á föstudag.

„Samningar ríkisins og Reykja-
víkurborgar um lóðamál LSH og 
byggingarrétt fyrir spítalann og HÍ 
teygja sig allt aftur til ársins 1969. 
Þeim var síðast breytt árið 2006,“ 
segir í tilkynningu.

Fram kemur að fulltrúar fram-
kvæmda- og eignasviðs og skipu-
lags- og byggingarsviðs Reykjavík-
urborgar hafi unnið að endurskoðun 
samninga borgarinnar og ríkisins 

með það að markmiði að endur-
heimta byggingarrétt á svokölluðum 
C- og U-reitum. Að auki hafi áhersla 

verið lögð á að borgin fái í sinn hlut 
byggingarrétt að „randbyggð“ við 
Hringbraut, neðan sjúkrahússlóð-
arinnar. Um sé að ræða verðmætt 
byggingarland í hjarta Reykjavíkur. 

Ríkið fær aukið bygginga-
magn á A og B-reit samkvæmt 
samkomulaginu sem háð er 
endanlegu samþykki og gildis-
töku deiliskipulags á svæðinu.
Það voru þau Jón Gnarr borg-
arstjóri, Oddný G. Harðar-
dóttir fjármálaráðherra, og 
Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra undirrituðu samkomulagið. 
 - gar

Gerðu samkomulag um lóðir fyrir uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut:

Ríkið fær aukið byggingarmagn

LANDSPÍTALASVÆÐIÐ Borgin endur-
heimtir byggingarrétt á U-reit og C-reit 
og ríkið má byggja meira á A- og B-reit.

LÖGREGLUMÁL Karlmaður um tví-
tugt var dæmdur í fimm mánaða 
skilorðsbundið fangelsi í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær fyrir sér-
staklega hættulega líkamsárás. 

Maðurinn játaði að hafa sleg-
ið annan mann með bjórglasi 
þannig að það brotnaði og sleg-
ið hann svo nokkrum höggum 
með krepptum hnefa í maga á 
skemmtistað í miðborg Reykja-
víkur í maí árið 2010. 

Hann var jafnframt dæmdur 
til að greiða fórnarlambinu 250 
þúsund krónur í miskabætur.

Maður um tvítugt dæmdur:

Braut glas á 
höfði og kýldi

Hluti umhverfissinna 
er ekki bara á móti 

stórri nýtingu sem slíkri, 
heldur á móti stórri nýtingu 
til erlendra kaupenda.

STEFÁN ARNÓRSSON
PRÓFESSOR VIÐ HÍ
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HALLDÓR

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

-15 kr.
af lítranum í 10. hvert skipti sem þú 

dælir 25 lítrum eða meira 
með ÓB-lyklinum! 

Sæktu um ÓB-lykil núna 
á ob.is.

Matthías Bjarnason, fyrrum ráðherra 
Sjálfstæðisflokksins, ritar öðru sinni 

grein í Fréttablaðið síðastliðinn föstudag 
þar sem hann sakar ríkisstjórn mína um 
að „skattpína börn“ með því að leggja fjár-
magnstekjuskatt á sparnað þeirra. Í fyrri 
grein sinni býsnaðist hann yfir þessu en 
studdi mál sitt lítt með gögnum. Í síðari 
greininni birtir hann yfirlit yfir þrjár inn-
stæður, reiknaða vexti og skatt á upphæð-
irnar. Hvergi kemur fram hvaða ár skattur 
var lagður á innstæðurnar. Ekki heldur eru  
verðbætur á innstæðurnar tilgreindar, en 
Matthías fullyrðir að ríkið „hirði“ stóran 
hluta þeirra. 

En sjálfsagt er að ítreka það sem ég nefndi 
í svargrein minni 1. mars síðastliðinn. Í 
fyrsta lagi innleiddi núverandi ríkisstjórn 
frítekjumark þegar skattur á fjármagns-
tekjur var hækkaður í 20 prósent. Frítekju-
markið nemur 100 þúsund krónum fyrir 
hvern einstakling. Ekki verður ráðið af 
tölum Matthíasar hvort þær séu frá því fyrir 
eða eftir að frítekjumarkið var innleitt.

Í öðru lagi voru greiðendur fjármagns-
tekjuskatts um 180 þúsund árin 2009 og 
2010. Aðeins um 47 þúsund einstaklingar 
greiddu fjármagnstekjuskatt 2011 og hafði 
þeim fækkað um 136 þúsund. Vonandi 

getur Matthías glaðst með einhverjum úr 
þeim stóra hópi. Þessi umbreyting verður 
vart skýrð án frítekjumarksins en með 
þeim er öllum minniháttar sparnaði hlíft 
við skatti, þar á meðal sparnaði barna.  

Það er orðhengilsháttur að fólk taki við 
þessar aðstæður út sparnað sinn og geymi 
hann undir koddanum vegna skattaáþján-
ar. Sparnaður barna líkt og annarra hefur 
minnkað eftir bankahrunið. Frítekju-
markið, helmings lækkun vaxtatekna 
barna og fullorðinna og loks stórfelld 
fækkun greiðenda fjármagnstekjuskatts 
bendir til þess að æ fleiri séu með öllu 
lausir við fjármagnstekjuskatt og hann 
leggist því fremur á efnafólk eins og nú 
háttar til. 

Matthías segir mig illa þokkaða vegna 
skattpíningar. Ekki elti ég ólar við slíkar 
fullyrðingar en bendi honum á að opin-
ber gögn sýna að minna er nú innheimt 
af þjóðarkökunni í ríkissjóð en árin fyrir 
bankahrun. Jafnframt greiða nú 60 pró-
sent einstaklinga lægri tekjuskatta en 
þeir gerðu á valdatíma Sjálfstæðisflokks-
ins og Framsóknarflokksins. Góðærið, 
sem þeir gumuðu þá af, reyndist einn 
mesti blekkingarvefur sem sögur fara af 
eins og Matthías veit eins vel og við hin. 

Þráhyggja sjálfstæðismanna
Skattamál

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Snjóhengjur og uppskurðir
Líkingamál er vinsælt í umræðunni 
um gjaldmiðilsmál. Krónan er ýmist 
kölluð korktappi í hafi fjármálamark-
aða eða hitamælir á hita hagkerfisins. 
Gjaldeyrishöftin eru sögð vera stífla 
sem hamlar því að flóðbylgja fjár-
magns streymi úr landinu. Þá hefur 
enn ekki verið minnst á snjóhengj-
una sem er það nafn sem gefið hefur 
verið stabba aflandskróna 
sem vilja yfirgefa hagkerfið. 
Jóhanna Sigurðardóttir kom 
með nýja líkingu í grein sem 
hún birti í Fréttablaðinu á 
laugardag: „Gjaldeyrishöft 
eru eins og lyfjameðferð við 
erfiðum sjúkdómseinkenn-

um. Hvort sem mönnum líkar betur 
eða verr er raunveruleg lækning 
fólgin í róttækum uppskurði.”
 
Kristján Þór varaformaður
Á flokksráðsfundi Sjálfstæðisflokksins 
á laugardag var kosið í hið nýja emb-
ætti annars varaformanns flokksins. 
Í embættið var valinn Kristján Þór 
Júlíusson þingmaður sem hlaut 
um 45 prósent atkvæða í 

fyrri umferð og 57 prósent í 
þeirri seinni. Næstur kom 
Geir Jón Þórisson, fyrrum 
yfirlögregluþjónn, sem fékk 

fyrst 23 prósent og 
svo um 40 
prósent. 

Þingmannsefni?
Fékk Geir Jón fleiri atkvæði en 
þau Jens Garðar Helgason, for-
maður bæjarráðs Fjarðabyggðar, og 
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í 
Hveragerði, og getur því væntanlega 
vel við unað enda að stíga sín fyrstu 
skref í pólitík. Forvitnilegt verður 
að sjá hvort Geir Jón býður sig 

fram í prófkjöri flokksins fyrir 
þingkosningarnar á næsta ári 
en niðurstaða varaformann-

skjörsins  bendir til þess að 
hann gæti náð ágætum árangri 
láti hann slag standa. 

 magnusl@frettabladid.isF
yrir rétt rúmu ári gagnrýndi Niels Jacobsen, hinn danski 
stjórnarformaður Össurar hf., stefnu íslenzkra stjórnvalda 
í málefnum atvinnulífsins harðlega í viðtali hér í blaðinu. 
Jacobsen talaði þá um hringlandahátt og flumbrugang í 
lagasetningu, gjaldeyrishöft og fleira sem gerði erfitt að 

reka fyrirtæki á Íslandi. 
Sama dag og viðtalið birtist ákvað aðalfundur Össurar 2011 að 

afskrá fyrirtækið úr Kauphöll Íslands. „Við getum ekki verið skráð 
á hlutabréfamarkað sem notar 
gjaldmiðil sem er ekki nothæfur,“ 
sagði Jacobsen þá. Kauphöllin 
ákvað síðar einhliða að að skrá 
bréf félagsins að nýju, í óþökk 
stjórnenda Össurar.

Á aðalfundi Össurar síðastlið-
inn föstudag endurtók Jacobsen 
gagnrýni sína og bætti heldur í; 
sagði rekstrar- og lagaumhverfi 

fyrirtækja hafa hrakað undanfarin ár. Fljótfærnisleg, tíð og ófagleg 
lagasetning og vilji til að búa til séríslenzkar lausnir, sem ekki hefðu 
verið reyndar annars staðar, græfu undan þeim fyrirsjáanleika sem 
væri nauðsynlegur í alþjóðlegum viðskiptum.

„Við þurfum að sætta okkur við þvingaða skráningu á hlutabréfa-
markað hér, minnkandi seljanleika og tvöfalt hlutabréfaverð. Við 
þurfum að þreifa okkur áfram í umhverfi alls kyns óvenjulegra 
reglugerða sem keppinautar okkar þurfa ekki að taka tillit til,“ sagði 
Jacobsen í ræðu sinni.

Jacobsen er út af fyrir sig ekki að segja neitt sem forsvarsmenn 
íslenzkra fyrirtækja og samtaka þeirra hafa ekki margsagt. En 
kannski verður frekar hlustað á hann en talsmenn íslenzks atvinnu-
lífs. Málflutning þeirra, sem verið hefur á sama veg, hefur forsætis-
ráðherrann kallað „svartagallsraus“ og gefið í skyn að fólkið sem á 
og rekur fyrirtækin átti sig bara alls ekki á því hvað það sé frábært 
að reka fyrirtæki á Íslandi og gangi í rauninni ljómandi vel.

Jacobsen hefur hins vegar samanburðinn. Hann er alþjóðlegur 
fjárfestir sem hefur reynslu af rekstri á Íslandi. 

Hann þekkir líka vel til í dönsku og evrópsku atvinnulífi (sem 
sumir telja búa við þungt og viðamikið regluverk). Hann dregur 
þá ályktun að rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi sé verra en á 
meginlandinu og fari versnandi. Ef ríkisstjórnin meinar það sem 
hún segir um að hún vilji auka erlenda fjárfestingu í atvinnulífinu, 
að ekki sé talað um að bæta skilyrði þeirra fyrirtækja sem fyrir eru, 
hlýtur hún að hlusta.

Suma ágalla Íslands eins og smæðina og fjarlægð frá öðrum 
mörkuðum getum við ekki lagað. Við þurfum hins vegar að vega þá 
upp með því að fyrirtæki búi við betra rekstrarumhverfi hér en í 
nágrannaríkjunum eða að minnsta kosti sambærilegt. Gjaldmiðilinn 
sitjum við uppi með í einhver ár enn, en þurfum trúverðuga stefnu 
um hvernig við ætlum að skipta honum út. 

Stjórnvöld þurfa að hafa stefnu sem mark er tekið á í þessum 
efnum, eigi að takast að laða hingað erlenda fjárfesta og halda í þá 
fáu sem fyrir eru. Gagnrýni þeirra er ekki hægt að afgreiða sem 
svartagallsraus.

Stjórnarformaður Össurar gagnrýnir stjórnvöld:

Útlent 
svartagallsraus
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Flestir á mínu reki muna fyrst 
eftir Einari Má í svörtum 

leðurjakka á pönkárunum að 
selja ljóðin sín: Sendisveinninn 
er einmana og Er nokkur í kórón-
afötum hér inni? Flestir keyptu 
bókina, þetta voru auðskilin ljóð, 
það var einhver prósi í þeim, rétt 
eins og það er alltaf eitthvert ljóð 
í prósa Einars. Þrátt fyrir leður-
jakkann og ytra pönkfas var hann 
hláturmildur og drengjalegur – 
hér var ekki þungbúið skáld, alls 
ekki hógvært og fráleitt innhverft 
skáld – þetta var rokk-skáld.

Það var Pétur Gunnarsson sem 
innleiddi hið bítlalega í íslensk-
ar bókmenntir. Fram að Punkt-
inum hans var gjörvöll menning 
ungs fólks utan landamæra þess 
sem mátti skrifa um nema með 
hnussi. Með Pétri kom einlægni 
og sakleysi hinna gömlu bítlalaga 
áður en allt lenti þar út í í tómum 
hedónisma og skilvita – meðvit-
aðri – brenglun. Allt í einu mátti 
segja fimmaurabrandara í skáld-
skap og lýsa keleríi og poppkorn-
sáti án þess að hnussa, bíóferðum, 
strætó, borginni ungu … Pétur 
Gunnarsson braut niður Berlínar-
múrinn sem hafði varið íslenskar 
bókmenntir fyrir erlendri lág-
menningu.

Upp úr miðri síðustu öld var 
Reykjavík allt í einu orðin ung. 
Hún var áform. Hún var still-
ansar og steypa, moldarbingir og 

drullusvað, endalaus úthverfi og 
enn ekki komin nein innhverfi. 
Það ríkti einhvern eftirvænting 
eins og eitthvað væri í vændum. 
Svona hefst einmitt önnur skáld-
saga Einars Más, Vængjasláttur 
í þakrennum: „Slík er eftirvænt-
ingin slík er spennan.“ Hann má 
ekki einu sinni vera að því að 
setja kommu á milli setninganna.

Því að það var Einar Már sem 
tók upp þráðinn frá Pétri og 
spann hann áfram. Andri Péturs 
Gunnarssonar hélt áfram að eld-
ast og einhvern veginn þrengjast 

eftir því sem leið á bækur hans 
og þá kom Einar Már með þessa 
söguvitund barns og spekings 
– þessa sérstæðu rödd sem var 
alltaf að ávarpa og kalla á þenn-
an Óla – og fór að skrifa um það 
hvernig var að alast upp í Reykja-
vík á 6. áratug síðustu aldar, í 
Vogunum, sem var regin-úthverf-
ið, sjálfur borgarjaðarinn í austri, 
spriklandi af ungu lífi. Var ekki 
soldið bítl í því í sjálfu sér? Voru 
ekki Vogarnir einmitt Liverpool 
Íslands frekar en Keflavík, þessi 
ameríski smábær?

Frá Guðbergi Bergssyni fékk 
Einar Már tilfinningu fyrir 
formi og stíl, því hvernig ófegr-
að mannlífið getur opinberast 
sem skáldskapur. Hann segir frá 
því í Bankastræti núll, seinustu 
bókinni sinni hvernig hann „… 
sat kannski í strætó með bók 

eftir Guðberg og sá blokkirnar 
í úthverfinu hjúpaðar þoku og 
gráma og hugsaði með mér: Þessu 
langar mig að lýsa.“

Bókmenntalegum fagurkerum 
þótti efnið en þó einkum sögu-
sviðið hins vegar ósegjanlega 
lítilsiglt og var algengt að heyra 
háðsglósur um „bernskuminning-
ar ungra skálda úr Vogunum“ á 
þessum árum, eins og þetta væri 
alrangt sögusvið, saga sem ekki 
væri þess verð að segja. 

Pétur Gunn og Guðbergur, 
Megas, Dylan, Lennon, Günter 

Grass, Brautigan – alls konar 
kallar hafa eflaust ómað í þessum 
haus með vængi á heilanum en 
frá fyrstu tíð var þetta hans rödd, 
há, svolítið hvell, full af vissu 
um erindi sitt, full af frásagnar-
löngun, ritgleði og eftirvæntingu. 
Hann lýsti barnaskaranum, hús-
mæðrunum, atvinnustarfseminni, 
prestinum, dúfunum, rigningunni 
og hálfbyggðum blokkunum – 
mannlífinu, anda hverfisins: þetta 
var hans Macondo og hann lét sér 
úrtöluraddir í léttu rúmi liggja. 
Það hefur Einar Már alltaf gert. 
Hann hefur iðulega fengið fremur 
dræmar viðtökur frá Bókmennta-
stofnuninni hér á landi, hefur 
til dæmis aldrei verið á áskrif-
endalistanum þegar tilnefningar 
til Bókmenntaverðlaunanna eru 
annars vegar en notið velgengni í 
nágrannalöndunum.

Hann skrifaði trílógíuna úr 
Vogunum, um landnám og auðn, 
æskuleiki og dauða, upphaf og 
endalok og eftirmálann sem 
kannski var skáldlegasta bókin 
hans. Seinna skrifaði hann aðrar 
og eiginlega ennþá áhrifameiri 
bækur um fátækt fólk á Íslandi á 
fyrri hluta síðustu aldar og ömur-
legar aðstæður þess – sitt fólk. 
Í skurðpunktinum þarna á milli 
og kannski í skurðpunktinum á 
höfundarferli Einars Más er svo 
þessi vængjaða skáldsaga, Englar 
alheimsins, þar sem hann safnar 
saman öllum sínum kröftum, 
allri sinni þekkingu og innlifun, 
innsæi, orðkynngi – öllu sínu ljóði 
– til að lýsa lífi í geðveiki.

Í Hruninu er svo Einar Már allt 
í einu mættur á hverjum laugar-
degi hjá honum Herði Torfa (nei, 
Hörður Torfa var ekki starfsmað-
ur Álfheiðar Inga eða Steingríms 
J. eða VG heldur einfari og jú 
víst: það var Hörður sem skipu-
lagði útifundina á Austurvelli í 
Búsáhaldabyltingunni og á skilið 
að það sé viðurkennt refjalaust). 
En þarna, í Hruninu, var Einar 
Már, gamli byltingarsinninn, sem 
sé mættur, alltaf, og þegar hann 
var ekki sjálfur að halda inn-
blásnar og andríkar ræður gegn 
auðvaldinu þá var hann við ræðu-
pallinn að stappa stálinu í þau 
sem áttu að fara að tala og klappa 
hinum á bakið sem voru nýbúin. 
Hann var þarna af alefli – gaf allt 
sitt; kom kannski ekki með potta 
og pönnur á Austurvöll til að láta 
glymja í heldur heldur með ljóðið, 
vængjuðu orðin og lét þau fljúga 
inn í hugskot þeirra sem hlustuðu 
til að setjast þar á heilann …

En Einar! Til hamingju með 
litla Nóbelinn.

AF NETINU

Lögreglustjórinn í rugli
Löggan hefur einkennilega for-
gangsröðun. Neitar að kanna 
strax stórkostlega grófar hótanir 
um líkamsmeiðingar. Segir fólki 
að hafa bara samband eftir helgi. 
Stefán Eiríksson lögreglustjóri 
svarar út og suður og neitar að tjá 
sig um efnisatriði málsins. Þetta 
eru forkastanleg vinnubrögð lög-
reglunnar eins og svo oft áður. 
Hún er eins og útspýtt hundskinn 
við að verja hagsmuni þeirra, sem 
reyna að ná eignum af almenn-
ingi. Getur svo ekki mætt, þegar 
almenningur þarf vernd fyrir geð-
sjúklingi. Forgangsröðun Stefáns er 
langt út af kortinu. 
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Skítamórall
Hvers vegna segir bæjarstjóri Sel-
tjarnarness ekki af sér eftir að hafa 
orðið uppvís að einelti gagnvart 
starfsmanni? Hvers konar samfélag 
er þarna á Nesinu – er enginn 
þrýstingur á meirihlutann að bæta 
ráð sitt eða taka pokann sinn?
blog.eyjan.is/joninaos/
Jónína Óskarsdóttir

Spyrillinn á að ráða för
Umsnúningur hefur orðið í fram-
leiðslu á Gettu betur-þáttunum hjá 
Ríkissjónvarpinu. Þar sem spyrj-
andinn réði öllu áður eru dómarar 
nú farnir að grípa fram í ótt og títt 
og hefta framvinduna. Spyrillinn 
í Gettu betur á að ráða för – ekki 
dómarar í skartklæðum sem 
stöðugt grípa fram í. Áhorfendum 
er alveg sama um álit dómara – á 
hinu og þessu …!
eirikurjonsson.is
Eiríkur Jónsson

Allt í einu mátti segja fimmaurabrandara 
í skáldskap og lýsa keleríi og poppkornsáti 
án þess að hnussa …

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

GRÆDDU Á GULLI

Boðið verður upp á verðmat á skartgripum. Engin skuldbinding til að selja.

Þriðjudaginn 20. mars, miðvikudaginn 21. mars 
og fimmtudaginn 22. mars frá kl. 11 til 18.

AÐEINS ÞESSA ÞRJÁ DAGA:

Falinn fjársjóður?
Líklega gerir þú þér ekki grein fyrir því að gömlu skartgripirnir sem þú ert 
hætt/hættur að nota geta hugsanlega verið mjög verðmætir og jafnvel tug-
þúsunda ef ekki hundruð þúsunda virði. Nú er tækifærið til að komast að því 
hvort það leynist fjársjóður í rykföllnum skartgripaskrínum enda safnanar á 
höttunum eftir ónotuðum gömlum skartgripum um þessar mundir.

Nú þegar verð á gömlu gulli er í sögulegu hámarki er um að gera að láta leggja 
faglegt mat á ónotaða skartgripi. Matið er ókeypis og því fylgir engin skuld-
binding til að selja. Sé hins vegar vilji til þess verður gengið frá viðskiptunum 
með reiðufé á staðnum.

Að hverju er verið að leita? Hvað ætti að taka með?
Það er sama hversu stórir eða litlir munirnir eru. Hér eru nokkur dæmi um 
muni sem farandsalarnir gætu haft áhuga á:
- Gömlu gulli: skartgripum, sígarettuhulstrum úr gulli eða öðrum  

gullmunum.
- Demöntum yfir einu karati.

- Úrum og vasaúrum en þá frá virtum framleiðendum á borð við Rolex, 
Cartier, Patek Philippe, Vacheron, Universal, Breitiling, IWS og Omega. 

- Skartgripum með gimsteinum, jafnvel þó þeir séu brotnir eða þó vanti 
steina.

- Gömlu silfri.

„Ég hef áralanga reynslu af því að meta og kaupa skartgripi og hef á þeim tíma 
séð fólk koma með hluti sem voru í þeirra augum lítils virði. Þeir hinir sömu 
hafa svo gengið út með umtalsverða peninga á milli handanna,” segir Franks. 
Hann segir markaðinn fyrir herraúr aldrei hafa verið betri og að verð á gulli sé 
í sögulegu hámarki. 

Einkaviðtal við verðmat. 

Vinsamlegast athugið að skilríkja er krafist við viðskipti.

Nánari upplýsingar á www.pandhjewellers.com

CenterHotel Klöpp, Klapparstíg 26

AFTUR Á ÍSLANDI VEGNA MIKILS ÁHUGA!  
UPPRUNALEGA GULL OG SILFUR KAUPSTEFNAN.

Lárviðarskáldið Einar Már



19. mars 2012  MÁNUDAGUR14

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

Okkar ástkæri

Kristján Helgi 
Guðmundsson
bóndi, Minna-Núpi,

verður jarðsunginn frá Stóra-Núpskirkju föstudaginn 
23. mars kl. 14.30.

Ámundi Kristjánsson
Herdís Kristjánsdóttir
Guðbjörg Ámundadóttir
Snorri og fjölskylda
Erla og fjölskylda
Guðrún og fjölskylda.

„Það er mikil aðgreining þarna eins 
og á kynjum en samt sem áður er það 
sjálfur emírinn sem stendur á bak við 
verðlaunin ásamt UNESCO og veitir 
þau,“ segir Dóra S. Bjarnason, pró-
fessor við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, sem var viðstödd afhendingu 
heimsverðlauna UNESCO í Kúvæt 29. 
febrúar síðastliðinn. Verðlaunin nefn-
ast UNESCO/Amir Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al Sabah price og tilgangur 
þeirra er að verðlauna einstaklinga eða 
verkefni sem skara fram úr í kennslu 
nemenda með þroskahömlun í skóla án 
aðgreiningar.

„Þarna var samankomið fólk úr 
efstu þrepum samfélagsins eins og 
emír-fjölskyldan og hershöfðingj-
ar og þessi verðlaun gera fólki sem 
sinna kennslu og rannsóknum á þessu 
sviði hátt undir höfði sem er merki-
legt,“ segir Dóra en henni var boðið 
að sitja í sérstakri dómnefnd verð-

launanna. „Samstarfið var yndislegt 
og við vorum fullkomlega sammála,“ 
segir hún. Auk Dóru voru prófess-
or frá Asíu, háskólakennari frá Suð-
ur-Afríku,  læknir og prófessor frá 
Bandaríkjunum og háskólakennari 
frá Kúvæt með sæti í dómnefndinni. 
„Talsvert af verkefnum voru send 
inn alls staðar að úr heiminum og 
við ákváðum að verðlauna prófessor 
Douglas Biklen frá Syracuse háskóla 
í Bandaríkjunum fyrir ævistarf sitt. 
Hann hefur helgað líf sitt rannsóknum 
á aðstæðum fólks með fötlun, unnið 
ötullega að réttindum fatlaðs fólks, 
komið fram í fjölmiðlum og staðið 
fyrir kvikmyndagerð meðal annars 
um fólk með einhverfu,“ segir Dóra 
um sigurvegarann. Hún segir ferðina 
í heild hafa verið mjög áhugaverða og 
fékk að skoða sérskóla fyrir börn með 
einhverfu sem var vel búinn tækjum 
og tólum. Þar hélt hún erindi meðal 

annars fyrir kennara, forelda, prinsa 
og prinsessur, ásamt sendiherrum 
UNESCO en Dóra telur að það eigi 
ekki að aðgreina börn í skólum og 
nefnir að rannsóknir sýni að börn njóti 
sín og læri best í almennum skólum 
sem sinni ólíkum nemendum.

„Kúvæt er allt annar menningar-
heimur og maður tekur honum eins 
og hann er,“ segir hún svo um dvöl 
sína sem gekk snurðulaust fyrir sig. 
„Maður verður fyrst og fremst að vera 
klæddur sómasamlega, föt upp í háls 
og ekki sýna meira hold en þarf. Regl-
urnar þarna eru þó ekki eins stífar og 
annars staðar. Þarna eru konur í búrk-
um, aðrar með slæður og sumar jafn-
vel slæðulausar,“ segir Dóra og bætir 
við að það sé mjög sterkt í menningu 
þeirra að gera vel við gesti sína. „Ég 
hef aldrei upplifað aðra eins gestrisni 
á ævi minni,“ segir hún að lokum. 

 - msj

Dóra S. BjarnaSon:   Á meðal prinsa og prinsessa í Kúvæt

Vorum fullkomlega sammála

Verðlaunaafhendingin Hatturinn hennar Dóru vakti mikla lukku en hún stendur á milli emírsins og Biklens.

Bruce Willis leikari er 57 ára í dag.

„Það eru allir um það bil 25 ára í hjarta sínu. Alveg sama 
hve gamlir þeir eru.“ 

Merkisatburðir 19. mars
1279 Mongólskur sigur í orrustunni um Yamen bindur enda á 

Song-veldið í Kína.
1870 jón ólafsson ritstjóri birtir kvæðið „Íslendingabrag“ í blaði 

sínu Baldri. Kvæðið er mjög meinyrt í garð Dana og hlýtur 
jón síðar dóm fyrir birtingu þess.

1908 Bríet Bjarnhéðinsdóttir flytur sitt fyrsta mál í bæjarstjórn 
reykjavíkur. Er það tillaga um sundkennslu fyrir stúlkur. 
Tillagan er samþykkt.

1915 Plánetan Plútó er ljósmynduð í fyrsta sinn.
1922 Leikfélag reykjavíkur heldur upp á 300 ára fæðingar-

afmæli leikskáldsins Molières með hátíðarsýningu á verki 
hans Ímyndunarveikinni.

1962 Fyrsta plata Bobs Dylan, Bob Dylan, kemur út. Hún selst í 
5.000 eintökum fyrsta árið. 

1971 Tollstöðvarhúsið í reykjavík tekið í notkun.
1982 Falklandseyjastríðið hefst með því að argentínumenn taka 

eyjuna Suður-Georgíu.

„Með þessu gerum við unglingum kleift að stunda hesta-
mennsku, án þess að leggja út í allan startpakkann sem 
fylgir íþróttinni,” segir Jón Finnur Hansson, framkvæmda-
stjóri Hestamannafélagsins Fáks, um þá nýjung félagsins að 
bjóða unglingum sérstaka aðstöðu og þjónustu. „Við útvegum 
hestana, reiðtygin, hesthús, fóður og leiðbeinanda.”

Það er Sigurlaug Anna Auðunsdóttir sem verður yfirleið-
beinandi og stuðningsaðili verkefnisins, en hún hefur rekið 
reiðskóla um árabil og því vön að miðla af reynslu sinni. 
Hún verður á staðnum frá klukkan 16.30 til 18.30 á virkum 
dögum og 13 til 15 á laugardögum. Hún mun leiðbeina ung-
lingunum með allt það sem að hestamennskunni snýr, frá því 
að hirða hrossin til útreiðanna sjálfra. 

„Með þessu fá unglingarnir að máta sig við þann lífsstíl að 
vera hestamaður. Ég geri ráð fyrir að margir foreldrar verði 
ánægðir með þetta, því margir þeirra vilja gjarnan leyfa 
börnum sínum að stunda hestamennsku en vera fyrst vera 
vissir um að þetta sé lífsstíll sem krakkarnir þeirra munu 
halda sig við,” segir Jón Finnur. 

Plássið var tekið í notkun í síðustu viku en enn eru nokkur 
pláss laus fyrir áhugasama hestaunnendur á aldursbilinu 13 
til 16 ára.  - hhs 

Máta sig við hestamennsku

unglingahópur hjá fáki Unglingum á aldrinum 13 til 16 ára gefst 
nú tækifæri til að stunda hestamennsku, án þess að þurfa að leggja 
út í mikinn kostnað.  MYnD/FáKUr

Þennan dag árið 1831 var Edward Smith fyrsti 
maðurinn í sögu Bandaríkjanna til að ræna banka. 
Smith var enskur innflytjandi sem vantaði skjótunn-
inn gróða. Bankinn sem varð fyrir valinu hét The 
City Bank og var við Wall Street en forsvarsmenn 
bankans söknuðu eðlilega mjög 245.000 dollaranna 
sem Smith hafði á brott með sér. 
ræninginn lék þó ekki lausum hala lengi og var 
handsamaður af lögreglunni stuttu eftir ránið. 
Stærstum hluta peninganna var því skilað aftur í fjár-
hirslur bankans en Smith fékk að dúsa í fimm ár við 

erfiðisvinnu í Sing Sing-fangelsinu fyrir vikið. Smith 
tilheyrir því stærstum hluta ræningja sem fetað 
hafa í fótspor hans en einungis einn af hverjum sex 
bankaræningjum kemst undan án þess að mál hans 
sé upplýst. 
óhætt er að segja að Smith hafi opnað flóðgáttir en 
síðan honum mistókst hafa margir menn, stórir og 
smáir, reynt fyrir sér í bankaránum. Engar opinberar 
tölur eru til um fjölda bankarána í heiminum en til 
viðmiðunar er talið að á hverju ári séu gerð um þrjú 
þúsund bankarán í Los angeles-borg einni saman.

Þetta gerðist: 19. MarS 1831

Fyrsti bankaræninginn fer á kreik

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

Sigurborg Ólafsdóttir

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli 13. mars síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn 21. mars 
kl. 13.00.
 
Hansína J. Traustadóttir
Hjördís G. Traustadóttir      Hafsteinn Ingvarsson
Ágústína Hlíf Traustadóttir    Kristófer Guðmundsson
og fjölskyldur.



SÝNING
Sýningin er opin 
22. og 23. mars frá 
klukkan 9 til 20, 24. 
mars frá 10 til 17 og 
25. mars frá 12 til 
17. Eftir það er opið 
alla virka daga frá 
9 til 18 og um helgar 
frá 12 til 17.

Við Pekka kynntumst fyrir 18 árum 
í Myndlista og handíðaskólanum. 
Hann er sérvitur og jarðbundinn 

meðan ég er meira á flugi svo við smell-
um vel saman,“ segir Kristín sem er að 
leggja lokahönd á hluti þeirra Pekka fyrir 
sýningu á Skörinni hjá Handverki og 
hönnun á HönnunarMars. Sýningin verð-
ur opnuð á fimmtudag klukkan 18.

„Þetta eru nýir hlutir en við erum búin 
að vinna að sýningunni síðastliðið ár. 
Pekka er búsettur í Finnlandi og vann 
hlutina sína þar, fimm borð og hillur. Ég 
vann mína hluti í samhengi við hans. Ég 
fékk svo hans hluti núna senda hingað til 
að ganga frá þeim, set þá saman, vel liti 

og mála í samtali við litina á mínum.“ 
Kristín sýnir skálar, drykkjarílát og 

grátskálar til að safna í tárum. Munirnir 
eru mitt á milli þess að vera skúlptúrar og 
nytjahlutir en Kristín dansar oft á þeirri 
línu í hönnun sinni. Þá sýnir hún hlut 
sem hún kallar Skessuhorn. „Ég heyrði 
að í gamla daga hafi konur  notað stór-
gripahorn til að geta kastað af sér vatni 
standandi. Ég vann horn í postulín og 
sýndi í Tókýó síðasta haust,“ útskýrir hún 
og segir Japana hafa rekið upp stór augu. 
„Ég hafði lúmskt gaman af því að sjá hvað 
þeir fóru hjá sér þegar ég útskýrði til 
hvers það er ætlað,“ segir hún og hlær. 

Sýningin stendur til 18. apríl.

ÍSLENSK OG FINNSK 
HÖNNUN Á SKÖRINA
HANDLEIKIÐ  Hönnuðirnir Kristín Sigfríður Garðarsdóttir og Pekka Tapio 
Pyykonen sýna postulínsmuni og viðarhúsgögn á Skörinni á HönnunarMars.

BEÐIÐ EFTIR IPAD 3
Nú styttist í þriðju útgáfu iPad spjaldtölvunnar 
en sú fyrsta kom út árið 2010. Tölvan hefur selst 
í 55 milljónum eintaka í heiminum frá því að hún 
kom á markað. Nýjasta útgáfan ku vera töluvert full-
komnari en þær fyrri. NÝI IPADINN KEMUR 23. MARS.

FRÁGANGUR 
Kristín leggur loka-
hönd á postulíns-
muni og húsgögn  
sem þau Pekka sýna 
á Skörinni.
MYND/GVA

SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

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



FÓLK|HEIMILI

Hlín keypti íbúð við Bergstaða-
stræti árið 2000. Aðeins einn eig-
andi hafði búið þar áður, Krist-

inn Reyr, rithöfundur og listmálari, 
sem flutti inn 9. maí 1960 samkvæmt 
því sem stendur á útskornu skilti sem 
hangir ofan við svalahurð. „Ég geri 
ráð fyrir að Kristinn hafi keypt elda-
vélina nýja, enda var íbúðin innréttuð 
fyrir hann. Ég hef búið hér í tólf ár og 
nota eldavélina í alla eldamennsku og 
bakstur,“ segir Hlín. 

SNIÐIN FYRIR INNRÉTTINGUNA
„Ég þarf ekkert á öðru tæki að halda. 
Það eru fjórar hellur úr gormum sem 
hitna fljótt og vel, líkt og nútíma gas-
hellur. Það eru einungis þrjár stillingar, 
lítill hiti, meðalhiti og mikill hiti svo 
þetta er vissulega einfalt og þægilegt. 
Ofninn er ekki búinn nýjustu tækni eins 
og blæstri eða grilli en engu að síður 
kemur allt vel bakað og fínt úr honum. 
Ég elda oft fisk í ofni og sömuleiðis er 
ég stundum með lambalæri. Það er 
undir- og yfirhiti og það dugar,“ segir 
Hlín enn fremur.

Hún fullyrðir að eldavélin hafi ekki 
mikið verið notuð fyrir sína daga. „Mér 
sýndist ofninn sem nýr. Kristinn hefur 
örugglega soðið ýsu og kartöflur en 
tæplega hefur hann bakað eða steikt 
í ofni. Sjálf hef ég gaman af að elda og 
bjóða gestum í mat. Ég er hins vegar 
fyrir einfalda matreiðslu. Eldavélin er 
50 sentimetra breið og sniðin inn í inn-
réttinguna,“ segir Hlín og viðurkennir 
að hún hafi skoðað nýjar eldavélar en 
hættir jafnan við að skipta út þeirri 
gömlu, enda er hún í fullkomnu lagi.  

RAFHA-SÝNING Í HAFNARFIRÐI
Rafha-eldavélar eru framleiddar hér 
á landi og komu fyrst á markað árið 
1937. Innflutningshöft og -bönn hvöttu 
menn til að hefja framleiðslu á heimilis-
tækjum. Í Byggðasafni Hafnarfjarðar er 
Rafha-sýning þar sem skoða má fyrstu 
eldavélar sem framleiddar voru hér-
lendis, ísskápa og ryksugur. Þar utan 
er mikill fróðleikur um sögu þessa 
fyrirtækisins sem hætti starfsemi árið 
1990. Byggðasafnið er opið um helgar 
og það er frítt inn.

Rafha-eldavélar hafa enst ótrúlega 
vel og eru enn í notkun, eins og sjá 

má á heimili Hlínar þar sem hið upp-
runalega umhverfi fær að njóta sín. 
Hlín er þessa dagana að fást við eigin 
skrif, eins og hún orðar það auk þess 
að kenna ritlist hjá Háskóla Íslands. Þá 
er hún með námskeið hjá Endurmennt-
un HÍ sem nefnist Töfrar raddarinnar. 
Þess má geta að Hlín er ein af fjórum 
íslenskum kvenskáldum sem urðu 
þess heiðurs aðnjótandi að leikrit 
eftir þær voru valin á stóra alþjóðlega 
ráðstefnu sem haldin verður í Stokk-
hólmi í sumar. Þar verða kynnt leikrit 
eftir eitt hundrað konur hvaðanæva úr 
heiminum. ■ elin

NOTAR ENN RAFHA 
ELDAVÉL FRÁ 1960
EKKERT BRUÐL  Hlín Agnarsdóttir, rithöfundur og leikstjóri, telur enga ástæðu 
til þess að henda gömlu Rafha-eldavélinni á meðan hún er enn heil og 
nothæf. Eldavélin er frá árinu 1960.

GERIR SITT GAGN
Hlín Agnarsdóttir rit-
höfundur er ánægð með 
Rafha-eldavélina þótt 
hún sé orðin 52 ára. 
„Hún er í fullkomnu lagi 
þótt hún sé án nútíma 
tækni,“ segir hún. 
MYND/VALLI

BÝR Í GÖMLU HÚSI
Rósa Guðbjartsdóttir á 
heima í 80 ára gömlu 
húsi og er stöðugt að 
gera endurbætur.

■   ÆTLAR AÐ VERA DUGLEG Í 
GARÐINUM Rósa Guðbjartsdóttir 
hefur verið með skemmtileg matar-
innslög á Stöð 2 sem tekin eru á heim-
ili hennar. Rósa er fjölskyldumann-
eskja og það var því ekki úr vegi að 
spyrja hana smávegis um heimilið.

Stendur þú í einhverjum fram-
kvæmdum þessa dagana á heim-
ilinu? „Já, reyndar. Við erum að 
færa unglinginn á heimilinu í nýtt 
herbergi í kjallaranum. Við búum í 
80 ára gömlu húsi og erum sífellt 
að gera endurbætur svo það henti 
fjölskyldunni betur. Sonurinn er 
að verða sautján ára og fær að vera 
prívat.
Hvað stendur til næst? „Ég ætla að 

breyta gamla herberginu hans í 
drauma-heimaskrifstofu fyrir mig.“
Eruð þið dugleg að breyta og bæta? 
„Við höfum búið í þessu húsi í sautj-
án ár og höfum verið að gera það 
smátt og smátt upp. Annars hlakka 
ég til vorsins, enda hef ég ákveðið 
að vera dugleg í garðinum í sumar 

og skipuleggja hann upp á nýtt.“
Er einhver hlutur sem þig langar sér-
staklega mikið í þessa dagana? „Ég 
þarf að kaupa nýja brauðrist. Annars 
er ég dugleg að kaupa ýmsa hluti 
fyrir eldhúsið.“
Áttu bleikan hníf? „Ég keypti mér 
ljósbleikan, bleikan og bláan hníf 
í september og var með í þáttum 
mínum á Stöð 2. Ég hef notað þessa 
japönsku hnífa mjög mikið.“

HEIMA VIÐ | RÓSA GUÐBJARTSDÓTTIR, BÆJARFULLTRÚI Í HAFNARFIRÐI

ÆTLAR AÐ ÚTBÚA DRAUMA-
HEIMASKRIFSTOFUNA

Biðukolla rúmföt
Stærð 140x200



Kynningarblað Öryggismyndavélar, öryggisráðgjöf, 
neyðarþjónustur, vöktunar- og hússtjórnunarkerfi og góð ráð.

ÖRYGGISÞJÓNUSTUR
MÁNUDAGUR  19. MARS 2012

&KERFI

Vörn öryggiskerfi sérhæfir 
sig í sölu á öryggismynda-
vélalausnum fyrir fyrir-

tæki, heimili og sumarbústaði. 
Fyrirtækið kappkostar við að bjóða 
helstu tækninýjungar á því sviði á 
hagstæðu verði og heildarpakka 
sniðna að þörfum hvers og eins.

„Við erum lítið fyrirtæki sem 
hefur verið í stöðugum vexti frá 
stofnun árið 2007. Lítil yfirbygg-
ing og hagstæðir samningar hafa 
frá byrjun tryggt viðskiptavinum 
okkar hágæða vöru á sanngjörnu 
verði og hefur sú stefna borið 
góðan árangur þar sem nú eru yfir 
500 fyrirtæki stór og smá í viðskipt-
um við Vörn.“

Þannig lýsir eigandinn og stofn-
andinn, Jón Hermannsson, stefnu 
Varnar. Að hans sögn má skipta 
starfseminni niður í þrjú svið eftir 
þörfum viðskiptavina, það er að 
segja heimili, sumarbústaði og 
fyrirtæki sem eru stærsti hópurinn. 

Fyrirtækjalausnir
„Við bjóðum fyrirtækjum upp á 
fjórar ólíkar gerðir heildarpakka 
sem byggja á fullkomnu mynda-
vélakerfi. Allt er innifalið í pakkan-
um, þar á meðal myndavélar með  
innfrarauðum geisla, tölva, harður 
diskur og skjár sem er sérhannaður 
fyrir eftirlitsmyndavélar. Svo eru 
myndavélarnar búnar hreyfiskynj-
ara sem geta sent boð ef hreyfing-
ar verður vart á óæskilegum tíma, 
til dæmis utan opnunartíma, og 
geta þannig nýst sem öryggiskerfi. 
Helsti mismunurinn á 
milli pakka felst síðan 
í fjölda myndavéla þar 
sem velja má milli 4, 8, 
16 og 32 véla. Vörn er 
afar stolt af frábæru 
starfsfólki sem sjá 
um uppsetningar og 
tækni vinnu.“

Jón seg i r þessa 

heildar pakka hafa nýst f yrir-
tækjum vel gegnum tíðina. „Til 
að mynda stórum fyrirtækjum 

sem eru með dreifð-
an rekstur úti um allt 
land. Þá eru þau með 
myndavélar á hverjum 
stað og geta þannig 
fylgst með þeim öllum 
úr einni „móðurstöð“,“ 
bendir hann á. 

Ýmis fylgibúnað-
ur býðst og nefnir Jón 
snúningsvélar í því 

samhengi. „Þær eru búnar still-
anlegum ljósabúnaði, geta snúið 
hvert sem er og „súmað“ inn á hluti 
í mikilli fjarlægð,“ útskýrir hann 
og segir slíkar vélar hafa nýst vel í 
matvælaiðnaðinum. „Þar hafa þær 
verið notaðar til dæmis við gæða-
eftirlit í fiskvinnslum. Þannig geta 
forsvarsmenn fyrirtækja komið 
auga á mistök í ferlinu.“

Heimahús og sumarbústaðir
Jón segir Vörn bjóða svipaða pakka 
fyrir heimahús. „Þetta eru  kerfi 

sem eru einföld í uppsetningu 
þar sem velja má milli 4, 8 og 16 
myndavéla. Vélarnar eru búnar 
hreyfisk ynjara sem 
geta sent sms-
skeyti eða tölvu-
póst til viðkomandi 
vegna óæskilegrar 
hreyfingar og send-
ir mms mynd af atburð-
inum en kerfið geymir upptökur í 
einn og hálfan mánuð,“ lýsir hann.

Vörn er líka með sérsniðna 
pakka fyrir sumarbústaði. „Þetta 

er tveggja véla 
pakki og lítil tölva 

sem hægt er að tengj-
ast heiman frá sér. 
Þær eru búnar hreyfi-
skynjara sem senda 

tölvupóst og sms-skeyti 
ef óæskileg hreyfing greinist 

í grennd við bústaðinn,“ segir 
Jón og hvetur sem flesta að kynna 
sér betur Vörn. Upplýsingar megi 
nálgast á heimasíðunni vorn.is. 
Þær séu líka veittar í síma 561 5600 
og 896 4630.

Fullkominn eftirlitsbúnaður 
Vörn öryggiskerfi selur fullkomnar öryggismyndavélalausnir sem eru sérsniðnar að ólíkum þörfum hvers og eins. Fyrirtækið þjónustar íbúða- og 
sumarbústaðaeigendur og fjölda fyrirtækja sem hafa nýtt sér vörur þess með góðum árangri. 

Lítil yfirbygging og hagstæðir samningar hafa frá byrjun tryggt viðskiptavinum okkar hágæða vöru á sanngjörnu verði og hefur sú stefna borið góðan árangur þar sem nú eru yfir 
500 fyrirtæki stór og smá í viðskiptum við Vörn,“ segir Jónas Hermannsson hjá Vörn. MYND/ANTON

vorn@vorn.is   |  www.vorn.is  |  Sími 562-6559
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VSI öryggishönnun & ráð-
gjöf er verkfræðistofa sem 
býður upp á sérhæfða og 

óháða ráðgjöf um öryggismál í 
víðum skilningi, allt frá hönnun 
öryggisbúnaðar til uppfræðslu og 
námskeiða um hvers kyns örygg-
ismál fyrir stjórnendur og starfs-
fólk stofnana og fyrirtækja. Bruna-
hönnun bygginga og vinnuvernd 
hefur einnig verið stór þáttur í 
þjónustu fyrirtækisins. VSI selur 
ekki öryggiskerfi eða önnur tæki 
heldur aðeins ráðgjöf og þekkingu. 

Starfsmenn VSI hafa áralanga 
reynslu af hönnun brunavarna og 
veita fyrirtækjum m.a. ráðgjöf um 
hvernig mæta megi kröfum yfir-
valda um úrbætur í eldvarnamál-
um. Ávallt er horft til þess að finna 
sem hagkvæmastar lausnir til að 
koma þeim málum í réttan farveg. 
VSI aðstoðar einnig fyrirtæki við að 
koma sér upp innri eftirlitskerfum 
brunavarna, bæta þær brunavarn-
ir sem fjárfest hefur verið í og efla 
samskipti við brunavarnayfirvöld.

En ótal þættir hafa áhrif á öryggi 
í nútímasamfélagi og hætturnar 
breytast með samfélagsgerðinni. 
Auk brunavarna veitir VSI m.a. 
ráðgjöf um innbrotavarnir, varn-
ir gegn ógnandi hegðun, svikum, 
rýrnun hjá fyrirtækjum, starfs-
mannaþjófnaði og svo mætti lengi 
telja. Fyrirtækið býður einnig upp 
á verkefnastjórnun og reglubundn-
ar öryggisúttektir auk rekstrar-
tæknilegra úttekta á öryggismálum 

fyrirtækja og stofnana. Einkunnar-
orð VSI eru lýsandi fyrir áherslur 
og þjónustu fyrirtækisins en þau 
eru: vitund, varnir og viðbrögð.

Vitund
Jakob Kristjánsson, framkvæmda-
stjóri VSI, segir almenna öryggis-
vitund ákaflega mikilvæga. „Við 
leggjum mikla áherslu á að fólk 
sé meðvitað um hættur og veik-
leika í öryggismálum fyrirtækja 
sinna. Vita þarf hvers konar að-
stæður geti komið upp og hvað beri 
að forðast, hvort sem það snýr að 
eldvörnum, vinnuvernd eða öðru. 
Þetta er í raun nauðsynleg forsenda 
þess að öryggisbúnaður virki sem 
skyldi. Þá þarf að kunna vel á alla 
verkferla og einstaklingar verða 
að vera meðvitaðir um sitt hlut-
verk og ábyrgð. Séu þættir í ólagi 
geta búnaðarkerfi skapað falska 
öryggiskennd.“ 

Varnir
Hönnun öryggisbúnaðar er í öllum 
tilfellum sérsniðin að þörfum við-
skiptavina. Hún tekur mið af eðli 
starfseminnar, húsnæði og ytra 
umhverfi. Skipulag starfsrýmis 
getur skipt sköpum í þessu efni. 
Stundum er þörf á því að endur-
innrétta eldra húsnæði út frá ör-
yggissjónarmiðum og þá ber að 
hafa hugfast að öryggishættur 
breytast í takt við samfélagsþróun.

„Við greinum raunverulegar 
þarfir viðskiptavina okkar og 

hönnum heildstæðar lausnir út frá 
þeirri greiningu. Við metum hvers 
konar öryggisbúnaður eða þjón-
usta eru viðeigandi í hverju tilfelli 
fyrir sig og hvernig best sé að hátta 
uppsetningu þeirra. Þjónustan er 
svo gjarnan boðin út til aðila sem 
sérhæfa sig í öryggisbúnaði eða 
vöktun. Okkar sérsvið er alhliða 
þekking á öryggismálum, greining 
og hönnun lausna og hjá VSI starf-
ar vel menntað starfsfólk með mjög 
langa og mikla praktíska reynslu í 
öryggismálum,“ segir Jakob.

Hann segir ennfremur að rétt 
greining og markviss útfærsla séu 
forsendur skilvirkni og hagkvæmni 
í öryggismálum. Þegar þetta tvennt 
fari saman megi fá yfirsýn yfir 
kostnað og hámarka öryggi á sem 
hagkvæmastan hátt.

Viðbrögð
Nauðsynlegt er að viðbrögð við að-
steðjandi vá séu rétt. VSI hannar 
sérsniðnar viðbragðs- og rýming-
aráætlanir fyrir ólíkar aðstæður 
og skipuleggur æfingar þar að 

lútandi. Fyrirtækið býður upp á 
fjölbreytt námskeið um öryggis-
mál og rétt viðbrögð. „Þegar hættu-
ástand skapast er fyrir öllu að geta 
brugðist hratt og umfram allt 
rétt við. Þetta helst raunverulega 
allt í hendur. Skilningur á mögu-
legum hættum, forvarnir, þekking 
á verkferlum og öryggisbúnaði og 
loks hæfni til þess að bregðast við 
hættuástandi. Það er brýnt að nálg-
ast öryggismál heildstætt, af festu 
og alvöru og forðast falskt öryggi,“ 
segir Jakob.

Óháð öryggisráðgjöf í aldarfjórðung
Víðtæka sérfræðiþekkingu á öryggismálum er að finna hjá verkfræðistofunni VSI.

Jakob Kristjánsson, framkvæmdastjóri VSI, segir almenna öryggisvitund ákaflega mikilvæga. MYND/ANTON

ÖRYGGISHERBERGI
Æ fleiri láta nú innrétta á heimilum sínum sérstök öryggisherbergi sem 
innbrotsþjófar og aðrar boðflennur komast ekki inn í af ótta við að þeir 
kunni að vinna húsráðendum mein. Enda þykja slík herbergi fyrir löngu 
hafa sannað notagildi sitt.
Danski teiknarinn Kurt Westergaard faldi sig þannig í öryggisherbergi 
þegar öfgasinnaður múslimi braust inn á heimili hans. Sá vildi drepa 
Westergaard með exi fyrir að hafa teiknað umdeilda mynd af spámann-
inum Múhameð sem Jyllands-Posten birti árið 2005. Skömmu síðar kom 
lögreglan á staðinn, særði árásarmanninn og færði á bak við lás og slá. 
Westergaard slapp því með skrekkinn.
Þegar óeirðir brutust út í Kaíró árið 2011 var árás gerð á ísraelska 
sendiráðið. Starfsmenn sendiráðsins leituðu hælis í öryggisherbergi þar 
sem stálhurð kom í veg fyrir að árásarmennirnir gætu unnið þeim mein. 
Egypskir hermenn björguðu fólkinu og fluttu það ásamt fjölskyldum þess 
frá Egyptalandi.

Leikkonan Jodie Foster lék í kvikmyndinni Panic Room í leikstjórn Davids Fincher 
árið 2002. Þar fer Foster með hlutverk konu sem nær að forða sér og dóttur sinni 
undan innbrotsþjófum inn í öryggisherbergi af fullkomnustu gerð.

Brunaúttektir Neyðarljós

Brunakerfi Aðgangsstýringar

Eftirlitsmyndavélar Vöruverndarhlið

Innbrotakerfi Öryggisgæsla

www.115.is • sími: 5 115 115
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Eignamiðlun er með til sölu 
risíbúð á þriðju hæð í húsi við 
Miðstræti 5 í Reykjavík.

Á hæðinni eru þrjú herbergi, 
fataherbergi, tvær stofur, 
eldhús og baðherbergi. 

Risloft er yfir öllu sem gefur 
ákveðna möguleika. Svalir fylgja. 
Húsið var byggt 1907 af Sveini í 
Völundi og þykir arkitektúr húss-
ins sérstakur.

Samkvæmt skráningu er birt 
stærð íbúðarinnar 119,8 fermetr-
ar en risloftið er ekki inni í fer-
metramáli.

Skipulag íbúðar hljóðar svo: 
Sameiginlegur inngangur. Stiga-
gangur. Íbúðin sem er að mestu á 
þriðju hæð hússins en þó er „bað-
stofuloft“ yfir hæðinni sem ekki er 
í fermetramáli. Neðri hæðin er hol. 
Opið eldhús með eldri innréttingu, 
opið yfir í borðstofu þar sem út-
gengið er á vestursvalir með útsýni 
yfir bæinn og að tjörninni. Rúmgóð 
stofa innaf borðstofu. Á hæðinni er 
flísalagt baðherbergi með baðkari. 
Herbergin eru þrjú, barnaherbergi, 
vinnuherbergi og hjónaherbergi 

með fataherbergi innaf. Furugólf-
borð eru á flestum gólfum hæðar-
innar. Brattur en góður stigi upp í 
endurnýjað, panelklætt risloft sem 

er með ca. tveggja metra lofthæð 
í mæni og gaflgluggum á báðum 
göflum. Risloftið er eitt svefnher-
bergi og stór salur/leikherbergi.

Risíbúð í Þingholtunum

Risíbúð á þriðju hæð hússins við Miðstræti 5 er nú til sölu. 

Útsýnið úr íbúðinni er afar gott.

Þetta eru 2 íbúðir í dag, þar af önnur í útleigu.
Húsið stendur á 887 fm lóð með byggingarrétti á 443 fm húsi  
skv. deiliskipulagi. Verð 29,9 m

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Opið hús mánudag kl. 18:00 - 18:30.
Kleppsvegur 102, einbýli

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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

Tjarnarból - 4ra herb. 
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. V. 28,9 m. Áhv 24 m Íls

Miklabraut - 2ja herbergja.
Um er að ræða 63,4 fm 2ja herbergja 
íbúð á 2 hæð við Miklubraut. Allar 
nánari upplýsingar veitir Andri í síma 
530 6504 eða andri@heimili.is

Sóleyjarimi - 2ja herb 
Nýleg góð 82,8 fm íbúð á fyrstu 
hæð. Sérrinngangur og yfirbyggðum 
suður svölum. Parket og flísar á 
gólfum. Þvottahús innan íbúðar. 
Laus strax. V. 21,9. 

Grundartangi Mos- raðhús
Mikið endurbætt 80 fm endaraðhús 
á einni hæð. Tvö góð svefnherbergi. 
Sérgarður í suðvestri. Húsið endur-
bætt 2007 og er í góðu ástandi. 
V. 25,9 m. 

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

Lómasalir - parhús 
Gott vel innréttað 190 fm parhús 
með innbyggðum bílskúr. Parket og 
flísar á gólfum og eikarinnréttingar.  
V. 49,5 m. Góð áhvílandi lán. Mögu-
leg skipti á minni eign í hverfinu. 

Hverfisgata - Lítið sérbýli 
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. V. 33,0 m. 

Hávegur – einbýli.  
Mikið endurnýjað 136 fm einbýlishús 
á einni hæð ásamt 61,2 fm bílskúr við 
Háveg í Kópavogi. Gróinn og fallegur 
garður í mikilli rækt. 
Áhv. 27,5 m. V 46,9 m.

Njálsgata 16 - 2ja herb. 
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. V. 17,9m. 

Víðimelur- 2 herb
Mjög góð 60 fm íbúð á miðhæð í 
þríbýlishúsi. Mikið endurbætt, góðar 
svalir og sólpallur í suður.
V. 21,9 m. áhv. 18,2 íls. Auðveld 
kaup.

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

Rjúpnahæð 4 - Einbýli. 
Vandað 250 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr. Húsið stendur á barnvænum 
góðum stað í Garðabæ. Vandaðar 
innréttingar og tæki. V. 73,9 m. 

Heimili allra landsmanna
Leitum að 2ja - 4ra herbergja 
íbúðum í hverfum 104, 105 og 108 
fyrir fjársterkan kaupanda. Hraðar 
greiðslur fyrir hentugar eignir.
Allar upplýsingar hjá sölumönnum.

Finndu okkur  
á Facebook

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

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða. 
Verðmöt fasteigna. 

Pendo.is – 588 1200  

Landmark leiðir þig heim!

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

Við erum Landmark*

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

Klausturhvammur – 
Hafnarfirði
277,2 fm. raðhús á þremur 
hæðum auk 29 fm. bílskúrs.
Ný  innrettíng í eldhúsi. Stofa og
borðstofa með útgengi á svalir 
með útsýni til vesturs. Fjögur 
herbergi auk turnherbergis sem
notað er sem hjónaherbergi.
Gert er ráð fyrir arni í turnher-rr
bergi.  Innkeyrsla hellulögð og
góð verönd að austanverðu.
Verð 42,3 millj.

Arnarás – Garðabæ. 
4ra herbergja efri 
sérhæð
Glæsileg 111,9 fm. efri sérhæð
á útsýnisstað í Ásahverfinu.

g

Íbúðin er endaíbúð með glugg
ý

-
um 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 innréttingum
úr kirsuberjaviði. Hiti í  tröppum 
upp að íbúðinni.Verð 34,9 millj.

Birkigrund - Kópavogi
Gott um 292 fm.  raðhús að 
meðtöldum 26,6 fm. frístandandi
bílskúr.  Eignin er tvær hæðir, 
kjallari og ris. Á aðalhæðum eru

g

m.a. eldhús, stofa, borðstofa,
fjölskyldu- /sjónvarpsrými og 3
rúmgóð herbergi. Risið er eitt rými
með fjórum góðum þakgluggum.
Sér inngangur í kjallara og því 
mögulegt að skipta eigninni í tvær 
íbúðir.  Skjólsæll garður í góðri
rækt. Vel staðsett eign í barnvænu 
hverfi. Stutt í þjónustu. Verð 
45,0 millj.

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

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

j g g p g y ygg
-

skápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnh. , en í dag eru 3 svefnherbergi og stofurými
j g ý p g g

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

Unnarbraut  Seltjarnarnesi
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 

g y j

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.

Munkaþverárstræti 
– Akureyri
Glæsilegt 178 fm. einbýlishús 
á þremur hæðum. Tvö sér 
bílastæði á lóð. Stórar verandir 
og svalir. Frábært útsýni. Húsið
var mjög mikið endurnýjað á
árunum 2006-2007 og var þá 
m.a. skipt um allar innréttingar 
og gólfefni, allt gler endurnýjað
og skipt var um allar lagnir. 
Lóð hússins hefur einnig verið
endurnýjuð með hellulögðu
bílaplani og verönd auk þess
sem viðarverönd er austan við
húsið. Fimm herbergi.
Verð 44,9 millj.

SÉRBÝLI

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. bíl-
skúr með mikilli lofthæð. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Verð 36,9 millj.

Snorrabraut – efri 
sérhæð og ris 
145 fm sér hæð og ris auk 
30 fm. bílskúrs. Á hæðinni
eru hol, eldhús, samliggjandi
stofur með útgengi á suður-rr
svalir og 1 herbergi. Rishæðin
skiptist í opið rými, 2 rúmgóð
herbergi og baðherbergi.
Bílskúr með 3ja fasa rafmagni
og sér bílastæði á lóð. 
Verð 39,9 millj.

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

yj g g j g g g y

Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 47,6 millj.

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

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

Nesvegur.
183,9 fm. húseign með tveimur íbúðum í vesturbæ Reykjavíkur að meðtöldum 37,5 fm. 
bílskúr.  Eignin skiptist í 81,0 fm 3ja herb. íbúð ásamt 37,5 fm.og í kjallara er 65,4 fm. 3ja 
herb. íbúð.  Suðursvalir út af stofu íbúðar á efri hæð.  Skipt var um þakjárn og pappa nýlega
og rafmagnstafla endurnýjuð fyrir sex árum. Verð 46,9 millj.

4 - 6 HERB.

Fellsmúli – 4ra herbergja
Mjög snyrtileg og talsvert endurnýjuð  105,5 fm. íbúð á 2. hæð auk 17,0 fm. sér herbergis 
í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Einnig er 6,1 fm. sér geymsla í kjallara. Eldhús er með 
fallegri innréttingu og  nýlegum tækjum. 3 herbergi. Rúmgóð stofa með útgangi á svalir til
suðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð  26,5 millj.

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

Aflagrandi- endaraðhús

Fallegt og vel skipulagt 213,8 fm. endaraðhús á tveimur hæðum með garði til suðurs á 
þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Rúmgóðar samliggjandi stofur með útgangi á verönd
til suðurs. Rúmgott eldhús með fallegum ljósum innréttingum. Sjónvarpshol með útgangi á
svalir til suðvestusrs. Fjögur rúmgóð herbergi. Aukin lofthæð er í stærstum hluta efri hæðar. 
Hiti í stéttum og innkeyrslu.

Falleg og vel skipulögð 118,1 fm. útsýnisíbúð alveg niður við sjó auk sér stæðis í bílageymslu 
í kjallara. Íbúðin er 4ra herbergja skv. teikn., en stofa hefur verið stækkuð sem nemur einu
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herbergi. Auðvelt er að útbúa þriðja svefnherbergjið í íbúðinni ef vill. Stórar flísalagðar svalir 
til suðurs. Eldhús opið við stofu og með eyju. Laus til afhendingar  strax. Verð 38,9 millj.

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu fjölbýli 
Akrahverfinu í Garðabæ.  Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu útsýni. Opið eldhús. 3 

g gj g ý g j ýg

rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 35,9 millj.

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð
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Njálsgata.
51,6 fm. íbúð í kjallara ofarlega við Njálsgötu.  Sameiginlegt þvottahús og sér 
geymsla í risi. Íbúðin skiptist i´hol, eldhús, stofu, 2 herbergi og baðherbergi með
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sturtuklefa. Sameiginlegur snyrtilegur garður með verönd til suðurs. Verð 14,7 millj.

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Verð 27,5 millj.

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 
herbergi. Sér geymsla í kjallara. 
Laus til afhendingar strax.
Verð 24,9 millj.

Kötlufell.
Góð 73,3 fm. íbúð á 3. hæð með yfirbyggðum svölum til suðvesturs og sér 5,8 
fm. geymslu í kjallara. Rúmgott eldhús, 2 góð herbergi og björt stofa. Hiti í gólfi
svala.Verð 15,9 millj.

Langahlíð – 4ra herb. með bílskúr.
118,2 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu húsi auk 29,1 fm. bílskúrs. Húsið var allt 
viðgert og steinað upp á nýtt að utan árið 2010. Sama ár var skipt um gler og 
glugga. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús, 3 herbergi , stofu og baðherbergi.
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Svalir til vesturs út af hjónaherbergi. Laus til afhendingar við kaupsamning. 
Verð 35,9 millj.  

Laufengi –  útsýn-
isíbúð—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. Suðvestur-rr
svalir út af stofu. Baðherbergi
flísalagt í gólf og veggi. 
Laus til afhendingar strax.
Verð 21,9 millj.

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

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

Sóleyjarimi – laus strax.
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með útgangi á
yfirbyggðar svalir, svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 21,9 millj.
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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
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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.

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.

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

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

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

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
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verönd til suðurs úr stofu. Verð 28,9 millj.

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

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

g g g
Verð 23,9 millj.

Vesturbær - seltjarnarnes
Óskum eftir einbýlishús 
Fyrir traustan kaupanda

Einnig óskast raðhús eða parhús á sama svæði

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

LAGERHÚSNÆÐI ÓSKAST TIL LEIGU
Óskum eftir fyrir traustan aðila vel staðsettu 1.500 fm. 

Lagerhúsnæði með möguleika á að setja verslun í hluta. 
Þarf að vera á áberandi stað og með góðri aðkomu.

ELDRI BORGARAR
Óskum eftir íbúð við sléttuveg eða í leitunum 

Fyrir traustan kaupanda

 EIGNIR ÓSKAST
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Miðstræti 5 - einstök eign

Brávallagata 12 - Vesturbær

 Vesturbrún 10 - einbýli eða tvíbýli

Jöklafold - glæsilegt útsýni

 Vífilsgata 23 - öll uppgerð - glæsileg eign

OPIÐ HÚS

Einstaklega skemmtileg og sjarmerandi íbúð í 
einu reisulegasta húsi Þingholtanna. Íbúðin er á 
3.hæð og í risi. Glæsilegt útsýni , einstakur staður. Á 
hæðinni eru þrjú herbergi, fataherb. tvær stofur, eld-
hús og baðherbergi. Risloft yfir öllu sem gefur mikla 
möguleika. Mjög góðar svalir.  
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:30 - 18:30 V. 45,9 m. 1333

Falleg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 101,3 
fm íbúð á 2. hæð á eftirsóttum stað í Vestur-
bænum. Íbúðin skiptist þannig: Hol, eldhús, stofa, 
borðstofa, baðherbergi, tvö svefnherbergi og 
vinnuherbergi í kjallara ásamt þvottahúsi og sér 
útigeymslu. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 31,0 m. 1315 

Vel staðsett 218,8 einbýli eða tvíbýlishús ásamt 33,3 fm 
bílskúr á fallegum útsýnistað við Vesturbrún í Reykjavík 
Húsið er í dag tvær samþykktar íbúðir en upplagt væri 
að breyta húsinu í einbýlishús. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00 V. 55,0 m. 1310

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á tveimur 
hæðum neðst í botnlanga ásamt bílskúr við 
Jöklafold. Rúmgóðar stofur, arinn. Sólskáli. Frábært 
útsýni. Mjög góð lóð. Góður 43,2 fm bílskúr. Húsið 
er nýmálað og einnig þak. Hiti er í plani. Parket er 
nýslípað. Garðurinn er allur afgirtur viðarklæðn-
ingu.  V. 59,0 m. 1322 

Mjög góð 2ja herbergja íbúð í kjallara. Íbúðin er öll upp-
gerð, nýt dren, nýtt skolp, nýir gluggar, innréttingar, gólfefni, 
rafmagn ofl. Húsið er í góðu ástandi, og nýlegt járn á þaki 
og rennur.  

OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 16,5 m. 1338

 Einbýli

 50 ára og eldri

Hólmatún - vandað raðhús 
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 

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 

Breiðagerði 7 - einbýli með aukaíbúð

Einbýlishús með aukaíbúð í kjallara við Breiðagerði í Reykjavík. Húsið sjálft er á þremur hæðum 
skráð 219 fm. Bílskúrinn er skráður 40 fm og geymsla í kjallara undir bílskúrnum er skráð 89 fm. 
V. 53,9 m. 1314 

Raðhús

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

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

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

Norðurbaki 11a - glæsilegar fullbúnar íbúðir

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki 11A er lyftuhús 
á mjög góðum útsýnisstað við höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar 
eru til afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum innrétt-
ingum og með öllum gólfefnum. Endaíbúðirnar eru glæsi-
legar 3ja herbergja lúxusíbúðir með tveimur baðherbergjum 
og ýmist tvennum svölum eða veröndum á jarðhæðum.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum 
íbúðum. V. 29,0 m. - 38,5 m. 1303 

OPIÐ
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 Þrastarás 25 - glæsilegt hús

Einstaklega vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið er skráð 
231,9 fm með bílskúr sem er 43,6 fm. Parket. 
Vandaðar innréttingar. Fjögur til fimm svefnher-
bergi. Suðurverönd.  Ekki alveg fullbúið hús en 
vel íbúðarhæft.  V. 53,9 m. 1313 
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 Ögurhvarf - tvö hús

Helgafellsland í Mosfellsbæ

 Víkurhvarf - nýlegt og vandað

 Suðurlandbraut 16 - vel staðsett

 Skildinganes - einstök eign á sjávarlóð

Stórglæsilegt rúmlega 400 fm einbýlishús á 
sjávarlóð við Skildinganes í Skerjafirði með ein-
stöku útsýni. Arkitekt er Ingimundur Sveinsson. 
Góð tenging er við suðurgarð, tvöfaldur bílskúr 
og sér aukaíbúð. Húsið skiptist þannig: Anddyri, snyrting, hol, eldhús, borðstofa, stofa, arinstofa, 
hjónaherbergi með sér baðherbergi og fataherbergi, bókaherbergi/sjónvarpsstofa, (þrjú svefnher-
bergi skv. teikningu) sjónvarpshol, baðherbergi, þvottahús, bakforstofa, miklar geymslur. Í kjallara 
er tveggja herbergja aukaíbúð með sér inngangi.  V. 160 m. 1056 

3ja herbergja

Hólsvegur 16 - mikil eign með aukahúsi
Mjög falleg sérhæð og ris ásamt bílskúr og 
auka íbúðarhúsi á lóð. Samtals 201,4 fm að 
stærð. Stór og mikil sólarverönd. Góð stað-
setning. 4-5 svefnherbergi innar aðalíbúðar. 
Sérinngangur. Fallegt hús í góðu og friðsælu 
hverfi. V. 45,0 m. 1244 

Reykás - lítil útborgun
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 

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

Framnesvegur 34 - vel skipulögð
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herb. íbúð 
á 2. hæð á eftirsóttum stað í Vesturbæn-
um. Íbúðin skiptist þannig: Stofa, herbergi, 
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og hol.  
Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla eru í 
kjallara. V. 19,9 m. 1227 

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

Tjarnarbraut - Hafnarfirði
Efri hæð á frábærum stað við lækinn/tjörnina. 
Hæðin skiptist í tvær samliggjandi stofur, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, og eldhús. Í kjall-
ara fylgir sér geymsla og um 17 fm herbergi. 
V. 21,0 m. 1245 

Strandvegur 13 - óhindrað sjávarútsýni
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 vönd-
uðum innréttingum. Stæði fylgir í lokaðri 
bílageymslu. V. 40,7 m. 1284 

Kópalind - sérinngangur
Vönduð 5 herbergja 124,9 fm endaíbúð á efri 
hæð með sérinngangi og glæsilegu útsýni. 
Fjögur góð svefnherbergi. Sérþvottahús innan 
íbúðarinnar. Flísar og parket. Stórar svalir.  
V. 34,9 m. 1226

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 

Tjarnarból - mikið standsett
Mjög falleg og mikið standsett 3ja herb. 
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Tjarnarból á 
Seltjarnarnesi. Íbúðin hefur verið standsett á 
smekklegan hátt m.a. eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Nýtt gler og gluggar.
 V. 21,9 m. 4298

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 

Brautarland 22 - vel skipulagt
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, baðv-
herbergi, fataherbergi og hjónaherbergi. 
V. 61,5 m. 1243 

Asparholt 8 - endaraðhús
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. 
V. 46,3 m. 1285 

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 

Hrísrimi 8 - jarðhæð með sérinngangi
Góð 3ja herbergja 88,5 fm íbúð á jarðhæð 
með sérverönd í litlu fjölbýli. Sérinngangur. 
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Íbúðin er laus og 
til afhendingar strax. Lyklar á Eignamiðlun. 
V. 19,9 m. 1312 

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 

Hæðir

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 

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 

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 

Gott og snyrtilegt 88,3 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Parket á gólfum. Góð lýsing. Gott útsýni. 
Snyrtileg sameign. Skiptist í góða móttöku og opið vinnurými sem snýr til norðurs, útsýni til norðurs. 
Rúmgóð skrifstofa. Kaffikrókur með innréttingu og salerni innaf því með góðri fallegri innréttingu. 
V. 18,0 m. 1134

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 

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

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 

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

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 

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 sérgeymsla. 
Einnig er í kjallara sameiginleg hjóla- og 
vagnageymsla. V. 19,9 m. 1255 

4ra-6 herbergja

2ja herbergja
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Barðastaðir - 112 Rvk
154,6 fm. “Penthouse” íbúð á 6 og 7 hæð 
í fjölbýlishúsi með lyftu, ásamt stæði í 
bílageymslu, innangengt. 2 svalir. 
Verð 39 millj.

Nesbali - 170 Seltjn
279 fm. raðhús á þessum vinsæla stað. 
Opið eldhús, bjartar stofur og 4-5 svefnh. 
Góð lofthæð. Innb. bílskúr. Stutt í golf. 
Verð 59.8 millj

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

Brautarland - 108 Rvk
191,3 fm. fallegt raðhús á einni hæð með 29,8 
fm. bílskúr. 4-5 svefnh., yfirbyggð suðurverönd. 
Gróinn og veðursæll garður.  
LÆKKAÐ VERÐ: 61,9M.

Dalsel 3 - 109 Rvk
218.8 fm 7 herb. endaraðhús á þremur 
hæðum ásamt stæði í bílageymslu. LAUS 
STRAX. Verð 36 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.18.00-18.30

Laugarásvegur - 104 Rvk
422 fm einbýlishús á frábærum stað. Húsið 
er á 2. hæðum með innb. bílskúr. Stórar 
stofur, aukin lofthæð, vandaðar klassískar 
innr. Fallegur garður, verönd með potti. 
Fallegt útsýni yfir Laugardalinn. 

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

stakfell.isFasteignasala .  Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

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

Stuðlasel 27 - 109 Rvk
Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur 
með innbyggðum bílskúr. Húsið er í góðu 
standi. Tilboð óskast. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.30 - 19.00

17 Júnítorg - 210 Gbæ 50 ára +
74,7 fermetra 2ja herb. íbúði í húsi fyrir 50 
ára og eldri. 
Þvottah. innan íbúðar. Skólsæl suður-
verönd. Verð 23.5 millj.

Álakvísl  38 - 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.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.18.30

Mánatún  - 105 Rvk
127,6 fm.  falleg og vel með farin 3. herb íbúð með stæði í bílageymslu,hún sem skiptist í anddyri/hol, 
fatah., 2 svefnh., bað, þvottah., eldhús, stofu og borðstofu. Sér geymsla í kjallara.  

Mánatún  - 105 Rvk
142,5 fm. fullbúin íbúð á 3. hæð. Íbúðin 
skiptist í anddyri, eldhús, borðstofa/stofa, 
svefnh., hjónah. m/baði innaf, þvottah og 
bað.  Stæði í bílageymslu. Verð 47.9 millj.

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

Safamýri 46, íbúð 102 - 108
Vel staðsett 4ra herb. 127.5 fm íbúð, þar af 
20,5 fm bílskúr. Parket á gólfum, endurn. 
baðh. Laus strax. Verð 26,7 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18.00-18.30

Fjarðarsel - 109 Rvk
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum 
með möguleika á 3. herb séríbúð í kjallara. 
Verð 38.9 millj.

Tjarnarstígur 7- 170 Seltj.
207 fm parhús á tveimur hæðum ástamt 
bílskúr. Um er að ræða 9 herb. hús, hentar 
vel fyrir stórfjölskylduna. Laust strax. Verð 
49.9 millj. OPIÐ HÚS MÁNUD. 19. MARS 
KL. 18.00-18.30:

Þorrasalir - 201 Kóp.
Nýjar fullbúnar 3ja herb. útsýnisíbúðir með 
sérinngang af svölum  og stæði í bílskýli á 
frábærum stað. Göngufæri við alla helstu 
þjónustu. Geymsla á jarðhæð fylgir hverri 
íbúð. Verð frá 22.5 millj.

Elliðavað - 110 Rvk
218.8 fm endaraðhús á tveimur hæðum.  
4 herb. Hiti í gólfum. Granít á borðum. 
Bað flísalagt á gólfi og vegg. Arinn í stofu. 
Parket. Upphitað bílaplan.

Sóltún - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 7. 
hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra stæði 
í bílskýli. Verð 31,0 millj.

Atvinnufasteignir

Borgartún - 105 Rvk
147,7 fm lúxusíbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu, eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, barnaherbergi, 
hjónaherbergi með sér baðherbergi og þvottaherbergi.

Skútahraun  2 - 220 Hfj
1058,4 fm atvinnuhúsnæði með skrifstofurými á tveim hæðum. (efrihæðin á skrifstofunum 
er ekki skráð í fm tölu). 893,3 fm iðnaðarrými með fjórum stórum innkeyrsluhurðum.

Völuteigur 4 - 270 Mos
1.408,3 fm atvinnuhúsnæði með stóru afgirtu athafnarsvæði. Húsið skiptist í skrifstofu og 
starfsmannaaðstöðu, þrjá stóra sali með 8 stórum innkeyrsluhurðum.
Laust strax, ekkert áhvílandi.

Fiskislóð - 101 Rvk
3.440,3 m² atvinnuhúsnæði. Meðalhæð hússins er 8,95m en mesta hæð 9,8m. Lóðin er 
6.244m2. Eignin skiptist í tvo hluta, verslunarrými og iðnaðarrými og/eða þjónusturými. 

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

Ásakór 15 - 203 Kóp 
Til sölu eru 4. íbúðir, 3ja og 4ra herbergja á 
2-5 hæð. Afh. við kaupsamn. 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 21. MARS 
KL 18:00 - 18:30
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Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Safamýri 40 - glæsileg 2ja herb. íbúð

Falleg íbúð með 4-svefnherbergjum í Grafarholti

Þverás 13 - Selási. Glæsilegt einbýli á góðum stað.

Kristnibraut - Möguleg skipti á minni eign

Gautavík - Sérinngangur.

Stærri eignir

3ja herbergja

Sumarhús

2ja herbergja

Eignir óskast

Safamýri 40, opið hús í dag mánudag frá kl 17:00 til 17:30,(íbúð 03-02)
Í einkasölu 64 fm glæsileg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli. Laus. Íbúðin var að mestu öll endurnýjuð 2006, skipt um 
eldhús, baðherbergi, parket og fl. Bárður sölumaður verður á staðnum. Allir velkomnir. Verð 17,9 m. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Andrésbrunnur 9,
opið hús í dag mánudag 
frá kl 17:00 til 18:00, íbúð 
03-01(Jónas á bjöllu)
Falleg 126,9 fm 5-herbergja 
íbúð með stæði í þriggja bíla 
bílageymslu, á góðum stað í 
Grafarholti. Fjögur rúmgóð her-
bergi með skáp og parketi á gólfi. 
Rúmgóð stofa og eldhús, vönduð 
gólfefni.  Verð 29,5 milj, uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:30 -18:00 
Vandað einbýli hæð+ris auk bíl-
skúrs alls að gólffleti ca 210 fm á 
rólegum stað í lokaðri götu. Gott 
skipulag, arin í stofu,  5 svefn-
herbergi, stórar ca 35 fm svalir, 
byggingarréttur á rúmgóðum sól-
skála. Ræktuð lóð m. góðum palli 
og hita í plani. Verð 53 millj. Skipti 
skoðuð á ód. í nágr. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222.

Kristnibraut 69, Opið hús í 
dag á milli kl. 16:30 - 17:00. 
Íbúð 201. 
131 fm íbúð á 2. hæð með stæði í bíl-
geymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi m. 
fataskápum.  Stór stofa m. miklu útsýni 
og eldhús m. fallegri innréttingu. V. 35 
millj. 12,3 millj. króna lán frá Arion m. 
4,2% vöxtum getur fylgt eigninni. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Gautavík 17, Opið hús í dag á milli kl. 17:30 - 18:00
147 fm. íbúð á efri hæð m bílskúr. Vandaðar kirsuberjainnréttingar og  eikarparket á gólfi.  Til greina kemur að taka 
minni eign í sama hverfi upp í. Þrjú svefnherbergi m. fataskápum. Tvennar svalir.  V. 32,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Enbýli á tveimur hæðum við Jónsgeisla
204 fm næstum fullbúið, glæsilegt einbýlishús með 
4-svefnherbergjum á góðum stað í Grafarholti.   Vönduð 
gólfefni og innréttingar. Stór bílskúr.  Eign sem vert er að 
skoða.  Verð 53,9milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Heiðargerði- mikið endurnýjað einbýlishús
Fallegt og mikið endurnýjað um 200 fm hús á frábær-
um stað í Heiðargerði. Eignin skiptist í stórar stofu, 3-4 
herb. Fallegar innréttingar og gólfefni. 36 fm bílskúr. 
Fallegur garður, staðsettning miðsvæðis.  Möguleiki á 
skiptum. Verð 49,9 milj. Uppl. veitir Ellert 893-4477

Gnípuheiði - sérinng.
Glæsileg 3ja herb. íbúð á 1 hæð með sérinngangi. 2 
svefnehrb. Góður pallur mót suðri. Sérinngangur. Flott 
íbúð. Laus nær strax. Verð 23,5 millj. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221

Suðurhólar nýleg íbúð. mögul. á 95% láni
Góð ca 40 fm íbúð með sér inngangi í vel staðsettu hús. 
Nýtt parket á gólfum. Íbúð er laus.
V. 13,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Laugarnesvegur - Vandað fjölbýli
109 fm íbúð á 2. hæð m. stæði í bílgeymslu.  Stór og 
björt stofa þaðan sem útgengt er á s-svalir.  Eldhús með 
fallegri innréttingu.  Parket og náttúrusteinn á gólfum.  
V. 36,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

4-6.herb.

Eldriborgarar

Sérhæðir

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

Góð íbúð við Hæðargarð með Bílskúr. fyrir 
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. Tvö 
svefnh. og tvær stofur. Vel með farin og skemmtileg 
íbúð. Verð 39,5 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 

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

Bollagarðar - Glæsil. einbýli á útsýnisstað 
á Seltj.nesi.
Vandað 232 fm einbýli innst í lokaðri götu. 4 svefnh., 
gott skipulag, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, gegn-
heilt parket, glæsilegt útsýni Esjan, Akrafjall, og fl. 
Nýlegtþakjárn. Verð 64,8 m. Uppl. Ingólfur 896-5222. 

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.

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

Kópalind-bílskúr
Glæsileg 4-5 herb. íbúð á 2 hæð með sérinng. (gengið 
beint inn) ásamt 22 fm bílskúr á frábærum útsýnisstað. 
(ekkert byggt aftan við húsið) Skólinn og öll þjónusta 
við hendina. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. Parket. 
Vandaðar innréttingar. Sérstkalega vel um gengin eign í 
barnvænu umhverfi. Mjög stórar 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.

Suðurhólar - Falleg íbúð.
105 fm íbúð á 4. hæð. Útgengt frá stofu á svalir.  Eldhús 
með nýlegri Alno innréttingu en granít er í borðplötu. 
Þrjú rúmgóð svefnh. með fataskápum. Baðh. með tengi 
f. þvottavél. V. 23,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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. Svefnhi. Fallegt 
Baðh.. Þvottahús innan íbúðar, Stutt í falleg útivistar-
svæði, skóla og þjónustu. Uppl. Sigþór s: 899 9787

Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland
Gott sumarhús á 2.250 fm eignarlandi við Kóngsveg 
í Grímsnesi. Stórir sólpallar og mikill trjágróður. Ein-
stök staðsetning í enda á götu. ca. 40 mín akstur frá 
Reykjavík.Verð 11.0m uppl. Sigþór S: 899 9787  

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

Naustabryggja - glæsileg íbúð.
Mjög falleg 70 fm íbúð á 2. hæð Í Bryggjuhverfinu í 
Grafarvogi. Íbúðin er einstaklega vönduð og skiptist í 
gang, 1 svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. 
Verð 17,5 m. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

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

Klukkuvellir - Falleg íbúð.
Glæsileg 3ja herb. íbúð, 96 fm. á 3. hæð með sérinn-
gangi af svölum í lyftublokk á Völlunum. Gólfhiti er í 
íbúðinni ásamt halogen lýsingu í loftum. Húsið er klætt 
að utan. Verð 20,6 m. Uppl. Þórarinn í 844-6353. 

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Eyrarholt - Útsýni.
Fallega samtals 158,8 fm. neðri sérhæð, þar af bílskúr 
51,5 fm, á góðum útsýnisstað í Hafnarfirði. Eigninni 
hefur verið vel viðhaldið og skiptist íbúðin í 3 svefnh., 
bjarta stofu, baðh., eldhús með útgengi út á góðann 
suður pall. Verð 28,9 m. Uppl. Þórarinn s. 844-6353

• Vantar fyrir ákveðinn kaupanda 4-5 herb. íbúð í Grafarvogi eða Gra-
farholti. Uppl. Veitir Bárður í s: 896-5221, staðgreiðsla í boði.

•  Vantar sérhæð eða parhús í Kópavogi fyrir ákveðinn kaupanda.  
Uppl. Veitir Bárður í s: 896-5221

•  Vantar fyrir fjárfesti litlar íbúðir 25 til 40 fm meiga vera í útleigu.  
Nánari uppl. Ellert, s: 893-4477

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

Falleg íbúð á fráb. stað við Skólavörðustíg.
Um er að ræða fallega 91,9 fm íbúð með 2-svefnher-
bergjum og rúmgóðum stofum, á skemmtilegum stað 
ofarlegavið Skólavörðustíg. Búið er að endurnýja húsið 
mikið og er það í góðu ásigkomulagi.  Verð 28,5 milj.  
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Grænatún - Mögul.að taka tvær íb. upp í.
Gott ca 240 fm parhús á tveimur hæðum, fimm svefn-
herbergi, sólskáli, suður garður með heitum potti.
Seljandi utilokar ekki að taka tvær íbúðir upp í kaup-
verð.V. 46,9m. Nánari upp. Ellert 893-4477
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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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Dvergholt - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli 
á einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er í mjög 
góðu ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu, 
borðstofu, sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Verð 47.mill. 

Brúnás - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott einbýlishús á tveimur hæðum 194 fermetrar með 
innbyggðum 55,8 fermetra bílskúr samtals um 249,8 fermetrar 
vel staðsett í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið skiptist neðri hæð : 
Anddyri, hol, tvö herbergi, snyrtingu, geymslu, þvottahús, gang 
og bílskúr. Fallegur steyptur stigi milli hæða. Efri hæð :Hol, barna-
herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, 
sjónvarpsherbergi, tölvuhorn, eldhús, stofa og borðstofa. Fallagar 
innréttingar og gólfefni. Verð 83 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. 
Frekari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamar s. 5207500 eða 
sölumenn@hraunhamar.is

Bæjargil – Einbýli – Gbæ.  
Mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt 
sérstæðum 28 fm. bílskúr samtal sum 187,3 fm. 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, bað-
herbergi og risloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 57 millj.

Garðavegur - sérhæð - Hf.
Hraunhamar kynnir snyrtilega tveggja herbergja neðri sérhæð í 
tvíbýli á rólegum stað i vesturbæ Hafnarfjarðar. Íbúðin er 52 fm 
fyrir utan geymslu. Parket og flísar á gólfum. Laus strax. Möguleg 
skipti á sumarbúðstað koma til greina. Verð 13,7 millj.

Norðurbakki - 3ja herb. - Hf.
Glæsileg 117,7 fm 3ja  herbergja íbúð á 5. hæð (efsta hæð) í 
5 hæða lyftuhúsi við Norðurbakka 17 í Hafnarfirði. Íbúðin er 
skiptist m.a. í sérlega rúmgóða stofu, opið eldhús, tvö fín svefn-
herb. Innréttingar frá GKS. Lofthæðin 2,7 metrar. Golfhiti. stæði 
í bílageymslu fylgir. Sérlega vönduð íbúð. Til afhendingar strax. 
Verð 30,3 millj. 

Daggarvellir - sérhæð - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega fallega 120 fm. efri sérhæð, vel stað-
setta  í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. 
Íbúðin er í fjórbýli og er með sérinngangi. Gólfefni eru 
eikarparket og flísar. Geymsla með glugga og er við hliðina á inn-
ganginum í íbúðina. Falleg eign sem vert er að skoða. 
Verð 30,9 millj.

Þórsgata 2 -  101 RVK - Eign í sérflokki
Glæsileg 143,2 fermetra lúxus íbúð á efstu hæð í nýlegu húsi á 
frábæra stað. Aðeins ein íbúð á efstu hæðinni. Eigninni fylgir 
einnig 2 stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, 
borðstofu, sólstofu, eldhús,snyrtingu, þvottahúsi, sjónvarpshol, 
he., hjónah.i, fatah., baðh., geymslu, ásamt hefðbundinni sam-
eign. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign 
í algjörum sérflokki. Verð 65.millj. Upplýsingar veitir þorbjorn 
Helgi sölumaður gsm 8960058. thorbjorn@hraunhamar.is

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.

Hólabraut - sérhæð með aukaíbúð - Hf. 
Mjög falleg 162 fm efri hæð ásamt 38 fermetra bílskúr, 35 fm 
aukaíbúð og 10 fm sameiginlegu rými á jarðhæð samtals um 245 
fermetrar  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

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.    

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 svefn-
herb. björt stofa og borðstofa, fallegt eldhús,   Sérlega fallegt 
yfirbragð yfir húsinu. Vel staðsett í lokuðum botnlanga. mögul. 
skipti á minni eign í Hafnarfirði koma til greina. V. 46 millj. 

Laxalind - Einbýli - Kóp.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt ca 300 fm. einbýli. Vandað og gott 
hús á tveimum hæðum. Húsið er fullbúið og innréttað á vand-
aðan máta. Allt fyrsta flokks. Fjögur góð svefnherbergi. Tvöfaldur 
bílskúr. Glæsileg lóð, góð staðsetning. Verð 79. millj.

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

Norðurbraut  - Hf. -  Sérhæð 
Í einkasölu sérlega falleg 123,5 fm. efri sérhæð í góðu vel 
staðsettu tvíbýli í þessu vinsæla hverfi. Fjögur svefnherbergi. 
Rúmgóðar stofur. Fallegar innréttingar. Allt sér. Verð 28,5 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. 

Kjarrmóar - raðh. - Gbæ.
Mjög góð 105,5 fm. parhús á tveimur hæðum ásamt 30,8 fm. 
bílskúr samtals um 136,3 fermetrar vel staðsett við Kjarrmóa 16 
í Garðabæ.Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús. Á efri hæð er herbergi og 
geymslur. Góður sérstæður bílskúr. Sér garður. Verð.29,9 millj.

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

Asparholt - 4ra herb. - Álftanes
Glæsileg 111,2 fermetra endaíbúð á fyrstu hæð með sérinngangi 
í litlu fjölbýli, 3 svefnherb. björt stofa og borðstofa, verönd, 
Glæsilegt útsýni. parket og flísar á gólfum. Falleg eign sem vert er 
að skoða. V. 26,5 millj. 

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

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.



Mjög góð neðri séhæð á besta stað

152,4 m2, 5 herbergja björt og rúmgóð

2 stofur, 3 stór svefnherbergi

Nýtt járn á þaki og nýtt dren 

Mávahlíð 
105 Reykjavík

Verð: 38,0 millj.

Mikið endurnýjað einbýlishús

Stór afgirt lóð

Fjögur svefnherbergi og bílskúr

Eign sem vert er að skoða

Kópavogsbraut
200 Kópavogur

Verð: 45,9 millj.

Falleg 2ja herbergja íbúð

Suðvestur svalir

Stutt í sund og líkamsrækt

Klapparhlíð 
270 Mosfellsbær

Verð: 16,9 millj.

Vel skipulögð 3ja herbergja

97 m2

Suður svalir

Auka herbergi í kjallara sem 

hentar til útleigu

Hraunbær
110 Reykjavík

Verð:  19,5 millj.

Glæsileg 4ra herbergja 130,1 m2 endaíbúð

Í vönduðu þriggja hæða fjölbýlishúsi

Stórar flísalagðar suðursvalir 

Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn og til fjalla  

Fellahvarf
203 Kópavogur

Verð: 32,9 millj.

Stórglæsilegt endaraðhús

Innréttingar í hæsta gæðaflokki

Óviðjafnanlegur garður

Frábær eign

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð: 49,9 millj.

Snyrtileg 3ja herbergja

3ja og efsta hæð

Stórar svalir með útsýni

Barnvænt og rólegt hverfi

Laus strax

Álfkonuhvarf
203 Kópavogur

Verð: 24,9 millj.

Rúmgóð útsýnisíbúð á 10 hæð

3ja - 4ra herbergja

Frábært útsýni

Stæði í bílageymslu

Laus strax

Hörðukór
203 Kópavogur  

Verð: 32,0 millj.

Sérlega rúmgóð 3ja herb
Vönduð eign
Sér inngangur

Góð lán áhvílandi

210 Garðabær

Verð: 29,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

þri. 20. mars

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

Einbýlishús 176,7 m2 
5 herbergi
Stofur samliggjandi við eldhús
Staðsetning falleg

270 Mosfellsær

Verð: 42,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

þri. 20. mars

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
milli 17:00 og 18:00 að Laxatungu 203

Hentar hesta- og golf 
áhugafólki.

OPIN HÚS
Á MORGUN

- 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



Studio íbúð, falleg og nýuppgerð

28,4 m2 + milliloft

Mikil lofthæð

Íbúðin er ósamþykkt

Miklabraut 
105 Reykjavík

Verð: 9,9 millj.

Góð 3ja herbergja

Vel skipulögð og björt

Suðursvalir

Hús í góðu viðhaldi

Rofabær
110 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Gott fjölskylduhús

Fimm svefnherbergi

Tvöfaldur bílskúr

Stór og gróðursæll garður

Túngata
225 Álftanes

Verð: 42,0 millj.

5herbergja 106 m2 á efstu hæð

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Laus fljótlega

Brávallagata
101 Reykjavík

Verð: 34,9 millj.

3ja herbergja 55 m2

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Einstaklega, glæsileg eign

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Sérlega vandaðar innréttingar

Fjögur svefnherbergi

Þrymsalir
201 Kópavogur

Verð: 79,9 millj.

Mjög gott raðhús 225,5 m2

Glæsilegar stofur með arni

Hátt til lofts á efri hæð

Útsýni yfir Elliðaárdalinn

Bílskúr

Laxakvísl 
110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Falleg 3ja herbergja 

Á jarðhæð  

Bílskýli 

Verönd

Perlukór 
203 Kópavogur

Verð: 26,5 millj.

Góð 3ja herbergja

Fyrir eldri borgara

Mikil sameign, sauna og heitur pottur

Frábært útsýni

Góðar gönguleiðir

Grandavegur
107 Reykjavík

Verð: 29,0 millj.

Gullfallegt raðhús

Góð verönd með heitum potti

Frábært útsýni

Vinsæl staðsetning

Sævargarðar
170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

Góð 4ra herbergja

Lítið niðurgrafin

Sérinngangur

Hús í góðu viðhaldi

Grænahlíð
105 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

Einbýli á tveimur hæðum

Stærð 170,2 m2

Möguleiki á aukaíbúð

Afhendist við kaupsamning

Góð yfirtakanleg lán

Merkjateigur 
270 Mosfellsbær

Verð: 36,8 millj.

Endurnýjað opið eldhús 

5-6 svefnherbergi, 3 stofur og 3 snyrtingar

Sundlaug/garðskáli

Mikið útsýni

Norðurvangur
221Hafnarfjörður

Verð: 75,0 millj.

3ja herbergja 100 m2 í lyftuhúsi

Stórbrotið útsýni

Vönduð sameign

Ársalir
201 Kópavogur

Verð: 28,9 millj.

Rúmgóð og björt

3ja herbergja

93 m2 auk stæði í lokaðri bílgeymslu

Gott skipulag

Berjarimi
112 Reykjavík

Verð: 22,9 millj.

Björt og falleg endaíbúð

Mikið útsýni til allra átta

Stæði í bílageymslu

Kórsalir
201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

Einbýli við Njálsgötu mikið endurnýjað

2 svefnherbergi

Björt og falleg eign

Laus strax

Njálsgata 
101 Reykjavík

Verð: 25,9 millj.

Björt íbúð á efstu hæð

Snyrtilegt fjölbýli með lyftu

Stæði í opinni bílageymslu

Lítil útborgun

Marteinslaug 
113 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Einbýli á einni hæð

Frábært skipulag

Mikið endurnýjað

Unnarbraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,5 millj.

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

Góðar suðursvalir

Sérinngangur

Laus strax!

Langholtsvegur
104 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



Falleg 5 herbergja

Stærð 134,4 m2 með bílskúr

Bílskúr 22 m2

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð: 29,5 millj.

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

Húsið hefur verið mikið endurnýjað

Stór afgirt lóð

Stór og rúmgóður bílskúr

Keilufell 
111 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

234 m2 einbýli

Eign sem hefur fengið gott viðhald 

Fallegt sjávarútsýni

Möguleiki á aukaíbúð

Tjarnarstígur
170 Seltjarnarnes

Verð: 64,5 millj.

Frábær staðsetning

3ja herbergja 67 m2

Stutt í miðbæinn

Næg bílastæði

Ljósvallagata 
101 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Falleg 4 herb á 2. hæðum

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
110 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

Rúmgóð 4ja herbergja

Stærð 108 m2

Tvennar svalir

Fæst gegn yfirtöku lána

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 22,6 millj.

20 m2 gestahús.

70-80 m2 verönd

Byggingaréttur fyrir stóru sumarhúsi 

Sundlaug/tveir heitir pottar

18 holu gólfvöllur

Kiðhólsbraut
Öndverðanes

Verð: 9,9 millj.

4ra herb ásamt 2 stæði í bílgeymslu

Gott skipulag

Frábært útsýni

Lyftuhús

Boðagrandi
107 Reykjavík

Verð: 26,0 millj.

200 m2 parhús

Innst í botnlanga

Fallegt útsýni

Allt að 5 svefnherbergi

Leiðhamrar
112 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.

Fallegt 273 m2 einbýlishús

Tvær auka íbúðir í bílskúr

Gott áhvílandi lán

Hraunberg
111 Reykjavík

Verð:  58.5 millj.

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

- með þér alla leið -  

Glæsilegt fjölbýlishús nýuppgert frá grunni með björtum og fallegum 

2ja og 3ja herbergja íbúðum. Í grónu hverfi á vinsælum stað.

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

Samtök aldraðra í Reykjavík undirrituðu fyrir áramótin samkomulag við byggingarfélagið 

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

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir ásamt tveimur stórum þakíbúðum. Um er að ræða afar 

metnaðarfulla nýbyggingu á besta stað. Afhending eignanna er áætluð í nóvember 2013. 

Um er að ræða vandaðar íbúðir þar sem hugað er að hverju smáatriði og öll efni valin 

með tilliti til bestu endingar og hæstu gæða. Stærð íbúðanna er frá 75 – 180 m2

og allar með suðursvalir. Íbúðir án hliðstæðu á Íslandi.

Tryggvagata 18 er íbúðabygging í hærri gæðaflokki en áður hefur þekkst á Íslandi. 

200 Kópavogur

200 Kópavogur

101 Reykjavík

Verð frá 17,6 - 26,5 millj. 

Verð frá 26,0 - 75,0 millj. 

Kópavogsbraut 3 

Kópavogstún 2-4 

Tryggvagata 18 



Bæjarháls 1

110 Reykjavík

Til sölu eða leigu glæsilegt 

ca. 2800 fermetra skrifstofu-

húsnæði á fimm hæðum.

Um er að ræða austurhluta 

hússins sem er samtengt við 

alla bygginguna.

Í kjallara er mötuneyti og 

líkamsræktaraðstaða sem 

hægt er að samnýta með 

Orkuveitu Reykjavíkur.  

Auk þess eru til leigu 

allt að 800 fermetra 

skrifstofuhúsnæði til 

viðbótar í vesturhúsi.

Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson

í síma 897 0634 eða 

throstur@miklaborg.is  

Atvinnuhúsnæði

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

Nánari upplýsingar veita 

Þröstur Þórhallsson

í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

Svan G. Guðlaugsson

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Til sölu eða leigu skrifstofuhús samtals 1.030 m2

Mikið endurnýjað á smekklegan hátt 

3 fastanúmer frá 226-501 m2

Selst eða leigist saman eða í tvennu lagi

Matsalur og eldhús

Grensásvegur
108 Reykjavík

Til leigu 1486 m2 í þessu þekkta húsi

Hentar undir ýmsan rekstur

Miðsvæðis í Reykjavík

Laust strax

Súðarvogur 
104 Reykjavík

TIL LEIGU

Til leigu skrifstofuhúsnæði

Stærðir 210, 330 og 340 m2

Öflugar síma- og tölvutengingar

Laust strax

Síðumúli
108 Reykjavík

TIL LEIGU

Fallegt 900 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

Vandaðar innréttingar

Mikil lofthæð

Skútuvogur
104 Reykjavík

Verð:  140 millj.

Til leigu 509 m2 bjart og gott skrifstofuhúsnæði

Næg bílastæði

Mötuneyti í húsinu

Laust strax

Sóltún
105 Reykjavík

   TIL LEIGU

Tæplega 300 m2 glæsilegt skrifstofuhúsn. til sölu

Húsnæðið er í dag 10 skrifstofur 

og móttaka með möguleika á breytingum

Frábært útsýni 

Kringlan
103 Reykjavík

Verð:  90,0 millj.

191 m2 veislusalur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Góð staðsetning

Miklir möguleikar

Háaleitisbraut
108 Reykjavík

Verð:  27,0 millj.

Til leigu 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

Til leigu glæsilegt skrifstofurými um 300 m2

20 vinnustöðvar

Mjög góðar innréttingar

Laust strax

Stórhöfði
110 Reykjavík

  TIL LEIGU

Til sölu eða leigu á besta stað í miðbænum

292,5 m2 á 3. hæðum

Hentar undir undir ýmsan rekstur

Austurstræti
101 Reykjavík

Mög gott atvinnuhúsnæði

Húsið er 1.512 m2 að grunnfleti 

auk 432 m2 millilofts

Gott aðgengi

Vesturhraun
210 Garðabær

Verð: 285 millj.

Iðnaðarbil í sérflokki

72 m2 gólfflötur

24 m2 innréttað milliloft

4m há hurð

Eldhúsinnr. og baðherbergi

Akralind
201 Kópavogur

Verð: 14,0 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.

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

 TILBOÐ

 TILBOÐ

þri. 13. mars

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -
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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.

KAMBASEL
4ra herb., Jarðhæð með timbur-

verönd, Nýlegt parket, 
Verð 24,8 millj.

HAGAMELUR
3ja herb., Vesturbær, Ný eldhúsin-

nrétting, Jarðhæð með verönd.

DÚFNAHÓLAR
2ja herbergja íbúð, frábært útsýni, 

stutt í þjónustu.

SEIÐAKVÍSL
Einbýli, Einni hæð, 211 fm., Innb. 

Bílskúr, Gott skipulag.

DYNSALIR
 Jarðhæð, 4ra herb., Endaíbúð, 

Sérinngangur, Neðst í botnlanga, 
Góð áhvílandi lán. 

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

Verð 23,5 millj.

KRÓKAVAÐ
Efri sérhæð, 4ra herb., Bílskúr, 

Fallegar sérsmíðaðar innréttingar, 
Fallegt útsýni. 

MOSPRÝÐI
Raðhús, Tilbúið að utan og einan-

grað og múrað að innan, Innbyggður 
bílskúr, Gott skipulag, Möguleiki á 5 

svefnherbergjum.

FJALLALIND
Raðhús, 4 svefnherbergi, Innbyggður 

bílskúr, Stórar þaksvalir. 
Verð 47,5 millj.

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

Efsta hæð, Sérbílskúr, Verð 29,5 millj

BERJARIMI
2ja herb., góðar innréttingar og 

gólfefni, Verð 16,4 millj.
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Húsavík fasteignasala 

Borgartúni 29

105 Reykjavík

Sími: 510 3800

husavik@husavik.net

www.husavik.net
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 26 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

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

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

Torfufell – Raðhús 
Með 3 leiguíbúðum og bílskúr

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

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

Laus stra
x!

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

Laus stra
x!

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

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. 
Verð 16,9 millj

Lækjasmári – Sérhæð m/ bílskúr
Glæsileg 162 fm séreign með innb. bílskúr. Parket. 
Fallegar innrétt. 4 svefnh. Úr holinu er stigi upp á 100 
fm rishæð sem er einangruð en óinnréttuð og gefur 
mikla möguleika (70 til 80 fm manngengir). Frábær eign 
á frábærum og barnvænum stað. Stutt í íþróttir, skóla og 
aðra þjónustu. Verð 43,9 millj.

Friggjarbrunnur – Raðhús
Glæsilegt 225 fm raðhús á 2 hæðum með innbyggðum 
31 fm bílskúr. Húsið er ekki fullbúið að innan. Neðri 
hæðin er tilbúin til innréttinga og efri hæðin er einangruð 
og með milliveggjum. Að utan er húsið fullbúið. Komið 
er gras á lóð. Eignin stendur við opið svæði og er með 
miklu útsýni. Verð 37,2 millj.

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 64,8 millj.

Gljúfrasel – Einbýli með aukaíbúð
Mjög fallegt ca 300 fm einbýlishús (tengihús) sem er á 
3 hæðum. Á neðstu hæð er innbyggður bísskúr og 2ja 
herbergja sér íbúð. Fallegar innréttingar. Parket. Sérlega 
fallegur arinn í stofu. Glæsilegur 40 fm laufskáli með 
glæsilegu útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Skipti möguleg. Verð 52,8 millj.

Ferjuvað – Búseturéttur - 50 ára 
og eldri Falleg 3ja herb. Íbúð á 3ju hæð í lyftublokk. 
Fallegar nýlegar innréttingar. Parket. Góðar yfirbyggðar 
svalir út frá stofu. Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er 
í eigu Búmanna, þannig að það er eingöngu verið að 
selja búseturétt.
Verð á búseturétti kr. 5 millj.

Kringlan – Raðhús
Vorum að fá í einkasölu flott 171,9 fm raðhús á þessum 
eftirsótta stað ásamt 24,8 fm bílskúr. Samtals 196,7 
fm. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Afgirt verönd 
út frá stofu. Velmeðfarin eign á frábærum stað. Stutt í 
alla þjónustu. 
Verð 53,5 millj.

Garðhús – Endaraðhús – Bílskúr 
Fallegt og vel skipulagt 146,4 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum ásamt 26,2 fm sérstæðum bílskúr. Alls 172,6 
fm. Parket og flísar. Fallegar innréttingar. Fallegur garður 
með timburverönd og skjólgirðingum. 
Verð 41,7 millj.

Gautavík – Sérinngangur - Bílskúr 
Mjög falleg og rúmgóð 117 fm 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð ásamt 32 fm bílskúr innbyggðum í húsið. 
Fallegar innréttingar. Flísar. Stór sérlóð með hellulagðri 
verönd. 
Sérinngangur. 
Verð 32,6 millj.

Dalsel – 3ja með bílskýli 
Nýklætt hús Falleg rúmgóð og björt 98 fm 
íbúð á 1. hæð ásamt óvenju stóru stæði í bílageymslu. 
Fallegar innréttingar.. Parket. Nýlegt baðflísalagt í hólf 
og gólf. Flísalagðar svalir. Nýlega klætt hús að utan. 
Verð 22,3 millj.

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

Glæsibær – Einbýli á einni hæð 
Glæsilegt 156 fm einbýli á einni hæð ásamt 28 fm 
bílskúr. Samtals 184 fm. Fallegar innréttingar. Parket. 
5 svefnherbergi. Falleg stofa og borðstofa með útsýni 
yfir Elliðaárnar. Fallegur garður með stórri timburverönd, 
og heitum potti. Útisturta með heitu og köldu vatni. 
Bílskúrinn með flísalögðu gólfi. Verð 54,9 millj.

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

NÝ EIG
N

Langholtsvegur – 4ra herb.
Falleg 4ra herbergja miðhæð í þríbýli. Íbúðin er 95,3 
fm. Þar af er 15,3 fm geymsluskúr sem má fjarlægja og 
byggja bílskúr í staðinn. Fallegar innréttingar. Parket. 
Nýlegt bað. 
Verð 22,5 millj.

NÝ EIG
N

Tröllateigur – Mos. – Raðhús
Mjög fallegt nýlegt raðhús á tveimur hæðum 140 fm með 
innb. 26 fm bílskúr. Fallegur náttúrusteinn á gólfum. Þrjú 
til fjögur svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Flott eign. 
Skipti möguleg á minni eign.
Verð 39,5 millj.

SKIPTI

SKIPTI

Suðurhólar – Einstaklingsíbúð 
Laus Höfum til sölu snotra 43 fm einstaklingsíbúð 
á jarðhæð með sér afgirtum garði. Góðar innréttingar í 
eldhúsi. Dúkur á gólfum. Bað með sturtu. Íbúðin er laus 
strax. 
Verð 10,4 millj.

NÝ EIG
N
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  Skjólsalir 10 í Kóp. Verð 48,9 millj. 
Fallegt og vel skipulagt 182 fm RAÐHÚS 
m/ innbyggðum BÍLSKÚR á sérlega góðum 
stað í Salahverfinu í Kópavogi. Fjögur sve-
fnherbergi. Haraldur og Soffía taka á móti 
gestum. Nánari lýsing og myndir: http://
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/236889/

Drekavellir 34 í Hfj. Verð 26,9 millj. 
Falleg 104,2 fm íbúð í fjórbýli á góðum 
stað á Völlunum í Hafnarfirði. Sérinngan-
gur. Þrjú svefnherbergi. Gunnar og Eir taka 
á móti gestum. Nánari lýsing: http://www.
as.is/soluskra/eign/fasteign/235205/

Hellubraut 3 í Hfj.  Verð 53 millj. 180 
fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað 
yfir höfnina. Fjögur svefnherbergi. Eiríkur 
og Þórunn taka á móti gestum.  Nánari 
lýsing og myndir: http://www.as.is/
soluskra/eign/fasteign/236872/

Stuðlaberg 94 í Hfj.  Verð 44,9  millj.  
Ca. 180 fm parhús á frábærum stað í 
Setberginu, jaðarbyggðar, 5 svefnherbergi.  
Fullbúið að utan og innan. Hafdís og Guð-
mundur taka á móti gestum.  Nánari lýsing 
og og myndir: http://www.as.is/soluskra/
eign/fasteign/236876/

Bæjargil 45 Gbæ.  Verð 53,9 millj.  
Fallegt  202 fm einbýli á tveimur hæðum,  
á rólegum og góðum stað. Fimm svefnher-
bergi. Baldur og Elín taka á móti gestum. 
Nánari lýsing og myndir: http://www.as.is/
soluskra/eign/fasteign/226680/

OPIÐ HÚS Í DAG  
frá kl. 17.00 – 19.00.
Kíktu í heimsókn og  
sjáðu fallegar eignir.

Þrastarás 34 Hfj. Verð 42,9 millj. 
Fallegt 190 fm ENDARAÐHÚS á tveimur 
hæðum, á góðum stað efst í Áslandshver-
finu. Þrjú svefnherbergi. Gerður og Guð-
mundur taka á móti gestum. Nánari lýsing 
og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/237240/

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Klapparhlíð 5, íbúð 101 – 270 Mosfellsbær

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 Mos-
fellsbæ. Fallegar innréttingar. Þetta er vönduð 
íbúð í fallegu húsi. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 32,9 m.

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

OPIÐ
 H

ÚS

þr
iðj

ud
ag

50 ára  

og eldri

husalind.is // husalind@husalind.is // sími 856 1601

Halla Hallgrímsdóttir
Sölustjóri

Falleg og vel búin 85 fm snyrtistofa í 101 Reykjavík.
Snyrtistofan er með fjórum vinnuherbergjum og rúmgóðri og bjartri móttöku.
Innangengt er á vinsæla hárgreiðslustofu og hótel er einnig í byggingunni.

Fallegt útsýni, stutt í hesthús, gönguleiðir og útivistarparadís. Vel skipulagt 
188,2 fm parhús á tveimur hæðum, þar af 23,6 fm bílskúr. Í húsinu eru 4 
svefnherbergi og rúmgott fjölskyldurými sem nýtist m.a sem sjónvarps- og 
vinnuaðstaða.

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Samningagerð

Snyrtistofa í 101 Reykjavík - Einstakt tækifæri

Viðarás - Reykjavík (Árbær)  verð 49.500.000.-

Frekari upplýsingar veitir Halla Hallgrímsdóttir viðskiptafæðingur 
og sölustjóri í síma 856 1601 eða halla@husalind.is

Löggiltur fasteignasali

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

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

Engjavegur í Mosfellsbæ. 
Vel staðsett 233 fm. einbýli á  tveimur hæðum á frábærum 
stað í Mosfellsbæ. Stór eignarlóð. Stór bílskúr, 55 fm.  
Nýr sólpallur og heitur pottur.Nýtt  gróðurhús. Eign í góðu 
viðhaldi. V. 41,5 m. 5507

Krókahraun. í Hafnarfirði 
Falleg 106,6 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli auk  32 fm. 
bílskúrs á góðum stað. Góðar innréttingar og vel skipulögð 
íbúð. Topp eign í góðu viðhaldi. V. 29,3 m.  8494

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður. v. 52 m. 8504

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

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

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

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

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Nönnufell. 
Falleg 70 fm. íbúð með yfirbyggðum svölum í góðu húsi 
sem er ný klætt að utan. V. 14,7 m. 8498

SÖLUTURN TIL SÖLU
Til sölu er góður söluturn í eigin húsnæðið á 

fjölförnum stað í Reykjavík. Bíllúga og grill. Jöfn 
og góð velta allt árið. Tilvalið tækifæri fyrir aðila 
eða  fjölskyldu sem vill skapa sér góða atvinnu. 
Áhugasamir sendi inn fyrirspurn á netfangið: 

box@frett.is merkt:  „Söluturn 1903“

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

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

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Eignir vikunnar
Parhús-Reynimel

Álakvísl 118 m. sérinngangi

Álakvísl 118, 2.hæð Ca. 104 fm mikið endurnýjuð, falleg íbúð með sérinngangi á efri hæð og í 
risi. Stæði í bílageymslu fylgir. Eldhús, bað o.fl er endurnýjað. Góðar svalir. Verð 27,5 millj.

Logafold 62- jarðhæð: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 17:30-18:30

Kambasel 57 - raðhús: 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ 17:30-18:30

2ja herbergja

Atvinnuhúsnæði

3ja herbergja

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00  
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

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

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

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Hvað kostar eignin mín?
á Fold.is

Laugarásvegur-verslunar/þjónustuhúsn.
Ca. 163 fm. atvinnuhúsnæði á jarðhæð í góðum 
þjónustukjarna við Laugarásveg. Eigninni fylgir 
rúmlega 24 fm bílskúr þannig að samtals er um að
ræða ca. 187 fm. Gott verð 29,9 millj.

Dalbraut-verslunar/þjónustuhúsnæði
Ca. 148 fm. húsnæði á jarðhæð vel staðsett nálægt
Sundahöfn. Getur hentað vel fyrir verslun, heild-
verslun o.fl. Verð 21,9 millj

Víkurás
Ca. 57 fm góð íbúð á 4.hæð. Rúmgott herbergi og 
stofa með vestursvölum. Áhvílandi íbúðalánsjóður. 
Verð aðein 13,9 millj. Þægileg kaup

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

Bauganes-einbýli á stórri lóð
Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum 
stað í Skerjafirði. Lóðin er skráð 628 fm. og miklir 
möguleikar á henni. Verð 46 millj.

Fallegt ca. 85 fm. parhús í vesturbænum. Húsið er allt nýlega endurnýjað og með palli og 
afgirtri lóð. Það er laust til afhendingar strax Húsið skiptist í 2 svefnherbergi og tvískipta stofu 
með möguleika á að hólfa af eitt herbergi í viðbót. Sjón er sögu ríkar. Verð 36.9 millj.

Ca. 86 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýli á rólegum stað í Foldunum. Gengið niður tröppur norðan við hús að
sérinngangi. Í dag nýtist íbúðin sem stofa og 3 svefnherbergi, eldhús, bað og þvottahus. Verð 19,9 millj.
Opið hús þriðjuadaginn 20.3 frá kl 18:30-19:30

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Reykjabyggð - 270 Mosfellsbær

Brattahlíð - 270 Mosfellsbær

Berjarimi 36 - 112 Reykjavík
Vel skipulögð 67 m2, 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og góðri verönd við 
berjarima 36 í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
hol, baðherbergi, stofu, eldhús, sér þvottahús og 
hjónaherbergi.  Í kjallara er sérgeymsla og hjóla-
geymsla. Lokaður sérgarður í vestur. V. 16,9 m.

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 yfir-
byggt rými með hellulögðu gólfi. 3.147 m2 
eignarlóð með mikilli trjárækt og glæsilegu 
útsýni! V. 19,9 m. 10243

Mjög falleg 4ra herbergja, 
156,5 m2 íbúð á 1. hæð með 
timburverönd, ásamt 35,3 m2 
bílskúr í 3ja hæða í lyftuhúsi 
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er rúmgóð og falleg með 
glæsilegum innréttingum frá 
Axis. Gólfefni eru plankaparket 
úr hnotu og flísar. Svalir og sér 
garður. V. 37,5 m. 3512

Fallegt 173,2 m2 einbýlishús á einni 
hæð með bílskúr við Reykjabyggð í 
Mosfellsbæ.  Eignin er 173,2 m2, þar af 
einbýli 148,0 m2 og bílskur 25,2 m2. 4 
svefnherbergi. Falleg eign á vinsælum 
stað í Mosfellsbænum. Stórt hellulagt 
bílaplan og timburverandir með heitum 
potti.  Seljandinn skoðar skipti á 3-4ra 
herbergja eign í Mosfellsbæ.  V. 44,9 
m. 10286

Dimmuhvarf 1 - 203 Kópavogur
Mjög glæsilegt einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr. 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 stór-
glæsilegt 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

Lambastekkur - 109 Reykjavík
Fallegt 192,3 m2 einbýlishús með bílskúr.  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

Breiðagerði 7 - 108 Reykjavík
347,9 m2 einbýlishús með 
aukaíbúð í kjallara við Breiða-
gerði 7 í Reykjavík. Húsið sjálft 
er á þremur hæðum skráð 219 
m2. Bílskúrinn er skráður 40 
m2 og geymsla í kjallara undir 
bílskúrnum er skráð 89 m2. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax.  
V. 53,9 m. 10293

Mjög fallegt og vel skipulagt 
231,5 m2 einbýlishús með 
stórum bílskúr við Þrastarás 
25 í Hafnarfirði. Stór timbur-
verönd. Fallegar innréttingar 
og gólfefni. Stutt í skóla og 
leikskóla. Eignin er laus til 
afhendingar strax. 
V. 53,9 m. 10291

Flugumýri 30 - 270 Mosfellsbær
180,5 m2 iðnaðarhúsnæði á fínum stað. Um er 
að ræða vinnusal á jarðhæð 108 m2 og skrifstofur 
og kaffistofu á 2. hæð 72 m2.  Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 17,0 m. 10287

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

*Nýtt á skrá* 

Hrísrimi 8, íbúð 103 - 270 Mosfellsbær

Þrastarás 25 - 221 Hafnarfjörður

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
88,7 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og timburverönd við Hrís-
rima 8 í Grafarvogi.  Eignin skiptist í 
forstofu, tvö svefnherbergi, baðher-
bergi, geymslu innan íbúðar, stofu og 
eldhús.  Örstutt í leik og grunnskóla, 
sem og aðra þjónustu. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 19,9 
m. 10288
Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:00 til 17:30

*NÝTT Á SKRÁ* 

Flott 130,6 m2 raðhús 
á einni hæð með inn-
byggðum bílskúr í litlum 
botnlanga við Bröttuhlíð 
í Mosfellsbæ. Um er 
að ræða flott raðhús á 
góðum stað í Mosfellsæ. 
Húsið skiptist í forstofu, 
stofu, borðstofu, eldhús, 
þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi m/kari og sturtu, 
þvottahús og bílskúr.
V. 35,7 m. 10292

*Nýtt á skrá* 

*NÝTT Á SKRÁ* 

OPIÐ HÚS
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Opið hús, Klapparhlíð 32, 3. hæð 
miðvikudaginn 21. 3. kl. 17-18

Glæsileg 5 herbergja íbúð með sérinngangi á besta stað í Mosfells-
bæ. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, þvottaherbergi, baðherbergi, 
stórt eldhús og góður borðkrókur. Björt stofa með útgengt á 
svalir. Gólfefnin eru parket og flísar. Verð 28.900.000.

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
sölufulltrúi

Opið hús

Til sölu vinsælt gistiheimili í hjarta miðbæjarins.  
Um er að ræða Gistiheimilið Loka sem hefur starfað í 5 ár og hefur 
reksturinn frá upphafi gengið mjög vel.

** Opið hús á miðvikudaginn 21. mars  kl 17:00 og 18:00 **

Lokastíg 24, 101 Reykjavík 

Fjárfestar  - Gistihúseigendur athugið!

Upplýsingar um eignina veita Gylfi s. 770-4040 
og Sverrir s. 661-7000  

OPIÐ HÚS

Fjárfestar veitingahúseigendur athugið!
Til sölu rótgróinn veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur 

ársvelta 130 milljónir og fer vaxandi. Góð EBITA 

Til sölu veitingastaðir í Reykjavík 
ársvelta 330 milljónir góðir vaxtamöguleikar.

Bókaðu fund fyrir nánari upplýsingar. 

Sverrir s 661-7000 eða Gylfa í s 770-4040

Fjárfestar - Gistihúseigendur athugið!
Vorum að fá í sölu heila húseign í miðbæ Reykjavíkur alls 488 fm

Lyklar á skrifstofu!

Hringdu núna til að bóka skoðun!

Sverrir s. 661 7000

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
s 770-40404

Sverrir Einar Eiríksson
Sölufulltrúi 
s 661-7000
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Laugateigur 10
105 Reykjavík
Falleg sérhæð með bílskúr

Stærð: 142,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 26.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Eldhús með flísum á gólfi,uppgerð eldri innrétting ásamt borðkrók. Tvær stofur með parketi á gólfi með
rennihurð á milli,útgengi á svalir. Stórt hjónaherbergi ásamt einu barnaherbergi með parketi á gólfum. Í
dag er eignin nýtt sem 4 herbergja íbúð þar sem ein stofan er nýtt sem svefnherbergi. Baðherbergi með
baðkari og sturtu og flísum í hólf og gólf. Bílskúr með rafmagni og hita, heitu og köldu vatni. Fallegur
gróinn garður og húsið er í mjög góðu ástandi, búið er að endurnýja að miklu leyti.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag klukkan 18 - 18:30

899 6753

8622001

Til leigu gott um 430 fm. verslunar- og 
þjónustuhúsnæði við Skútuvog. 

Tvennar inngöngudyr eru að verslunarrýminu sem er tvískipt en 
auðvelt er að opna milli rýma. Stórir gluggar sem snúa að götu - 
mikið auglýsingagildi. Vörudyr eru á austurhlið hússins. Einnig laust
546 fm. lagerrými í sama húsi.
Allar nánari uppl. veitir Ólafur Jóhannsson í s. 824-6703 / 534-1023 
eða olafur@atvinnueignir.is 

Nú er ré a tækifærið 
Mikil e irspurn er núna e ir eignum 
og því er þe a ré  minn l að setja 
þína eign á sölu. 
Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og 
stend við bakið á þér alla leið. 

Elín Viðarsdó r 
Löggiltur fasteignasali 

Sími: 695 8905     elin@fasteignasalan.is  

www.fasteignasalan.is 

 

Fannafold 203 
Opið hús í dag, 19.03. kl 18.00 
Parhús á einni hæð með bílskúr 
Suðurverönd og sólstofa 
3 rúmgóð svefnherbergi 
Skipti möguleg á minni eign/eignum 

26,3 m 22,5 m 

Lautasmári 24 
Opið hús í dag, 19.03. kl 17.00 
Jarðhæð með suðurverönd 
Stór 3ja herbergja 95,1 m2,  
Sérlega vel umgengin, í litlu fjölbýli 
Þvottahús innan íbúðar 

Vatnsendablettur 
Einbýli með hjónasvítu 
Alveg niður við Elliðavatn 
4 rúmgóð svefnherbergi 
Afhent með fullbúinni lóð 
Skipti möguleg á minni eign 
Eign í algjörum sérflokki 

Mosarimi 7 
Opið hús 21.03. kl.  18.00. 
Jarðhæð með sér inngangi 
Rúmgóð 3ja herbergja 78,6 m2 
Geymsla innan íbúðar  
Verönd. Hundavænt lítið fjölbýli 

Efstasund 3 neðri hæð 
Opið hús 21.03. kl.  17.00. 
Neðri sérhæð 
Sér inngangur 
Rúmgóð 3ja herbergja 71,2 m2 
Sér afmörkuð lóð (hundavæn) 

Réttarhvammur 603 Ak 
Þrískipt iðnaðar– og lagerhúsnæði, alls 
1.323 m2 
Mögulegt að selja í tveimur hlutum 
Rúmgott malbikað útisvæði 
Skrifstofu-, kaffi- salernis- og 
búningsrými. Leiga möguleg. 

222222 ,5 m36,9 m 

19,9 m 19,8 m 

65,0 m 97,9 m 

Hafðu samband
þegar þú 

þarft að selja 
eða kaupa!

699 4994

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

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarf  6 • 203 Kópavogur

Milliliðalaust samband við löggiltan fasteignasala

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

KOURTNEY AND KIM
TAKE NEW YORK
Skemmtilegir þættir á E! 

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 
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MIÐBÆR - SKUGGAHVERFI

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Lítil ca 38 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð með sér inngangi.  Opið eldhús, stofa, svefnherbergi og 
bað með sturtuklefa. Laus strax. Verð 12,3  millj. 

Flott,  ný tveggja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Lindargötu með stæði í bílskýli,  verð kr. 25.6 
milj. Suður svalir.  Einnig þriggja herbergja íbúðir frá kr. 35,4 milj. Fimm mínútur að ganga niður 
í Austurstræti.

SUÐURHÓLAR

Fín Ca 133 fm íbúð á 2. hæð (einn stigi upp) ásamt með 27 fm stæði í bílskýli. Stór stofa og flott 
baðherbergi. Laus strax.  Verð 27,9 milj.

 BERJARIMI  

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

Sími 517 3500

170 fm verslunarhúsnæði 
Gott húsnæði í Bolholti , góð aðstaða og stað-
setning. Laust.

105,1 m2 lagerrými 
í kjallara á góðum stað í Múlahverfi.
Húsnæðið er án vsk.

20-25 fm verslunar eða þjónusta
Sér inngangur í rýmið af götunni , snyrtingar í 
sameign.

400-670 fm verslunarhúsnæði 
Ein mest áberandi staðsetning í bænun,Fjöldi 
bílastæða við hurðina.

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
Neðarlega á Laugarveginum er góð verslun sem er til sölu vegna 
sérstakra aðstæðna. Eftirsóttur staður , 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. 

200-250 fm innkeyrslubil
Víkurhvarf er góð staðsetning fyrir margvíslega 
starfsemi.

375 fm með 2 innkeyrsluhurðum
Á Eldshöfða , gott útipláss og aðstaða REYNSLA ÞEKKING ÁRANGUR SÍÐAN 1994

GETUM BÆTT FYRIRTÆKJUM Í SÖMUMEÐFERÐ !

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS

Skemmtilegir þættir á BBC Lifestyle

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

Skek mmtmm ilegiri þætttir á BBB C LC LifeifestytyleleSkSkkk ttill iii þþ ttitti ááá BBBBBBC LC LLC ifififif ttt lll

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

DEEADDLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCH
AlAllalaaaaa d d dddddaga aaa aa a  aa  á á áááááá ááááááááá áá Discoveryyyyy yy y y y yyy yy yyy y ChCChChChhhChChChChCChCCChChhChCC ananananaaaananannnnel

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Opið hús í dag (mánudag) FRÁ KL. 17:00 - 18:00.

Hvassaleiti 21 – Raðhús 
Vel staðsett 258 fm raðhús á 4 pöllum. Gólfefni eru að miklu leyti gegnheilt parket. Gróinn 
garður með nýjum trépalli. Stór stofa og borðstofa liggja saman og sjónvarpsstofa að auki.
Úr stofu er gengið út á sólstofu þar sem áður voru svalir. Innbyggður bílskúr. Húsið er mjög 
vel staðsett, örstutt í skóla, leikskóla og verslanir. Lækkað verð 52 m.kr. 
Verið velkomin, nánari upplýsingar veitir eigandi, Haukur í síma 5884727.

OPIÐ HÚS

Magnús Kristinsson, lögg.fast s: 861 0511
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Guðberg Þórhallsson, fram-
kvæmdarstjóri tæknifyrirtækis-
ins Boðtækni ehf., segir fyrirtæk-
ið hafa sérstöðu þegar kemur að 
öryggisþjónustu.

 „Kerfin hjá Boðtækni eru ekki 
eingöngu öryggiskerfi sem senda 
boð í GSM síma við innbrot eða 
reykskynjun, heldur er einnig 
hægt að vakta og stjórna ákveðn-
um hlutum gegnum kerfin. Ef raf-
magn fer af eða á, vatnsleki verð-
ur eða ef hiti fer niður fyrir ákveð-
in mörk, senda kerfin SMS boð og/
eða hringja. Þá er hægt að nýta 
kerfin til sjálfvirkrar stjórnunar 
eins og að hækka hita,“ útskýrir 
Guðberg. 

Hann seg ir mög u lei kana 
óþrjótandi í notkun kerfanna. 
Hægt sé að láta renna í heita pott-
inn, slökkva á ofnum og jafnvel á 
kaffikönnunni. Þá sé hentugt fyrir 
sumarbústaðaeigendur að fá til-
kynningu ef hitastig hefur lækk-
að en heitir pottar og lagnir geta 
sprungið í frosti.

„Við erum einnig með önnur 
kerfi í boði,“ segir Guðberg. 
„Meðal annars hlið og hliðaropn-
un, en með einföldum búnaði er 
hægt að opna hlið eða iðnaðar-
hurðir með GSM síma. Hægt er að 
setja allt að 500 símanúmer inn í 
kerfið sem notendur. Þá bjóðum 
við heil galvaniseruð öryggishlið 
með innbyggðri opnun og örygg-

iskerfi sem sendir boð um inn-
brot í fyrirfram ákveðin símanúm-
er.  Ekki þarf að vera á staðnum ef 
hleypa þarf umferð inn fyrir hlið-
ið sem ekki er með aðgang að kerf-
inu, Það er nóg að hringja í hliðið 
og það opnast,“ útskýrir Guðberg. 
Hann segir símakostnað engan, 
kerfið þekki númerið og í stað þess 
að svara opnar það hliðið. Þá séu 
engin mánaðargjöld á kerfunum 
þar sem viðkomandi kaupi kerfið 
og vakti eignina sjálfur.

Öryggismyndavélar með inn-
byggðum hreyfiskynjara eru einn-
ig kostur til að vakta eignir. Vél-

arnar senda myndir við hreyfingu 
í GSM síma eða tölvupóst. Þær eru 
með innbyggðum hljóðnema og 
infrarauðri dag- og nætursýn og 
geta tengst allt að 15 þráðlausum 
hurða- og hreyfiskynjurum. Þá er 
Boðtækni einnig með GSM stað-
setningarbúnað með GPS hniti.

„Mig langar einnig að minn-
ast á einfalt og ódýrt hitaskrán-
ingarkerfi með Thermochron 
pillu fyrir þá sem þurfa að fylgjast 
með og skrá hita svo sem á lyfjum, 
matvælum og gróðri. Við bjóðum 
ótrúlega fjölbreyttar lausnir.“

Sjá nánar á www.bodtaekni.is.

Fjölbreyttar lausnir
Boðtækni ehf. að Kirkjulundi 17 í Garðabæ er framsækið tæknifyrirtæki sem sérhæfir sig 
meðal annars í öryggis-, vöktunar- og hússtjórnunarkerfum ásamt hitaskráningum.

Guðberg Þórhallsson, framkvæmdastjóri Boðtækni, og Hafþór Magni Sólmundsson hjá 
Boðtækni ehf. MYND/STEFÁN

Við höfum verið í þessum 
bransa í yfir 24 ár og finn-
um nú fyrir því í auknum 

mæli að innbrotsþjófar nota aðrar 
aðferðir í dag,“ segir Ólafur. Hann 
segir að með því að nota slíkar að-
ferðir geti innbrotsþjófar komist 
inn í hús án þess að skilja eftir sig 
teljandi ummerki. „Fólk getur lent 
í vandræðum gagnvart trygginga-
félögum ef ekki er hægt að sanna 
að brotist hafi verið inn með sjá-
anlegum hætti,“ útskýrir hann og 
tekur dæmi um kunningja sinn 
sem var rændur fyrir stuttu meðan 
hann var í göngutúr á sunnudags-
morgni. „Innbrotsþjófarnir fóru 
inn með því að pikka upp lásinn 
og tóku fartölvur og annað verð-
mætt. Hann fékk skaðann einung-
is bættan þar sem sást til óvenju-
legra mannaferða úr húsinu.“

Ólafur segir sorglegt að í mörg-
um af þessum tilvikum hefði 
verið hægt að koma í veg fyrir inn-
brot með auðveldum hætti. „Ein 
ástæðan fyrir því að innbrotsþjófar 
komast inn eru meðal annars ekki 
nógu öruggir sílindrar í útihurðum 
sem auðvelt er að pikka upp. Til 
að útskýra þetta aðeins á manna-
máli þá eru eru til sölu í verslun-
um nokkrar gerðir sílindra. Þeir 
helstu eru  5, 6 og 7 pinna. Fimm 
pinna sílinder veitir minnsta ör-
yggið og að mínu mati ætti ekki að 
hafa slíkan sílinder í útihurðum 
því hann veitir ekki það öryggi sem 
æskilegt er að hafa,“ segir Ólafur 
en í dag eru sérstakar „pikk“ varn-
ir inni í 6 og 7 pinna sílindrum 
sem gera pikkun gríðarlega erf-

iða. „Við eigum auðvitað líka til 
sérstaka sílindra hjá okkur sem 
er ekki hægt að pikka upp,“ segir 
Ólafur en hægt er að sjá pinna-
fjölda sílindra með því að skoða 
lykilinn og telja hve margar skor-
ur eru í honum. „Ekkert mál 
er að koma í verslunina 
okkar og fá okkur til að 
skoða lykilinn og ráð-
leggja um kaup á nýjum 
sílinder,“ segir Ólafur. 
Hann leggur áherslu á 
að fólk skoði vel hvern-
ig sílinder er á heimilinu 
og skipta ef hann stenst ekki 

öryggiskröfur. Með því að kaupa 
örlítið öruggari sílinder megi koma 
í veg fyrir þessi innbrot því mun 
meiri sérfræðikunnáttu þurfi til að 
opna sex eða sjö pinna sílindra en 
fimm pinna sílindra. Ólafur bend-
ir einnig á að fólk þurfi að skipta 

mun oftar um sílindra en það 
gerir. „Það er til dæmis góð 

regla að skipta alltaf um 
sílinder þegar flutt er í 
nýtt húsnæði. Þú veist 
aldrei hve margir lykl-

ar eru í umferð.“
Ólafur segir einn-

ig að þó að öryggiskerfi 

séu af hinu góða sé sjálf-
sagt að gera það sem í 
okkar valdi stendur til 
að treysta öryggi hús-
næðisins eins og hægt 
er. Með nokkrum ein-
földum og ódýrum að-
gerðum megi gera hús-
næði enn öruggara. 
„Í fyrsta lagi með því 
að hafa gluggakrækj-
ur á svalahurðum og 
gluggum sem eru á 
jarðhæð því auðvelt 
getur verið að spenna upp glugga 
og hurðir ef þetta er ekki til staðar. 
Í öðru lagi að vera með góðan síl-
inder og númer eitt að vita hverjir 
hafa lykla.“

Neyðarþjónustan smíðar og 
þjónustar einnig lyklakerfi fyrir 
húsfélög og fyrirtæki. „Lyklakerfi 
er frábær kostur,“ segir Ólafur því 

þar er hægt að ákveða hvaða lyk-
ill gengur að hvaða hurð. „Ef við 

tökum til dæmis fjölbýlishús 
með nokkrum íbúðum þá er 
hver og einn íbúi með ein-
ungis einn lykil sem gengur 

bæði að sameignarhurð-
unum og inngangshurð 

að íbúð. Lyklar eru svo 
eingöngu smíðaðir 
gegn framvísun skil-

ríkja sé þess óskað. 
Þessir sílindrar eru að sjálf-

sögðu bæði með bor- og pikk-
vörn og því mjög öruggir.“

Neyðarþjónustan rekur verslun 
við Laugaveg 168 þar sem hægt er 
að kaupa allt sem tilheyrir lásum 
og lyklum en einnig fá aðstoð og 
leiðbeiningar við val á sílindrum 
og læsingum.

Nánari upplýsingar er að finna 
á vefsíðunni www.neyd.is.

Vandaður sílinder eykur öryggið
Lélegir sílindrar í útihurðum hjá fólki og fyrirtækjum eru í dag ein af orsökum þess að innbrotsþjófar komast inn í hús og í sumum tilvika jafnvel án 
allra ummerkja að sögn Ólafs Más Ólafssonar framkvæmdastjóra Neyðarþjónustunnar við Laugaveg 168. Hann brýnir fyrir fólki að skoða vel hvernig 
sílindrar eru í útihurðum og skipta strax ef þeir standast ekki öryggiskröfur.

Ólafur Már Ólafsson, framkvæmdastjóri Neyðarþjónustunnar, segir sorglegt að í 
mörgum tilvikum hefði mátt koma í veg fyrir innbrot með auðveldum hætti. MYND/STEFÁN

VAKANDI AUGA NÁGRANNANNA
Þegar farið er að heiman til lengri tíma og húsnæði stendur autt 
dögum saman er alltaf hætta á að óprúttnir brjótist inn. Margir grípa 
til þess ráðs að láta ljós loga í íbúðinni svo það líti út fyrir að einhver sé 
heima eða fá einhvern til að gista. Eins er sniðugt að hafa íbúðaskipti 
við aðra fjölskyldu þegar farið er í sumarfrí í nokkrar vikur svo íbúðin 
standi aldrei auð. Gott er að eiga góða granna að og biðja þá að hafa 
auga með mannaferðum kringum húsið meðan eigandinn er fjarverandi 
og jafnvel afhenda lykil svo nágranninn geti farið inn öðru hverju, tekið 
póstinn og dregið gluggatjöldin til. Einnig er hægt að stofna formlega 
nágrannagæslu þar sem allir íbúar götunnar eru virkir þátttakendur. 
Nágrannavarsla er þekkt víða um heim og þykir skila árangri en dæmi 
eru um að lögregla hafi haft hendur í hári innbrotsþjófa beinlínis fyrir 
ábendingar árvökulla granna. Þá skal fólk vera vakandi fyrir umferð um 
götuna og setja á sig bílnúmer ef grunur vaknar um óprúttna á ferð. Eins 
ef ókunnugir banka upp á um miðjan dag og gefa upp skrítið erindi, 
spyrja eftir einhverjum sem ekki á heima í húsinu eða afsaka sig með 
skrítnu erindi. Betra er að hringja í lögregluna of oft en of sjaldan.

Vökulir nágrannar geta fælt frá óprúttna aðila sem ætla sér að brjótast inn.

NEYÐARÞJÓNUSTAN... 
... rekur verslun að Laugavegi 168.
... Var stofnuð árið 1988 og hefur því góða reynslu í lásaviðgerðum, lykla-
smíði og opnun á hvers konar læsingum.
... getur smíðað og forritað lykla í flestar tegundir bíla.
... býður upp á yfir tíu þúsund gerðir af lyklum og getur nánast alltaf 
útvegað þá lykla sem beðið er um.
... selur margar gerðir peningaskápa fyrir heimili og fyrirtæki
... smíðar lyklakerfi fyrir heimili og fyrirtæki. 
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Farestveit & company sérhæf-
ir sig í öryggisvörum og þjón-
ustu þeim tengdum. Fyrir-

tækið var stofnað á grunni örygg-
isdeildar Einars Farestveit & Co. hf. 
og byggir á rúmlega 20 ára reynslu 
í þjónustu, sölu og ráðgjöf öryggis-
búnaða.

Að sögn Hákonar Farestveit, 
framkvæmdastjóra Farestveit & 
Company, býður fyrirtækið hent-
ugar lausnir sem henta heimilum 
og smærri fyrirtækjum. Kerfin eru 
ein þau fullkomnustu sem í boði eru 
á markaðnum og eru meðal ann-
ars með neyðarrafhlöðu, íslensku 
viðmóti og tala meira að segja ís-
lensku. Fyrirtækið býður bæði 
kerfi sem tengjast landlínu, 
sem henta fyrirtækjum og 
heimilum, og GSM kerfi 
sem eru heppileg í sum-
arbústaði og staði þar 
sem landlína er ekki til 
staðar. Sérstakur neyð-
arhnappur er einnig fá-
anlegur fyrir sjúklinga 
og aldrað fólk. 

Kerfin senda boð í far-
síma, landlínusíma og til 
vaktstöðvar ef þörf krefur. 
Þetta þýðir að allir í fjölskyld-
unni auk nágranna eða ættingja geta 
verið á vaktinni og fengið boð ef eitt-
hvað kemur upp á. Þessi aðferð spar-

ar mánaðargjöld 
og má segja að 
kerfin greiði sig 
upp á um það bil 
tveimur árum.

Farestveit 
& Company er 
með umboð á 
Íslandi fyrir ör-
yggisbúnað 
frá vönduðum 
framleiðendum 
og býður upp 

á heildstæðar lausnir. Öryggis- og 
myndavélakerfi fyrir heimili, fyrir-
tæki, samtök og stofnanir. 

Nánari upplýsingar er að finna á 
vefsíðu fyrirtækisins, www.farest-
veit.is. 

Raunverulegur 
sparnaður
Farestveit & Company býður upp á öryggiskerfi sem hringja og senda SMS í allt að sex 
númer. Engin þörf er á tengingu við stjórnstöðvar öryggisfyrirtækjanna.

Eldhemja Plús er lítill úðabrúsi með 
slökkvifroðu sem einfalt er að nota á 
elda á byrjunarstigi. Hún er frostþolin og 
slekkur elda í A, B og F-flokki.

Að ofan má sjá 
myndavél sem 
hentar hvers 
konar fyrir-
tækjum úti 
sem inni og 

að neðan er  
myndavél með 

innbyggðum 
IR-ljósum sem 
lýsa í myrkri. 
Hún hentar 

vel á sumarhús 
og íbúðarhús.

Hákon Farestveit, framkvæmdastjóri Farestveit & Co., með öryggiskerfi sem eru ein af 
þeim fullkomnustu á markaðnum. MYND/STEFAN

NOKKUR GÓÐ RÁÐ
Gott er að hafa nokkur atriði í huga þegar kemur að því að tryggja 
heimilið fyrir innbrotum.
- Að skipta út gömlum stormjárnum fyrir ný og þjófheld sem fást í bygg-
ingavöruverslunum.
- Að hafa húsnúmer sjáanlegt frá götu.
- Að trjágróður skyggi ekki sýn á húsið frá ná-
grönnum og götum.
- Að láta ekki stiga og önnur tól sem hægt er að 
nota til innbrots liggja á glámbekk. Læsið þau inni.
- Að skilja ekki verðmæti eftir í augsýn þeirra sem 
kíkja inn um gluggann.
- Að geyma ekki þá hluti sem eru afar dýrmætir 
heima heldur á öruggum stað í bankahólfi.

ÖRYGGI Í SUMARHÚSINU
Þeir sem eiga sumarhús þurfa að huga vel að innbrotsvörnum þar eins 
og á heimilinu. Nágrannavarsla er ekki síður mikilvæg við sumarhús en í 
bæjum eða borgum. Gott er að semja við bónda á nærliggjandi sveitabæ 
að vera vakandi gagnvart ókunnugri umferð. Fullkomin öryggiskerfi eru 
fáanleg fyrir sumarhús með beintengingu í tölvur og farsíma. 
Eigendur sumarhúsa ættu alltaf að hafa lista yfir það sem gera þarf þegar 
bústaðurinn er yfirgefinn. Loka öllum gluggum og krækja þá vel aftur. 
Læsa vel öllum hurðum. Ekki hafa verðmæta hluti sjáanlega. Ekki skilja 
lykla eftir við húsið. Gott er að hafa hreyfiskynjara á útilýsingu. Munið að 
kveikja á öryggiskerfinu áður en haldið er af stað. 

Aðstæður fólks geta breyst vegna veikinda eða slysa og með hækk-
andi aldri geta ýmis óhöpp orðið á heimilinu. Flestir vilja þó dvelja 
heima eins lengi og kostur er og þá kemur öryggishnappur að 
góðum notum, en þá er hægt að fá hjá öryggisþjónustufyrirtækjum. 
Hnappurinn veitir öryggi ef eitthvað kemur upp á auk þess sem það 
dregur úr áhyggjum aðstandenda að vita af sínum nánustu í örugg-
um höndum öllum stundum. 
Öryggishnappurinn er borinn um úlnlið eða háls þannig að auð-
velt sé að ýta á hnappinn ef óhapp, veikindi eða slys ber að. Þá ber-
ast boð til stjórnstöðvar öryggisfyrirtækisins og beint talsamband 
opnast við starfsfólk. Öryggisvörður með lykil af húsnæði viðkom-
andi kemur á staðinn ef þörf er á. Sjúkrabíll er sendur á vettvang ef 
þörf krefur.
Greitt er fyrir öryggishnapp og þá þjónustu sem honum fylgir en ef 
læknir metur þörf fyrir öryggishnapp er hægt að sækja um styrk hjá 
Tryggingastofnun. 

Í öruggum höndum heima

ERTU ÖRUGGUR

Dalvegi 16b
sími 554 2727
www.hugna.is

Gardsman
Hugna.is býður upp á nokkrar gerðir af öryggiskerfum frá Gardsman.
Kerfin bjóða upp á marga möguleika eins og t.d. boð um innbrot,
brunaviðvörun , neyðarboð og sjúkraneyð. Með þessum möguleikum
getur þú t.d. verndað sjúkan einstakling heima, komið í veg fyrir
innbrot, varið húseignina gagnvart eld og eða vatnsskemdum.

Einnig býður Hugna.is upp a margar gerðir af myndavélum bæði
GSM myndavélar, analog og IP, upptökutæki fyrir einstaklinga
fyrirtæki og stofnanir.

Kannaðu verðið.

Þitt eigið kerfi engin áskrift.



Til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

MJÖG GÓÐUR SLEÐI Á 
FÍNU VERÐI.

POLARIS INDY 800 XC SP. Árgerð 2002, 
ekinn aðeins 3þ. km, búið að yfirfara 
búkka og taka upp alla dempara. Verð 
aðeins 390.000.- 100 % lán mögulegt. 
Rnr.310336.S:562-1717. Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

100 % LÁN MÖGULEGT
SSANGYONG MUSSO WAGON. 
Árgerð 1999, ekinn 178.þ km, bensín, 
sjálfskiptur,ný skoðaður 13”,ný dekk.
Verð 590.000. Rnr.125030. 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

LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2005, ekinn 96 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.890.000. 
Rnr.119503.

M.BENZ M ml 320 cdi. Árgerð 2006, 
ekinn 131 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.900.000. Rnr.110008.

BMW 3 330xi 4wd s/d e90. Árgerð 2007, 
ekinn 116 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000. Rnr.110155.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA LAND CRUISER Árgerð 1994, 
ekinn 288 Þ.KM: DÍSIL SJÁLFSKIPTUR. 
GOTT ÁSTAND . Verð 1.790.000. 
Rnr.104214.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

ARCTIC CAT F8 Sno Pro . Árg. 2007, ek. 
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn 
lítur mjög vel út, í topp standi og 
með neglt belti, Ásett verð 890.000. 
Rnr.140587. 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

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

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.

 0-250 þús.

Sjálfskiptur!!!!
Toyota Corolla árg. 1995 1.3 vél ekinn 
249 þ. km sjálfskiptur 5 dyra CD ný 
heilsársdekk góður bíll verð 235.000 
stgr. uppl. í síma 861-7600.

 250-499 þús.

Toyota Landcruiser Gx árg. 06, Blár, ek. 
aðeins 93 þús km. Mjög vel með farinn. 
V.4990 þús. Uppl. í s. 897-5394

 1-2 milljónir

Nissan Alm, 2005, grár, 87km, topl, 
kastar, listv 1,2m fæst á 1,0m uppl. 
8622668

 Jeppar

Til sölu fallegur Yaris árgerð 2006, disel 
bíll, sjálfskiptur, grár, ekkert áhvílandi, 
verð 1290 þ. uppl í síma 773 6200

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

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

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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

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

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 01. 
Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno 
‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. Volvo 
460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. Kaupi 
bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

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

 Reiðhjól

Rafmagnshjól, farartæki framtíðar. 
Eigum nokkur hjól á lager, á frábæru 
staðgreiðsluverði. Nánar á helgaland.
is S. 893 7771.

 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.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

 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.

 Garðyrkja

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

Garðklippingar. Af hverju borga meira, 
fáðu verðtilboð hjá okkur. Engi ehf. 
Sími 615-1605

 Bókhald

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

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

Viltu losna við pappírsvinnuna ? Tek 
að mér færslu bókhalds fyrir smærri 
fyrirtæki & einstaklinga, launaútreikning, 
skil á vsk, staðgr, iðgjöldum, ársskilum 
og fl. LKG-bókhald, s: 8216301/Linda

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

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

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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 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

 Húsaviðhald

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. 
S. 899 3011.

 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.

 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.

Malbikun og malbiksviðgerðir S 551 
4000 & 690 8000 www.verktak.is

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

Sérverslun með 
náttúruvænar og 
andlegar vörur

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös 12-18, lau 12-15. www.ditto.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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

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

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

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.

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

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

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

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

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.

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

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

HÚSNÆÐI

 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

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Yfirtaka á lánum
Ert þú með fasteign sem þú vilt selja 
með því að lánin verði yfirtekin? Er 
með greiðslubyrði allt að 400 þúsund. 
Skoða allar eignir. Sendið uppl. á 
huseign@gmail.com

Aðalfundur Ljóstæknifélags Íslands verður 
haldinn í Orkuveitusalnum að Bæjarhálsi 1 

þann 29. mars kl. 16:00.

Eftir aðalfund heldur Snævarr Guðmundsson land-
fræðingur erindi um ljósmengun og kvikmyndin City 
Dark verður frumsýnd á Íslandi.

Tilynningar

Félagsheimilið Festi til sölu
Víkurbraut 58 ehf. auglýsir fasteignina Víkurbraut 58, Grindavík 
(Félagsheimilið Festi), til sölu í því ástandi sem fasteignin er. 
Fasteigninni fylgir 4.177m2 lóð á besta stað í Grindavík. Gert er 
ráð fyrir að uppbygging á reitnum verði í samræmi við tillögu 
að nýju deiliskipulagi miðbæjar í Grindavík. 

Lýsingu á deiliskipulagsvinnu nýs miðbæjar má nálgast á vef 
Grindavíkurbæjar. 

Áhugasamir kaupendur eru beðnir að skila inn hugmyndum 
og tilboðum til Róberts Ragnarssonar, formanns stjórnar, 
Víkurbraut 62, merkt Festi, í síðasta lagi föstudaginn 30. mars 
nk. kl. 16:00. 

Í kjölfarið mun stjórn Víkurbrautar 58 ehf. funda með hverjum 
tilboðsaðila fyrir sig þar sem þeir eru beðnir að leggja fram 
hugmyndir sínar um uppbyggingu Víkurbrautar 58 og hvernig 
fjármögnun framkvæmda verði háttað. Á grundvelli þeirra 
hugmynda og tilboðsverðs verður tekin ákvörðun um hvaða 
tilboði verður tekið.  Jafnframt áskilur stjórn Víkurbrautar 58 
ehf. sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna 
öllum tilboðum.

Nánari upplýsingar gefur stjórnarformaður í síma 420 1100  
eða á robert@grindavik.is

Fasteignir
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 Geymsluhúsnæði

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

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

 Leigumiðlanir

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfskraftur óskast
Helst vanur. Hjólbarðaverkstæði 
Grafarvogs. S. 567 4468.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

33 ára kona
vill kynnast einhleypum karlmanni. 
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 535-
9920, augl.nr. 8206.

Heit upptaka!
Ung djörf kona í heitum einleik. Rauða 
Torgið, s. 905-2002 og 535-9930, uppt.
nr. 8808.

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 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 HEFST 21. MARS

OG BESTA BARNAEFNI Í HEIMI FYRIR BÖRNIN

EVRÓPUFRUMSÝNT Á ÍSLANDI 2. APRÍL

LÉTTÖL

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK
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■ 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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2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. eins, 6. í röð, 8. heldur brott, 9. 
endir, 11. tveir, 12. skessa, 14. farmur, 
16. fisk, 17. skordýr, 18. tugur, 20. 
stöðug hreyfing, 21. þurrka út.

LÓÐRÉTT
1. helminguð, 3. frá, 4. sár, 5. örn, 7. 
brjóstverja, 10. óvild, 13. útdeildi, 15. 
subbi, 16. beita, 19. umhverfis.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sama, 6. áb, 8. fer, 9. lok, 
11. ii, 12. flagð, 14. hlass, 16. ál, 17. 
fló, 18. tíu, 20. ið, 21. afmá. 

LÓÐRÉTT: 1. hálf, 3. af, 4. meiðsli, 5. 
ari, 7. bolhlíf, 10. kal, 13. gaf, 15. sóði, 
16. áta, 19. um.

Ég giska á að þú sjáir 
örlítið eftir því að hafa 
valið að halda með 

Liverpool á sínum tíma!

Það var 
aldrei neitt 
val, ég var 
útvalinn!

Ég vona að Palli eigi 
eftir að muna eftir 
þessum stað á jafn 

frábæran hátt og ég.

Ég hata 
þennan 
hel#%&! 

stað!
Valli
1973

HIÐ ÁRLEGA 
UPPVAKNINGA-

BOÐHLAUP

Á!!! Bang!
Ég sé þig! ég 

sé þig!
út 

með 
þig!!!

Er í lagi 
með þig?

Þetta er einn 
af þessum 
morgnum.

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Kletthálsi Reykjav.

Reykjanesbæ

Akureyri

Húsavík

Vestmannaeyjum

Asaki VERKFÆRI

ALB10DAS 10,8V Li-Ion 
Bor/skrúfvél 1,4Ah 30Nm 

14.890,-

ALM18DD 18V höggborvél 
Li-Ion 2,8Ah 38Nm 2 hraðar

41.890,-

AR636 18V Skrúfvél 
Ni-Cd 2,0Ah 158Nm

18.890,-

AV224 620W höggborvél 
SDS & herðslupatróna

13.900,-

AB693 150W Pússvél 
93x185mm

5.890,-

ALM14DF 14,4V Li-Ion 
herðsluskrúfvél  
2,8Ah  135Nm

36.890,-
ALM18DB 18V Li-Ion 
borvél 2,8Ah / 38Nm

39.990,-

ATH: Tvær rafhlöður, 
taska og hraðvirkt 
hleðslutæki fylgir 
hverri hleðsluvél!

*****  5 stjörnu verkfæri

Þriðjudaga á Stöð 2áÞ iðj d á StöðÞ iðjj d á Stöð 22
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Stundum brýtur kona bara allar reglur 
sem hún hefur sett sér.

„Rosalega leistu vel út,“ sagði ég, eins 
og ekkert væri eðlilegra, við vinkonu 
mína sem á dögunum mætti í virðulegan 
umræðuþátt til að ræða alvarleg málefni.  
Eftir á gerði ég mér grein fyrir að ég hafði 
ekki sagt orð við hana um hvernig hún 
stóð sig, hversu vel hún komst að orði og að 
hún hefði verið afar fagmannleg. Eða fag-

kvenleg. 
Í huganum afsakaði ég sjálfa 

mig fyrir mér með því að ég hefði 
alltaf vitað að þessi klára kona 
myndi standa sig vel, og að 
vegna þess að hún var með nýja 
hárgreiðslu hefði ég þurft að 
taka fram hversu glæsileg hún 
var.
Ég reyndi að hugga mig við að 

þegar önnur vinkona mín hafði 
verið í blaðaviðtali um mikilvæg 
málefni, þá hafði ég sannarlega 
bara sagt henni hvað viðtalið 
var flott. 

(Allt-í-lagi-þá, ég sagði henni 
reyndar seinna að mömmu 

minni hefði fundist myndirnar 
með viðtalinu vera svo góðar.)
Hún sagði mér þá að flestir sem 
sáu blaðið hefðu einmitt talað um 
myndirnar. Hvað þær væru nú 

flottar, hvað hún myndaðist vel og væri nú 
falleg. Margir höfðu ekki einu sinni lesið 
viðtalið heldur látið myndirnar nægja. 
Henni fannst það nú, skiljanlega, pínku-
ponsu leiðinlegt því það sem hún sagði 
þar voru atriði sem henni lágu virkilega á 
hjarta. 

En hvað um það. „Myndirnar voru 
góðar.“

ÞEIR SEM fylgjast með einhverju sem 
vert er að fylgjast með vita að „við“ tölum 
ekki eins um konurnar okkar og um karl-
ana. Þetta heldur áfram þegar fólk hefur 
náð langt í samfélaginu. Áherslan á útlit 
kvenna er aldrei langt undan. 

Fólk talar um skartgripina sem Jóhanna 
Sigurðardóttir var með í viðtalinu, og um 
hvað Steingrímur J. Sigfússon hafði að 
segja.  Hverjum er ekki drullusama um 
bindið hans? 

Svona var þetta líka í tíð síðustu ríkis-
stjórnar. Hárgreiðsla Ingibjargar Sólrúnar 
var álíka mikið rædd og orð Geirs Haarde. 

ÉG ER móðir lítillar sætrar stelpu. Það er 
staðreynd að við tölum ekki eins við litlu 
stelpurnar okkar og litlu strákana. Þið 
vitið, duglegu og kláru strákana.  

Heldurðu að ég hafi rangt fyrir mér? Ég 
mana þig til að fylgjast betur með. Ekki 
með orðum annarra, heldur með þér. 

Sæta, spæta!
BAKÞANKAR 

Erlu 
Hlynsdóttur



Forsala hafin | Tryggðu þér miða strax!

fim. 22/3 kl. 20 UPPSELT
lau. 24/3 kl. 20 UPPSELT
fös. 30/3 kl. 20 UPPSELT
sun. 1/4 kl. 20 UPPSELT
fös. 13/4 kl. 20 UPPSELT

lau. 14/4 kl. 20 UPPSELT
sun. 22/4 kl. 20 UPPSELT
sun. 29/4 kl. 20 
lau. 5/5 kl. 20 
lau. 12/5 kl. 20

Forsýning
Frumsýning

Frumsýnt 24. mars

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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40.000 MANNS 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%
ACT OF VALOR  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
THE VOW  KL. 5.30 - 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
SKRÍMSLI Í PARÍS 3D  KL. 3.30  L
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3 KL. 3.30  L

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

ACT OF VALOR  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
THE VOW  KL. 5.40 - 8 - 10.20  L
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16
THIS MEANS WAR  KL. 10.15  14
LISTAMAÐURINN  KL. 5.45 - 8  L

ACT OF VALOR  KL. 8 - 10.10  16
SVARTUR Á LEIK  KL. 6 - 8 - 10   16
THE VOW  KL. 6  L

HVAÐ EF SÍÐUSTU FIMM ÁR ÆVI ÞINNAR HYRFU Á EINU AUGNABLIKI?
BYGGÐ Á SANNSÖGULEGUM ATBURÐUM.

STARFANDI SÉRSVEITARMENN  BANDARÍKJAHERS US NAVY 
SEALS FARA MEÐ HLUTVERK PERSÓNANNA Í MYNDINNI.

 SAGAN ER SKÁLDSKAPUR EN VOPNIN OG AÐFERÐIRNAR 
RAUNVERULEGAR.

 BYGGT Á RAUNVERULEGUM VERKEFNUM
SÉRSVEITA BANDARÍKJAHERS US NAVY SEALS.

EKKI MISSA AF ÞESSARI!

PROJECT X 6, 8 og 10.15
JOHN CARTER 3D 7
SVARTUR Á LEIK 5.50, 8 og 10.15
SAFE HOUSE 10.20

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

C.B. - JOBLO.COM

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRA 
MYND Í 3D

C B JC B JC B - JC.B. - JC.B. - JOBLO COOBLO COOBLO COMOBLO.COMOBLO.COM
FT

DV

MBL

FBL

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

Time
����

Movieline
����

Myndin sem hefur setið síðustu 3 
vikur á toppnum í Bretlandi og notið 

gríðarlega vinsælda í USA.

Ein besta draugamynd síðari ára

PROJECT X kl. 6 - 8 - 10:10 2D
PROJECT X Luxus VIP kl. 6 - 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:40 3D
JOHN CARTER kl. 10:10 2D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:30 2D
HUGO Með texta  kl. 5:30 - 8 2D
CONTRABAND kl. 5:50 2D

L

7

7

16
KRINGLUNNI

16

16

16

PROJECT X kl. 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 5:20 - 8 - 10:10 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8  - 10:10 2D
JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND 3D kl. 5:50 3D
BEAUTY & THE BEAST - 3D  (FRÍÐA OG DÝRIÐ) M/ ísl. Tali kl. 6 3D

PROJECT X kl. 5:50 - 8 - 10:10 2D
JOHN CARTER kl. 5:10 - 8 - 10:10 3D
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:50 - 8 3D
THE WOMAN IN BLACK kl. 8 - 10:10 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali kl. 6 3D

PROJECT X kl.   8 2D
JOHN CARTER kl.   10 3D
A FEW BEST MEN kl.   8 - 10 2D PROJECT X kl. 8 2D

SVARTUR Á LEIK kl. 10:10 2D
A FEW BEST MEN kl. 8 - 10:10 2D

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

SÝND Í 2D OG 3D

PLEASANT SURPRISE
 -  C.B, JOBLO.COM

����

 - New York Times
����

 - Time Out New York
����

 - Miami Herald
����

MÖGNUÐ 
ÆVINTÝRAMYND Í 3D

„Hin brjálæðislega fyndna Project X er málið. 
Hún fer alla leið er auk þess kærulaus og tilbúin 
í fjörið. Hverjum líkar ekki við það?“
Rolling Stone

Geðveikt grín í geggjuðustu partýmynd allra tíma!

vinsælasta myndin í 
heiminum í dag

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: ÞÝSKIR: MILLI VITA 20:00  ÞÝSKIR: AND-
VAKA 22:00  BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 
20:00, 22:20  BLIKKIÐ 18:00, 20:00  MACHINE GUN 
PREACHER 22:00  THE SKIN I LIVE IN 20:00, 22:20  THE 
DESCENDANTS 17:40  MY WEEK WITH MARILYN 18:00                      
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS         ÞÝSKIR

KVIKMYNDADAGAR
AÐEINS 500 KR. MIÐINN!

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

“MOVES LIKE A SNAKE ON SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR Á LEIK
(BLACK’S GAME) ENGLISH SUBTITLES

Erin Heatherton, kærasta leikar-
ans Leonardos DiCaprio, hefur 
fengið sig fullsadda af óþrifnaði 
hjartaknúsarans. 

DiCaprio 
e r  m i k i l l 
umhverfis-
sinni og auk 
þess að aka um 
á umhverfis-
vænum bíl kýs 
hann að spara 
vatn og nota 
ekki svitalykta-
eyði. 

„Erin á erfitt 
með það hversu 
sjaldan Leo fer 
í bað og þolir 
ekki lyktina 
sem leggur frá 
endurvinnslu-
tunnunum á 
heimili hans. Hann baðar sig 
ekki daglega til að spara vatn 
og finnst svitalyktaeyðir ónátt-
úrulegur. Erin er mjög hrifin 
af Leo en finnst sem hann elski 
umhverfið meira en hana,“ var 
haft eftir innanbúðarmanni sem 
telur að Heatherton, sem er 23 
ára bandarísk fyrirsæta, muni 
ekki þola mikið lengur við nema 
leikarinn slaki á grænu líferni 
sínu.

Grænt er 
ekki vænt

OF GRÆNN 
Kærasta Leonardos 
DiCaprio á erfitt 
með grænan lífsstíl 
hans. 

NORDICPHOTOS/GETTY

DesignMatch er haldin í Norræna 
húsinu í þriðja sinn 23. mars. Sýn-
ingin er haldin í tengslum við 
HönnunarMars og í ár taka nokk-
ur stærstu hönnunarhús Norður-
landanna þátt í henni.

Meðal þeirra hönnunarhúsa 
er taka þátt í DesignMatch eru 
finnska fyrirtækið Iittala, hið 
sænska Design House Stockholm, 
One Collection og DFTS Factory. 
Íslenskir hönnuðir fá þar með 
tækifæri til að hitta norræna kaup-
endur og framleiðendur og kynna 
fyrir þeim íslenska hönnun. 

Helga Viðarsdóttir, markaðs-
stjóri Norræna hússins, segir 
sölusýninguna hafa tekist vel 
undanfarin tvö ár og að ýmis við-
skiptatengsl hafi orðið til vegna 
hennar. „Kaupendur frá þessu 
hönnunarhúsum mæta og skoða 
verk eftir efnilega, íslenska hönn-
uði og ýmist kaupa hugmyndina 
af hönnuðinum eða kaupa vöruna 
til að selja í verslun sinni. Samn-
ingarnir sem gerðir eru fara eftir 
óskum hvers og eins en það þykir 
gott tækifæri að komast að hjá 
þessum húsum,“ útskýrir Helga. 

Fjölmargir íslenskir hönnuð-
ir óskuðu eftir þátttöku í ár en 
Hönnunarmiðstöðin sá um að velja 
hóp þátttakenda. Hugmyndin að 

DesignMatch er komin frá Max 
Dager, forstjóra Norræna hússins, 
og segir hann viðburðinn eiga að 
stuðla að nýjum viðskiptatengslum 
milli hönnuða og framleiðenda. 
„Um sextíu hönnuðir sendu inn 
umsókn fyrir um 100 vörur og 
ég vona að einhverjir samningar 
verði gerðir í kjölfarið,“ segir Max 
að lokum.  - sm

Ittala skoðar efnilega 
íslenska hönnuði 

STÓR NÖFN Á SÖLUSÝNINGU Sölusýn-
ingin DesignMatch fer fram í Norræna 
húsinu í tengslum við Hönnunarmars. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýrri fótboltavefsíðu, 433.
is, var fagnað á sport-
barnum Úrillu górillunni 
á föstudagskvöld. Margir 
kunnir fótboltakappar létu 
sjá sig og Geir Þorsteins-
son, formaður KSÍ, opnaði 
vefsíðuna formlega.
Á vefsíðunni verður ítar-
leg umfjöllun um innlendan 
og erlendan fótbolta. Fjór-
ir starfsmenn verða í fullu 
starfi og verður töluverð 
áhersla lögð á sjónvarp og 
umfjöllun um atvinnumenn 
erlendis. 

Fögnuðu nýrri fótboltasíðu

KUNNIR KAPPAR Arnar Gunnlaugsson, Atli Eðvaldsson og Tryggvi Guðmundsson 
voru viðstaddir opnun síðunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

BROSMILDAR Anna María Árnadóttir, Anna Margrét Einarsdóttir, Sæunn Sylvía 
Magnúsdóttir og Sylvía Friðjónsdóttir voru á meðal gesta.

TVEIR HRESSIR Sissi og Mikki mættu á 
Úrillu górilluna.

HJÖRVAR OG ANDRI Fótboltaspekingur-
inn Hjörvar Hafliðason og fótboltakapp-
inn fyrrverandi Andri Sigþórsson voru í 
góðum gír.

MARGEIR OG SIGURÐUR Margeir Valur 
Sigurðsson og Sigurður Bachmann 
fengu sér snarl.

ÁNÆGÐ MEÐ VEFSÍÐUNA Sigurbjörg 
Sigþórsdóttir og Atli Þór Albertsson 
fögnuðu nýju vefsíðunni.



Kafaðu dýpra með HönnunarMars appinu
Allt um viðburði, hönnuði og hvert þú átt að fara, auk myndskeiða og aukaefnis. 

siminn.is  |  #glundregla
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ALFREÐ GÍSLASON  og lærisveinar hans í Kiel voru fyrsta liðið til þess að tryggja sér sæti í átta liða úrslitum 
Meistaradeildarinnar í handbolta þegar liðið sló út pólska liðið Wisla Plock með 27-24 sigri í seinni leiknum í gær. Kiel 

vann fyrri leikinn 36-24. Tvö önnur Íslendingalið unnu fyrri leiki sína í 16 liða úrslitum í gær, AG Kaupmannahöfn 
vann 34-24 sigur á Sävehof og Füchse Berlin vann 32-30 heimasigur á HSV Hamburg.

FÉLAGAR MEÐ PREMIUM ICELANDAIR 
AMERICAN EXPRESS® FRÁ 
KREDITKORTI GREIÐA EKKERT 
ÁRGJALD Í ICELANDAIR GOLFERS

Golfsettið ferðast frítt!
Þú nýtur þessara hlunninda:

+ 

Enska úrvalsdeildin:
Wolves - Manchester United 0-5
0-1 Jonny Evans (21.), 0-2 Antonio Valencia (43.), 
0-3 Danny Welbeck (45.+1), 0-4 Javier 
Hernández (56.), 0-5 Javier Hernández (61.)
Newcastle - Norwich 1-0
1-0 Papiss Cissé (11.)
Fulham - Swansea 0-3
0-1 Gylfi Þór Sigurðsson (36.), 0-2 Gylfi Þór 
Sigurðsson (66.), 0-3 Joe Allen (77.)
Wigan - West Bromwich 1-1
1-0 James McArthur (54.), 1-1 Paul Scharner (65.)
STAÐA EFSTU LIÐA:
Man. United 29 22 4 3 73-27 70
Man. City 28 21 3 4 69-20 66
Tottenham 28 16 5 7 52-34 53
Arsenal 28 16 4 8 57-39 52
Chelsea 28 14 7 7 48-32 49
Newcastle 29 13 8 8 41-41 47
Liverpool 28 11 9 8 33-26 42
Swansea 29 10 9 10 34-34 39

Enski bikarinn - 8 liða úrslit:
Chelsea - Leicester City  5-2
1-0 Cahill (12.), 2-0 Kalou (18.), 3-0 Torres (67.), 
3-1 Beckford (77.), 4-1 Fernando Torres (85.), 4-2 
Ben Marshall (88.), 5-2 Raúl Meireles (90.+1),
Liverpool - Stoke  2-1
1-0 Luis Suárez (23.), 1-1 Peter Crouch (27.), 2-1 
Stewart Downing (57.),
Everton - Sunderland  1-1
0-1 Phillip Bardsley (12.) 1-1 Tim Cahill (23.)
Tottenham - Bolton  1-1 (aflýst)

FÓTBOLTAÚRSLIT

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson virð-
ist hafa verið síðasta púslið í hið 
stórskemmtilega og vel spilandi 
Swansea-lið sem er komið upp í 
áttunda sæti ensku úrvalsdeildar-
innar eftir 3-0 útisigur á Fulham 
um helgina. Gylfi Þór átti þarna 
enn einn stórleikinn og skoraði 
tvö mörk í annað skiptið á tveimur 
vikum. 

„Ég hef skorað fimm mörk í 
átta byrjunarliðsleikjum í deild-
inni sem er kannski meira en ég 
bjóst við fyrir fram. Ég nýt þess 
að spila með frábæru liði. Það er 
ekki erfitt að skora þegar þú færð 
svona þjónustu eins og ég fékk í 
þessum mörkum,“ sagði Gylfi 
lítillátur í viðtali á heimasíðu 
Swansea City.

Fréttablaðið leitaði til Guðjóns 
Þórðarsonar, núverandi þjálfara 
Grindavíkur, til að fá hans skoð-
un á því af hverju Gylfi passar 
svona vel inn í enska boltann. Það 
var einmitt Guðjón sem gaf Gylfa 
fyrsta alvöru tækifærið í enska 
boltanum þegar hann fékk hann 
á láni frá Reading í febrúar 2009. 
Gylfi var þá aðeins 19 ára gamall.

„Hann sýndi strax af sér djörf-
ung og dug hjá mér. Hann er 
ofboðslega vinnusamur, samvisku-
samur og góður atvinnumaður,“ 
sagði Guðjón um Gylfa.

„Það var vitað mál að þessi 
strákur væri að fara langt en 
þetta var bara spurning um 
hversu langt hann færi. Þegar ég 
var að reyna að segja mönnum 
hér heima á Íslandi hvað hæfi-
leikar byggju í þessum strák þá 
vildu nú ekki allir hlusta. Menn 
sem voru að velja úrvalsliðin 
okkar á Íslandi töldu sig ekki hafa 
þörf fyrir hann,“ segir Guðjón en 
af hverju finnur Gylfi sig betur í 
enska boltanum en í þeim þýska? 

„Það er meiri ástríða í fótboltan-
um í Englandi heldur en í Þýska-
landi. Hann er búinn að vera lengi 

í Englandi og þekkir og skynjar 
andann,“ segir Guðjón. Guðjón 
segir Gylfa hafa alltaf verið tilbú-
inn að leita leiða til að bæta sinn 
leik þegar hann var hjá Crewe.

„Gylfi er fyrst og fremst ofboðs-
lega vinnusamur. Hann tók alltaf 
með DVD-klippurnar og DVD af 
leikjunum og skoðaði þær. Hann 
hugsar um fótboltann daginn út 
og daginn inn, Hann var líka allt-
af tilbúinn að spyrja til að leita 
leiða og lausna þótt hann væri bara 
pjakkur þegar ég tók við honum,“ 
rifjar Guðjón upp.

En hvar skapar Gylfi sér sér-
stöðu inni á vellinum að mati 
Guðjóns. „Það er þessi sýn sem 
hann hefur. Sýn hans á leikinn er 
breiðari og magnaðri en hjá mörg-
um kollegum hans,“ segir Guðjón 
og hann spáir því að Gylfi fari til 
eitt af stóru liðunum á Englandi í 
sumar.

„Ég á von á því að eitt af stóru 
liðunum á Bretlandi taki hann og 
gefi honum raunverulegt tæki-
færi,“ segir Guðjón að lokum.

Gylfi fékk mikið hrós í umfjöll-
un enskra fjölmiðla um leik-
inn og einn af þeim sem völdu 
hann mann leiksins var Patrick 
Barcklay blaðamaður á The 
Independent. „Sá renglulegi öðl-
ast glæsileika þegar hann fær 
boltann og hann hefur alltaf 
nóg af hugmyndum og eldmóði í 
sínum leik. Nú er Sigurðsson líka 
farinn að skora mörk,“ skrifaði 
Barcklay í umfjöllun sinn. 

Það verður spennandi að fylgj-
ast með Gylfa og Swansea-lið-
inu á næstunni og einhverjir eru 
örugglega farnir að telja niður 
þar til liðið spilar næst sem er 
á móti Everton á laugardaginn 
kemur.

 ooj@frettabladid.is

Fer í eitt af stóru liðunum
Guðjón Þórðarson gaf Gylfa Þór Sigurðssyni fyrsta alvöru tækifærið í enska 
boltanum þegar hann var stjóri Crewe 2008-09 og sá strax hvað bjó í stráknum. 
Gylfi fór á kostum um helgina og skoraði tvisvar í 3-0 sigri Swansea á Fulham.

SKALLAMARK Gylfi Þór Sigurðsson fagnar hér fyrra marki sínu.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Fabrice Muamba, leik-
maður Bolton, er enn í gjörgæslu 
á hjartadeild London Chest-spítal-
ans eftir að hann hneig niður í lok 
fyrri hálfleiks í bikarleik Totten-
ham og Bolton á White Hart Lane 
á laugardaginn. 

Sjúkraliðar reyndu að lífga 
Muamba við í sex mínútur á vell-
inum. Muamba er áfram haldið 
sofandi en hann er enn í mikilli 
lífshættu. - óój

Fabrice Muamba hneig niður:

Enn í lífshættu

MUAMBA Aðeins 23 ára. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Fernando Torres skor-
aði sitt fyrsta mark í 150 daga og 
í 1.541 mínútur þegar Chelsea 
tryggði sér sæti í undanúrslitum 
enska bikarsins í gær. 

Torres bætti við öðru marki 
18 mínútum síðar og átti einnig 
tvær stoðsendingar í leiknum 
þegar Chelsea vann 5-2 sigur á 
Leicester City. Chelsea hefur þar 
með unnið þrjá fyrstu leiki sína 
undir stjórn Roberto Di Matteo. 

Það komu langþráð mörk í 
fleiri leikjum því bæði Luis Suá-
rez og Stewart Downing skoruðu 
í 2-1 sigri Liverpool á Stoke. Það 
var dregið í undanúrslitin í gær 
og þar munu mætast Tottenham 
eða Bolton á móti Chelsea annars 
vegar og Liverpool á móti Sun-
derland eða Everton hins vegar. 
 - óój

Fernando Torres hjá Chelsea:

Langþráð mörk

FERNANDO TORRES Skoraði sín fyrstu 
mörk síðan í október.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Manchester United er 
komið með fjögurra stiga forskot 
á nágranna sína í Manchester 
City eftir 5-0 stórsigur á 
Úlfunum í gær. 

„Við erum að spila vel og erum 
að ná í stigin á mikilvægum tíma 
á leiktíðinni. Við erum að spila 
okkar besta bolta í allan vetur 
og þetta voru mikilvæg úrslit 
eftir vonbrigðin í vikunni,“ sagði 
Wayne Rooney eftir fimmta 
deildarsigur United í röð.  -óój

Enska úrvalsdeildin:

United með 4 
stiga forskot
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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OSTAVEISLA FRÁ MS

Gullostur
Hvítmygluostur. Hvítmyglan er einnig 
inni í ostinum. Áhugaverður ostur 
með mildu bragði sem gott er að 
njóta í lok góðrar máltíðar. Þessi 
ostur er einn af flaggskipunum í 
ostafjölskylduni frá MS.

Heilbakaður Gullostur 
með timjan og hvítlauk
Vefjið smjörpappír utan um ostinn, pikkið átta göt ofan í 
ostinn og stingið ögn af timjan ásamt þunnum sneiðum 
af hvítlauk ofan í götin. Dreypið örlítilli ólífuolíu yfir. 
Pakkið ostinum aftur inn í bréfið sem var utan um hann 
og bakið hann í 30 mínútur við 160°C. Berið ostinn 
fram með grilluðu hvítlauksbrauði.

Osta er hægt að bera fram með ýmsum hætti, það 
má t.d. borða Gullostinn með góðu ávaxtamauki, eða 
með hnetum og hella síðan góðu hunangi yfir eða setja 
í hann fyllingu úr þurrkuðum ávöxtum s.s. apríkósum 
og fíkjum og skreyta hann að ofan með þurrkuðum 
trönuberjum og hlynsírópi. Búa til litlar og fallegar 
ostasamlokur eða ostasnittur.

Kynntu þér fleiri góðar hugmyndir og 
uppskriftir á heimasíðunni: www.ostur.is

Ostabakki 
- antipasti
Grillaðar paprikur, sól- eða ofn-
þurrkaðir tómatar, grillað eggaldin, 
hráskinka og þurrkaðar pylsur. 
Gullostur, gráðaostur með ferskri 
peru, blár Kastali. 
Steyptur villisveppaostur skorinn 
út í litla hringi. Maribóostur með 
kúmeni. Kryddað apríkósumauk. 
Baguette-brauð.
Uppskriftina að kryddaða apríkósu-
maukinu má finna á vefnum www.ostur.is

Iceland Exp. deild kvenna
Snæfell-Fjölnir  90-74 (41-37)
Snæfell: Jordan Murphree 21, Kieraah Marlow 
20 (12 frák./5 stolnir), Hildur Björg Kjartansdóttir 
12, Hildur Sigurðard. 11 (9 stoðs.), Helga Hjördís 
Björgvinsd. 7, Rósa Indriðadóttir 6, Björg Guðrún 
Einarsd. 5, Berglind Gunnarsdóttir 4, Sara Mjöll 
Magnúsdóttir 2, Aníta Sæþórsdóttir 2.
Fjölnir: Britney Jones 25, Jessica Bradley 13, 
Katina Mandylaris 12, Birna Eiríksdóttir 8, Bergdís 
Ragnarsd. 5, Heiðrún Ríkharðsd. 4, Erla Kristinsd. 
3, Hugrún Valdimarsd.2, Eva María Emilsdóttir 2. 
Njarðvík-Valur  76-74 (35-48)
Njarðvík: Lele Hardy 35 (16 frák.), Ólöf Helga 
Pálsdóttir 12, Shanae Baker-Brice 9, Petrúnella 
Skúladóttir 6, Erna Hákonardóttir 5, Salbjörg 
Sævarsdóttir 3, Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 2, 
Eyrún Líf Sigurðardóttir 2, Harpa Hallgrímsd. 2.
Valur: Melissa Leichlitner 23, Guðbjörg 
Sverrisdóttir 12 (11 frák.), Unnur Lára Ásgeirsdóttir 
12, María Ben Erlingsdóttir 11, Kristrún 
Sigurjónsdóttir 8, Lacey Katrice Simpson 6 (10 
frák./8 stoðs./5 varin), Signý Hermannsdóttir 2.
Hamar-Haukar  60-95 (25-47)
Hamar: Fanney Lind Guðm.. 19, Samantha 
Murphy 13, Dagný Lísa Davíðsd. 6, Rannveig 
Reynisdóttir 6, Íris Ásgeirsd. 5, Sóley Guðgeirsd. 
3, Marín Laufey Davíðsd. 2, Kristrún Rut Antonsd. 
2, Jenný Harðard. 2, Álfhildur Þorsteinsdóttir 2.
Haukar: Gunnhildur Gunnarsd. 18, Guðrún Ósk 
Ámundad. 15, Tierny Jenkins 15, Íris Sverrisdóttir 
14, Jence Ann Rhoads 13 (10 frák./10 stoðs.), 
Sara Pálmadóttir 6, María Lind Sigurðardóttir 
4, Inga Sif Sigfúsd. 3, Sólrún Inga Gíslad. 3, Ína 
Salóme Sturlud.  2, Auður Íris Ólafsdóttir 2.
KR-Keflavík  40-73 (28-44)
KR: Hafrún Hálfdánardóttir 11, Hrafnhildur Sif 
Sævarsdóttir 6, Erica Prosser 4, Ragnhildur Arna 
Kristinsdóttir 4, Margrét Kara Sturludóttir 4, 
Kristbjörg Pálsdóttir 4, Anna María Ævarsdóttir 3, 
Helga Hrund Friðriksd.2, Rannveig Ólafsdóttir 2
Keflavík: Eboni Mangum 20, Jaleesa Butler 
17 (16 frák.), Birna Valgarðsdóttir 10, Pálína 
Gunnlaugsdóttir 9, Telma Lind Ásgeirsdóttir 
6, Sara Rún Hinriksdóttir 5, Sandra Lind  
Þrastardóttir 4, Helga Hallgrímsdóttir 2.

LOKASTAÐAN
Keflavík 28 21 7 2123-1920 42
Njarðvík 28 20 8 2313-2112 40
Snæfell 28 16 11 2057-2073 32
Haukar 28 15 13 2081-1979 30
KR 28 13 15 2000-1959 26
Valur 28 12 16 2077-2071 24
Fjölnir 28 9 19 2017-2291 18
Hamar 28 6 22 1934-2197 12

N1 deild kvenna í handbolta
FH - Valur  22-36 (10-12)
Markahæstar: Ingibjörg Pálmadóttir 6, Aníta 
Mjöll Ægisdóttir 4, Berglind Ósk Björgvinsdóttir 
4 - Þorgerður Anna Atladóttir 9, Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir 8, Dagný Skúladóttir  6, Kristín 
Guðmundsdóttir 3, Nataly Sæunn Valencia 3.
Haukar - Stjarnan  29-32 (12-14)
Markahæstar: Imarija Gedroit 10, Karen Helga 
Sigurjónsdóttir 4, Ásta Björk Agnarsdóttir 4
Viktoría Valdimarsdóttir 4 - Sólveig Lára 
Kjærnested 14, Jóna Margrét Ragnarsdóttir 6, 
Sandra Sigurjónsdóttir 5, Hildur Harðardóttir 4.
KA/Þór - ÍBV  22-24 (12-14)
Markahæstar: Martha Hermannsdóttir 9, 
Kolbrún Einarsdóttir 5, Ásdís Sigurðardóttir 4 - 
Ivana Mladenovic 9, Aníta Einarsdóttir 3, Grigore 
Ggorgata 3, Kristrún Hlynsdóttir 3, Mariana 
Trebojovic 3.
Fram - Grótta  25-18 (12-10)
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 8, Ásta Birna 
Gunnarsdóttir 6, Elísabet Gunnarsdóttir 4, 
Steinunn Björnsdóttir 3, Hekla Rún Ámundadóttir 
2, Karólína Vilborg Torfadóttir 1, Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir 1, 
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 6, Unnur 
Ómarsdóttir 6, Tinna Laxdal 2, Laufey Ásta 
Guðmundsdóttir 1, Ásrún Lilja Birgisdóttir 1, 
Björg Fenger 1, Elín Helga Jónsdóttir 1.

STAÐAN Í DEILDINNI:
Fram  15 14  0 1   431-312  28
Valur  14 13  0 1   460-310  26
ÍBV  14 9  0 5   369-332  18
Stjarnan  14 8  0 6   399-376  16
HK  14 7  0 7   386-379  14
Grótta  14 4  1 9   323-386  9
KA/Þór  14 4  0 10   328-384  8
Haukar  14 3  0 11   348-436  6
FH  15 1  1 13   311-440  3

ÚRSLIT Í GÆR
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% AFSLÁTTUR AF ALLRI LÍNUNNI 19.03 – 12.04

HÚÐLÍNA FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
HÁGÆÐA HÚÐVÖRUR Á FRÁBÆRU VERÐI. ENGIN ILM- EÐA LITAREFNI

FÓTBOLTI Íslenska landsliðið í 
knattspyrnu skipað drengjum 
17 ára og yngri mætir Dönum 
í fyrsta leik sínum í milliriðli 
Evrópumótsins á morgun. Liðið, 
sem skipað er drengjum fædd-
um árið 1995, þykir afar efni-
legt. Það varð Norðurlandameist-
ari á Akureyri síðastliðið sumar 
þar sem Danir lágu í valnum í 
úrslitaleik 1-0. Ekki nóg með það 
heldur náði b-lið Íslands fjórða 
sæti í mótinu.

Íslenska liðið vann riðil sinn í 
undankeppni EM í október þar 
sem mótherjarnir voru Grikk-
land og Sviss auk heimamanna 
í Ísrael. Sigur í milliriðli trygg-
ir liðinu sæti í úrslitakeppni EM 
U17 liða sem fram fer í Slóveníu 
í maí.

Gunnar Guðmundsson, þjálf-
ari liðsins, tilkynnti 18 manna 
hóp sinn í síðustu viku. Þegar 
fæðingarmánuðir drengjanna 
eru skoðaðir kemur ýmislegt 
áhugavert í ljós. Átta drengjanna 
eru fæddir í janúar eða febrú-
ar og enginn þeirra í nóvember 
eða desember. Þá eiga fimmtán 
drengjanna eða 83 prósent þeirra 
afmæli á fyrri hluta ársins.

Einn lykilmann vantar í 
íslenska liðið. Hafnfirðingurinn 
Þórður Jón Jóhannesson, sem er 
á mála hjá AGF í Danmörku líkt 
og tveir aðrir leikmenn liðsins, 
er frá vegna meiðsla. Þórður Jón 
er fæddur í janúar.

Svipað hjá stelpunum
U17 ára landslið kvenna náði 
frábærum árangri á síðasta ári. 
Liðið varð Norðurlandameistari í 
júlí í Finnlandi og spilaði síðar í 
mánuðinum í úrslitakeppni Evr-
ópumótsins í Þýskalandi eftir 
að hafa svo gott sem rúllað upp 
undan- og milliriðlum sínum. 
Liðið hafnaði að lokum í fjórða 
sæti eftir töp gegn Spánverjum 
og Þýskalandi.

Ef fæðingarmánuðir stúlkn-
anna sem urðu Norðurlanda-
meistarar og höfnuðu í fjórða 
sæti á EM eru skoðaðir kemur í 
ljós að svipað er uppi á teningn-
um og hjá drengjunum. Átta 
stúlknanna eru fæddar í janú-
ar, febrúar eða mars en engin 
þeirra í október, nóvember eða 
desember. Alls eiga tólf stelpur 
eða 67 prósent þeirra afmæli á 
fyrri hluta ársins.

Þeir „betri“ verða betri og þeir 
„lakari“ lakari
Í bókinni Outliers fjallar 
Malcolm Gladwell um það hvaða 
þættir hafa áhrif á hvort fólk 
nái eftirtektarverðum árangri 
í lífinu. Þar bendir Gladwell á 

hversu miklu máli skipti hvort 
krakkar séu fæddir 1. janúar 
eða 31. desember þegar kemur að 
árangri í íþróttum. Þar sem börn 
fædd snemma á árinu eru í flest-
um tilfellum líkamlega og and-
lega þroskaðri virðast þau við 
fyrstu sýn betri íþróttamenn en 
„jafnaldrar“ þeirra fæddir síðar 
á árinu. Fyrir vikið geta þau gert 
meira, vekja meiri athygli, þjálf-
arar sýna þeim meiri áhuga og 
þau fá betri þjálfun. Á Íslandi 
birtist þessi staðreynd til dæmis 
þegar yngri flokkum er skipt í 
tvo eða fleiri hópa eftir styrk-
leika á æfingum.

Samkvæmt Gladwell og þeim 
rannsóknum sem hann vitnar 
í vindur þetta upp á sig svipað 
og hvernig þeir ríku verða rík-
ari og þeir fátæku fátækari. Í 
stað þess að yngri krakkarnir 
nái þeim eldri verður bilið alltaf 
breiðara. „Efnilegri“ krakkarn-
ir keppa stöðugt gegn sterkum 
andstæðingum, eru valdir í ung-
lingalandslið og bæta sig hrað-
ar en yngri krakkarnir. Fæð-
ingardagur þeirra hefur áhrif á 
möguleika þeirra til að ná langt 
í íþróttinni. 

Íslenskar rannsóknir staðfesta 
fæðingardagsáhrif
Lýður Vignisson fékk staðfest-
ingu á fæðingardagsáhrifum 
hér á landi í lokaverkefni sínu 
frá Háskólanum í Reykjavík árið 
2009. Hann tók saman upplýsing-
ar um fæðingardag unglinga-

landsliðsmanna í knattspyrnu 
karla á árunum 1994-2000. Í 
ljós kom að 65 prósent lands-
liðsmannanna voru fæddir fyrri 
hluta ársins. Þá áttu tvöfalt fleiri 
afmæli fyrstu þrjá mánuði ársins 
en þá síðustu þrjá.

Í BA-ritgerð Hrannars Leifs-

sonar við Háskóla Íslands frá 
síðasta ári kemur fram að þeir 
knattspyrnuiðkendur sem fædd-
ir eru fyrstu mánuði ársins eru 
mun líklegri til þess að skila 
sér upp í 2. flokk félaganna 
en þeir sem fæddir eru seint á 
árinu. Eftir því sem iðkendur 

verða eldri eru færri í hverj-
um flokki sem fæddir eru á síð-
asta ársfjórðungi (okt-des). Úr 
úrtaki Hrannars voru aðeins 14 
prósent drengja og 12 prósent 
stúlkna í 2. flokki fædd á síðasta 
ársfjórðungi.

Því eru fæðingardagsáhrifin 
ekki aðeins umhugsunarverð 
þegar kemur að möguleikum 
barna og unglinga að ná langt 
í sinni íþróttagrein. Einnig er 
áhyggjuefni ef iðkendur fæddir 
seint á árinu hrökklast fyrr úr 
íþróttum. Forvarnagildi íþrótta 
ætti að vera flestum ljós og varla 
þarf að hafa mörg orð um þau í 
samantekt þessari.

Ekki öll nótt úti fyrir desember-
börnin
Foreldrar barna fædd seint á 
árinu sem eru að stíga sín fyrstu 
skref á knattspyrnuvellinum 
þurfa þó ekki að örvænta. Rann-
sóknir Ashworth og Hendels frá 
árinu 2007 sýndu að atvinnu-
menn í Þýskalandi höfðu heilt 
yfir umtalsvert hærri tekjur en 
kollegar þeirra fæddir snemma 
á árinu. Aðalástæðuna telja þeir 
vera þá að núverandi flokkakerfi 
ýti undir brottfall leikmanna 
sem fæddir eru seint á árinu. 
Þeir fáu leikmenn sem halda út 
og komast í gegnum þetta mis-
rétti þróa með sér hugarfar sig-
urvegarans og þeim eru allir 
vegir færir. kolbeinntumi@365.is

Forréttindi að fæðast snemma á árinu
Óvenjuhátt hlutfall drengjanna sem skipa stórefnilegt landslið Íslands 17 ára og yngri, sem hefur leik í úrslitakeppni Evrópumótsins á 
morgun, eru fæddir á fyrri hluta ársins. Í átján manna hópi eiga fimmtán afmæli í júní eða fyrr. Fæðingardagurinn getur haft mikið 
að segja um möguleika iðkenda til að ná árangri en rannsóknir sýna einnig hærra brottfall hjá iðkendum fæddum seint á árinu.

„Hættan er að þjálfarar yngstu barnanna vilji vinna 
leiki eða mót, oft undir pressu frá foreldrum, 
og velji þá sterkari og fljótari sem yfirleitt eru 
fæddir snemma á árinu. Þeir krakkar fá svo 
meiri athygli þjálfarans sem stjórnar stundum 
A-liðinu en lætur aðstoðarmenn um að stjórna 
hinum liðunum.,“ segir Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son fræðslustjóri Knattspyrnusambands 
Íslands. Hann segir þjóðfélagið vissulega 
ósanngjarnt gagnvart börnum fædd 
seint á árinu.
Sigurður Ragnar segir lykilatriði að 
félögin og þjálfarar séu meðvituð 
um vandamálið. Meiru máli skipti 
að sýna öllum leikmönnum athygli 
enda sé engin leið að vita hvaða 
börn muni skara fram úr síðar meir. 
Hann nefnir knattspyrnukempurnar 
Eyjólf Sverrisson, Hermann Hreiðars-
son og Tryggva Guðmundsson sér til 
stuðnings.
„Alfreð Finnbogason var líka varamaður í 
3. flokki og framan af 2. flokki. Ástæðan 
var að þjálfaranum fannst hann of lítill. 
Hann var síðar valinn efnilegastur og 
bestur í efstu deild, komst í atvinnu-
mennsku og er í A-landsliðinu,“ segir 

Sigurður Ragnar. Sigurður Ragnar segir ekki síður 
mikilvægt að foreldrar átti sig á því að líkamsþroski 
barna jafnist út þegar leikmenn verða eldri. Þá skipti 
meiru máli að vera með góða tækni, sendingargetu, 
leikskilning og rétt hugarfar. Oftar en ekki skari 
leikmenn fæddir síðar á árinu fram á þessu sviði 

þar sem þeir hafa þurft þess til í samkeppni við 
líkamlega sterkari og fljótari leikmenn fæddir 

fyrr á árinu.
Hann bendir á að fæðingardagsáhrifin 
séu alls ekki bundin við íþróttir heldur sé 
þau einnig að finna í skólakerfinu.
„Börn fædd seint á árinu eru líklegri til 
þess að vera með lægri meðaleinkunn, 
þurfa sérkennslu, hafa lægra sjálfsmat 
og sjálfstraust auk þess sem þau leggja 
síður stund á íþróttir,“ segir Sigurður 
Ragnar meðvitaður um mikilvægi þess 
að börn haldist sem lengst í íþróttum.
„Ef pressan á þjálfaranum er minni 
að vinna titla í stað þess að þróa 
leikmanninn áfram verður minna 
um fæðingardagsáhrif. Ef úrslitin eru 
ekki aðalatriðið dreifist spiltíminn 
og athygli þjálfarans betur og eftir 

stendur breiðari leikmannahópur 
vegna minna brottfalls.“

Þú veist aldrei hver á eftir að skara fram úr

FRAMTÍÐARMENN Fjórir strákar sem voru lukkudrengir fyrir landsleik Íslands og Kýpur í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Nicotinell er 
samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Gegn krabbameini í körlum

Í mars renna 100 kr. af hverjum 
seldum pakka af Nicotinell beint 

til átaksins Mottumars.

Mundu að það eru bláu pakkarnir 
frá Nicotinell sem styrkja gott 

málefni.

Í mars renna 100 kr. af hverjumkr. af hverjum
100 KRÓNUR

Geg

Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. 
Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. 
Ef þú ert með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun 
eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með 
barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

Iceland Express deild karla
Stjarnan-Fjölnir  82-74 (44-37)
Stjarnan: Keith Cothran 17, Fannar Helgason 13, 
Renato Lindmets 12, Marvin Valdimarsson 12 
(9 frák.), Jovan Zdravevski 8, Justin Shouse 7 (8 
frák./10 stoðs.), Guðjón Lárusson 6, Dagur Kár 
Jónsson 6, Magnús Bjarki Guðmundsson 1. 
Fjölnir: Nathan Walkup 27, Calvin O’Neal 16 (8 
frák./8 stoðs.), Arnþór Freyr Guðmundsson 12, 
Jón Sverrisson 9, Björgvin Hafþór Ríkharðsson 5, 
Hjalti Vilhjálmsson 3, Trausti Eiríksson 2. 
Snæfell-Tindastóll  89-80 (45-39)
Snæfell: Marquis Hall 32, Jón Ólafur Jónsson 
20 (11 frák.), Quincy Hankins-Cole 15 (14 frák.), 
Pálmi Freyr Sigurgeirs. 12, Sveinn Davíðsson 7, 
Hafþór Ingi Gunnarsson 2, Ólafur Torfason 1. 
Tindastóll: Curtis Allen 28, Maurice Miller 20, 
Helgi Margeirsson 7, Hreinn Gunnar Birgisson 6, 
Helgi Rafn Viggósson 6, Þröstur Leó Jóhannsson 
6, Igor Tratnik 4, Friðrik Hreinsson 3.
KR-Haukar  98-92 (50-41)
KR: Joshua Brown 28, Dejan Sencanski 19, 
Robert Ferguson 13, Emil Þór Jóhanns. 13, 
Hreggviður Magnúss. 12, Finnur Atli Magnússon 
6, Björn Kristjánsson 5, Martin Hermannsson 2. 
Haukar: Christopher Smith 34, Alik Joseph-
Pauline 29 (7 frák./6 stoðs.), Haukur Óskarsson 
11, Emil Barja 7, Helgi Björn Einarsson 7, 
Guðmundur Kári Sævarsson 2, Andri Freysson 2. 
STAÐAN Í DEILDINNI
Grindavík 20 17 3 1799-1599 34
KR 21 14 7 1882-1773 28
Stjarnan 21 14 7 1843-1717 28
Þór Þ. 20 13 7 1704-1613 26
Keflavík 20 12 8 1785-1697 24
Snæfell 21 12 9 1966-1860 24
Tindastóll 21 10 11 1755-1821 20
Njarðvík 20 9 11 1682-1714 18
ÍR 20 8 12 1770-1855 16
Fjölnir 21 8 13 1788-1883 16
Haukar 21 6 15 1667-1752 12
Valur 20 0 20 1516-1873 0
LEIKIR Í KVÖLD
Njarðvík - Grindavík   Njarðvík kl. 19.15
Þór Þorl. - Valur Þorlákshöfn kl. 19.15
Keflavík - ÍR Keflavík kl. 19.15

1. deild karla - úrslitakeppni
ÍA-Hamar  86-72  (ÍA 2-0)
Höttur-Skallagrímur  77-88 (Skallagr. 2-0)
Skallagrímur og ÍA mætast í úrslitaeinvíginu um 
laust sæti í úrvalsdeild karla.

KARFAN Í GÆR

KÖRFUBOLTI Keflavíkurkonur 
tóku við deildarmeistaratitlinum 
eftir öruggan 73-40 sigur á KR í 
lokaumferðinni á laugardaginn. 
Þá kom einnig í ljós að Keflavík 
fær Hauka í undanúrslitum 
úrslitakeppninnar en Njarðvík 
glímir við Snæfell.

Keflavík tapaði 3 af 5 leikjum 
sínum á lokasprettinum en 
fyrirliðinn Birna Valgarðsdóttir 
hefur ekki áhyggjur. „Þetta er 
búið að vera upp og niður hjá 
okkur í vetur en vonandi er 
þetta bara upp á við núna. Við 
þurftum að hafa fyrir þessu í 
vetur og vorum í raun heppnar í 
lokin að þetta datt okkar megin. 
Ég held að það sé bara gott fyrir 
okkur að hiksta aðeins fyrir 
úrslitakeppnina. Núna förum 
við bara að einbeita okkur að 
úrslitakeppninni og setjum 
vonandi í fimmta gírinn,“ sagði 
Birna.

Falur Harðarson fagnar því 
að vera með heimavallarrétt 
alla leið. „Það hljómar mjög 
vel. Okkur líður mjög vel á 
heimavelli og þetta er mjög 
dýrmætt fyrir okkur að ná 
þessum deildarmeistaratitli. 
Úrslitakeppnin á að vera erfið 
og ég hef sagt það áður að það á 
enginn þessa bikara. Það er bara 
það lið sem vill taka þá sem tekur 
þá,“ sagði Falur. - óój

Keflavíkurkonur meistarar:

Bara gott að 
hiksta aðeins

BIKAR Á LOFT Pálína Gunnlaugsdóttir og 
Birna Valgarðsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKARÓ

BLAK Kvennalið Aftureldingar 
og karlalið KA urðu í gær 
bikarmeistarar í blaki en 
úrslitaleikir Asics-bikarsins fóru 
þá fram í Laugardalshöllinni. 
Afturelding var að vinna sinn 
fyrsta bikarmeistaratitil en 
KA-menn urðu meistarar þriðja 
árið í röð og í fimmta sinn alls.

Afturelding vann þarna sinn 
fyrsta stóran titil á sínu fyrsta 
tímabili. Apostol Apostolov tók 
við liðinu í haust og fékk til sína 
marga sterka leikmenn þar á 
meðal eiginkonu sína og dætur 

þeirra tvær. Afturelding vann 
öruggan 3-0 sigur á Þrótti Nes. en 
nokkrir leikmenn Aftureldingar 
urðu bikarmeistarar með Þrótti 
Nes. í fyrra. Þar á meðal er 
Zaharina Filipova sem var valin 
besti leikmaður vallarins í gær.

KA vann 3-1 sigur á Stjörnunni 
hjá körlunum en KA hefur unnið 
Stjörnuna í bikarúrslitaleiknum 
þrjú ár í röð. Stjarnan vann fyrstu 
hrinuna 25-15 og var lengi yfir í 
annarri hrinunni en KA-menn 
tóku þá við sér og unnu þrjár 
síðustu hrinurnar.  - óój

Afturelding og KA urðu bikarmeistarar í blaki í gær:

Sögulegt á fyrsta ári

GULL-FJÖLSKYLDA Apostol Apostolov, þjálfari Aftureldingar, sést hér með eiginkonu 
sinni Miglenu og dætrunum Velinu og Kristinu en þau urðu öll bikarmeistarar í gær.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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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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06.15 The Vicar of Dibley  08.15 The Inspector 
Lynley Mysteries  09.45 Come Dine With Me  
10.35 EastEnders  11.05 Come Dine With Me  
11.55 My Family  12.55 The Vicar of Dibley  14.55 
QI  15.55 The Best of Top Gear  16.50 Live at the 
Apollo  17.35 QI Children in Need Special  18.05 
Come Dine With Me  18.55 QI  19.55 Top Gear  
21.00 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow  
21.45 Peep Show  22.15 Live at the Apollo  23.00 
Top Gear  00.05 Fawlty Towers  01.40 Top Gear  
02.50 The Inspector Lynley Mysteries  

11.10 21 Søndag  11.50 Clement Søndag  12.50 
Downton Abbey  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  22.35 Homeland - 
Nationens sikkerhed  23.30 Lægerne

13.35 Norge rundt  14.00 NRK nyheter  14.10 
Jessica Fletcher  15.00 NRK nyheter  15.10 Popstokk  
16.00 NRK nyheter  16.10 Dyreklinikken  16.40 
Oddasat - nyheter på samisk  16.55 Tegnspråknytt  
17.00 Førkveld  17.40 Distriktsnyheter  18.00 
Dagsrevyen  18.45 Puls  19.15 Brenner - historier 
fra vårt land  19.55 Distriktsnyheter  20.00 
Dagsrevyen 21  20.30 Brille  21.00 Valdres Teens  
21.30 Dance for Daddy - et portrett av Magne 
Furuholmen  22.00 Kveldsnytt  22.15 Winter. Rom 
nr. 10  23.15 Nytt på nytt  23.45 Out of Time 

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

13.35 En sjöman i frack  15.00 Rapport  15.05 
Gomorron Sverige  15.55 Bakom 30 grader i 
februari  16.00 Familjehemligheter  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala 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 Tillbaka till fjällets topp  21.00 Idéfabriken  
21.30 Helt normalt  22.00 Rapport  22.05 
Kulturnyheterna  22.10 Familjehemligheter  23.05 
Damages  23.50 Robins

18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga 
Gunnars

> Stöð 2 kl. 20.10
Smash

Fjörið heldur áfram í Smash 
á Stöð 2 í kvöld. Núna er 
verið að velja í hlutverk Joe 
DiMaggio í söngleiknum um 
Marilyn Monroe en sá 
sem þykir líklegastur í 
hlutverkið hefur eitt-
hvað að fela.

14.40 Silfur Egils (e)

16.05 Landinn (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Babar (20:26)

17.45 Leonardo (8:13)

18.15 Táknmálsfréttir

18.25 EM í knattspyrnu (2:9) Í þáttun-
um er hitað upp fyrir EM í knattspyrnu sem 
fram fer í Úkraínu og Póllandi í sumar.

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.05 Heimskautin köldu – Sumar 
(3:6) (Frozen Planet) Náttúrulífsflokkur frá 
BBC. Farið er með áhorfendur í ferðalag um 
ísveröld Norðurskautssvæðisins og Suður-
skautslandsins.

20.55 Heimskautin köldu - Á töku-
stað (3:6) (The Making of Frozen Planet) 
21.10 Hefnd (15:22) (Revenge)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn

23.00 Óvættir í mannslíki (4:8) (Being 
Human III) Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.

00.00 Trúður (2:10) (Klovn) (e)

00.25 Kastljós (e)

00.45 Fréttir

00.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

15.15 Minute To Win It (e)

16.00 Once Upon A Time (11:22) (e)

16.50 Game Tíví (8:12) (e)

17.20 Dr. Phil 

18.05 Top Gear Australia (5:6) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (34:48) 

19.20 Everybody Loves Raymond 
(14:24)

19.45 Will & Grace (25:27) (e)

20.10 90210 (9:22) Þegar myndband úr 
brúðkaupi Teds lekur á netið bitnar það á 
kosningabaráttu frænda hans. Annie reynir 
að koma Dixon til bjargar og Ivy og Raj skipu-
leggja framtíðina.

20.55 Hawaii Five-0 (7:22) Þessi sérlega 
hrollvekjandi þáttur fjallar um rannsókn sér-
sveitarinnar á dularfullu morði á pari sem var 
að vinna að gerð heimildamyndar.

21.45 CSI (11:22) Voldugur forstjóri al-
þjóðlegs stórfyrirtækis gerir hvað sem er til 
að fela þær beinagrindur sem í skáp hans 
leynast.

22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjall-
þættinum Jimmy Kimmel Live! frá árinu 
2003 .

23.20 Law & Order (1:22) (e)

00.05 Hawaii Five-0 (7:22) (e)

00.55 Eureka (11:20) (e)

01.45 Everybody Loves Raymond 
(14:24) (e) 

02.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Transitions 
Championship 2012 (4:4) 11.30 PGA Tour - 
Highlights (10:45) 12.25 Transitions Cham-
pionship 2012 (4:4) 16.00 The Tavistock 
Cup 2012 (1:2) 21.00 US Open 2000 -  Of-
ficial Film 22.00 Golfing World 22.50 Ryder 
Cup Official Film 1995 23.45 ESPN America

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (48:175) 

10.15 Hawthorne (7:10) 

11.00 Gilmore Girls (7:22) 

11.45 Falcon Crest (12:30) 

12.35 Nágrannar

13.00 Frasier (11:24)

13.25 The X Factor (17:26)

14.45 The X Factor (18:26)

15.30 ET Weekend

16.15 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar 

17.55 The Simpsons (17:22) 

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm In The Middle (21:22) 

19.45 Perfect Couples (8:13) 

20.10 Smash (3:15) 

20.55 The Glades (12:13)

21.40 V (7:10)

22.25 Supernatural (7:22) 

23.10 Twin Peaks (13:22) Önnur þátta-
röð þessa vinsælu þátta um lögreglumann-
inn Dale Cooper og rannsókn hans á morði 
ungrar stúlku í smábænum Twin Peaks í 
Bandaríkjunum. 

00.00 Two and a Half Men (3:24)

00.25 Modern Family (15:24) 

00.50 White Collar (2:16)

01.35 Burn Notice (10:20)

02.20 Community (23:25)

02.45 True Blood (5:12) 

03.40 True Blood (6:12) 

04.35 Bones (7:23) 

05.20 The Simpsons (17:22)

05.45 Fréttir og Ísland í dag

06.15 The Invention Of Lying

08.00 Daddy‘s Little Girls

10.00 The Holiday

12.15 Unstable Fables

14.00 Daddy‘s Little Girls

16.00 The Holiday

18.15 Unstable Fables

20.00 The Invention Of Lying

22.00 Four Weddings And A Funeral

00.00 Platoon

02.00 I‘ts a Boy Girl Thing

04.00 Four Weddings And A Funeral

06.00 Little Nicky

19.30 The Doctors (72:175) 

20.15 60 mínútur

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 The Mentalist (13:24)

22.35 Homeland (3:13)

23.30 Boardwalk Empire (6:12) 

00.25 Malcolm In The Middle (21:22) 

00.50 Perfect Couples (8:13) 

01.10 60 mínútur

01.55 The Doctors (72:175) 

02.35 Íslenski listinn

03.00 Sjáðu

03.25 Fréttir Stöðvar 2 

04.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

07.00 Spænski boltinn: Real Madrid 
- Malaga

17.00 Chelsea - Leicester FA bikarkepp.

18.45 Liverpool - Stoke FA bikarkepp.

20.30 Ensku bikarmörkin FA bikarkepp.

21.00 Spænsku mörkin

21.30 Golfskóli Birgis Leifs (10:12) 
Golfþáttur þar sem besti kylfingur Íslands, 
Birgir Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem 
tengist golfi og nýtist kylfingum á öllum 
stigum leiksins.

21.55 Everton - Sunderland FA bikar-
keppnin.

23.40 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu.

07.00 Newcastle - Norwich

18.50 Premier League Review 2011/12

19.45 PL Classic Matches: Tottenham 
- Chelsea, 1997 

20.15 Wolves - Man.United

22.00 Premier League Review 2011/12

23.00 Football League Show

23.30 Liverpool - Everton

Stundum, þegar ég er ein heima, 
leigi ég mér kvikmynd sem ég hef 
áhuga á að sjá en sambýlingurinn 
ekki. Myndirnar sem verða fyrir 
valinu falla flestar í hrollvekju- 
eða dramaflokkinn (sem ég hef 
gaman af en sambýlingurinn 
ekki). 

Fyrir stuttu átti slík kvöld-
stund sér einmitt stað. Ég var 
ein heima og ákvað að leigja 
mér Svinalängorna, kvikmynd í 
leikstjórn Pernillu August sem 
skartar hjónunum fyrrverandi Ola 
og Noomi Rapace í aðalhlutverk-
um. Myndin segir frá Leenu sem 
fær óvænt símtal frá móður sinni 

sem liggur á banalegunni. Mæðgurnar hafa 
ekki átt í samskiptum í mörg ár en fyrir tilstilli 

eiginmanns síns ákveður Leena að verða við 
ósk móður sinnar og heimsækja hana áður 
en hún yfirgefur þennan heim. Á leiðinni 

á spítalann rifjast æska Leenu upp fyrir 
henni og í leiðinni kemst áhorfandinn 

að því hvers vegna ósætti ríkir á 
milli mæðgnanna. 

Sagan er átakanleg og leikurinn 
frábær og fyrir vikið endaði ég 
kvöldið ein heima og grét og 
fann til með Leenu. Það er 
eitthvað við Svíana og sænskar 
kvikmyndir, þeir kunna svo 
sannarlega að koma við 
hjartastrenginn í manni.

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON FANN TIL MEÐ LEENU

Togað í hjartastrenginn 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 

20.30 Gamansaman  



Borðar 
barnið þitt 
líka sælgæti 
í morgunmat?
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LSR – sjóðfélagafundur
Akureyri

Í tilefni af nýlegri skýrslu um úttekt á fjárfestingarstefnu, 
ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í 
aðdraganda bankahrunsins 2008 boðar stjórn LSR til 
fundar með sjóðfélögum.

Skýrslu úttektarnefndar má nálgast 
á heimasíðu sjóðsins www.lsr.is

Stjórn LSR

Fimmtudaginn 22. mars kl. 16:30
Lionssalur á 4. hæð  

Skipagötu 14, Akureyri

Bankastræti 7    101 Reykjavík    Sími: 510 6100    Fax: 510 6150    lsr@lsr.is    www.lsr.is

„Ég var með risatónleika í Las Vegas,“ segir Geir 
Ólafsson, sem söng með 25 manna hljómsveit vinar 
síns, Dons Randi, í borginni í síðasta mánuði. 

Þrjú hundruð manns voru á tónleikunum sem 
voru haldnir á Fairmont-hóteli í Vegas. Ýmsir fræg-
ir voru í salnum, þar á meðal dóttir söngvarans 
Deans Martin og Robert Davi. Hann hefur leikið 
óþokka í hinum ýmsu kvikmyndum, þar á meðal í 
Bond-myndinni Licence to Kill.

„Þetta var gríðarlegur heiður og frábært að upp-
lifa þessa stemningu,“ segir Geir og stefnir á að 
stíga aftur á svið í Vegas síðar meir.

Geir söng einnig á skemmtistaðnum Baked Potato 
í Hollywood, sem er í eigu Randi, eins og hann hefur 
áður gert. Þar deildi hann sviði með Brandon Fields 
sem er kunnur saxófónleikari í Bandaríkjunum.

Gunnar Sigurðsson tók upp báða tónleika Geirs og 
ætlar að búa til heimildarmynd um ævintýrið. „Það 
var mjög gaman að vinna með honum. Hann er mik-
ill fagmaður,“ segir Geir um Gunnar. Hann hefur 
áður gert heimildarmyndina Maybe I Should Have. 
 -fb

SÖNG Í VEGAS Geir Ólafsson söng 
í fyrsta sinn í Las Vegas í síðasta 
mánuði. Þar hitti hann leikarann 
Robert Davi. 

Söng í fyrsta sinn í Las Vegas

Leikstjórinn Ágúst Guðmundsson hefur fengið vilyrði 
um framleiðslustyrk fyrir hátt í sjötíu milljónir króna 
fyrir kvikmyndina Ófeigur gengur aftur.

„Þetta er skilyrt því að það takist að klára fjármögnun 
á verkinu. Ég er að bíða eftir niðurstöðu frá erlendum 
sjóði,“ segir Ágúst. Hann getur því ekki sagt til um hvort 
tökur á myndinni geta hafist á þessu ári eða ekki. 

„Þetta er frekar gamansöm mynd um fólk í miðbæ 
Reykjavíkur sem býr við draugagang í húsinu sínu. Tvær 
af persónunum eru framliðnar,“ bætir hann við um Ófeig 
gengur aftur. 

Átta ár eru liðin frá síðustu mynd Ágústs, Stuðmanna-
myndinni Í takt við tímann. Þar áður sendi hann frá sér 
Mávahlátur. Leikstjórinn er með fleiri verkefni í bígerð. 
„Ég er líka að vinna að mynd sem verður tekin á Græn-
landi vonandi á næsta ári,“ segir hann. Sú mynd gerist í 
seinni heimsstyrjöldinni en hefur enn ekki fengið nafn.  
 - fb

Gamansöm draugamynd í bígerð

Ásgeir Börkur Ásgeirsson, fót-
boltamaður hjá Fylki, hefur geng-
ið í raðir rokksveitarinnar Mercy 
Buckets eftir tveggja ára hlé frá 
tónlist. Hann var áður söngvari 
þungarokksveitarinnar Shogun 
en sagði skilið við sveitina árið 
2010 til að geta betur einbeitt sér 
að fótboltaferlinum.

„Þungarokk er góð útrás og ég 
hef alltaf þarfnast mikillar útrás-
ar. Mér fannst erfitt að hafa ekki 
rokkið, ég fúnkeraði einfaldlega 
ekki nógu vel og þess vegna ákvað 
ég að byrja aftur í tónlistinni,“ 
útskýrir Ásgeir Börkur, en Mercy 
Buckets tók nýverið þátt í hljóm-
sveitakeppninni Global Battle of 
The Bands.

Aðspurður segir Ásgeir Börkur 

að hljómsveitaræfingarnar bitni 
ekki á fótboltanum heldur hafi 
þvert á móti góð áhrif á frammi-
stöðu hans á vellinum. „Ef maður 
fer yfir spjaldasögu mína þá voru 
spjöldin nokkuð mörg sumarið 
2010 þegar ég var hættur í Shog-
un. Þannig að þetta helst alveg í 
hendur. Ég held það sé ekki spurn-
ing að spjöldin verða færri núna í 
sumar fyrst ég er kominn aftur í 
rokkið, svo er maður líka alltaf að 
þroskast.“

Ásgeir Börkur framlengdi 
nýverið samning sinn við Fylki 
og mun leika með liðinu næstu 
tvö árin. Hann viðurkennir þó 
að drauminn sé að komast út í 
atvinnumennsku. „Það hefur 
verið draumurinn frá því að 

maður var lítill strákur og ef það 
gerist þá yrði ég að segja skil-
ið við hljómsveitina. Nema þeir 
komi bara með mér út?“

Að sögn Ásgeirs Barkar æfa 
meðlimir Mercy Buckets ekki 
sérstaklega stíft og hafa fram að 
þessu einungis spilað á tvennum 
tónleikum; afmælistónleikum á 
Bar 11 og í Global Battle of The 
Bands.

„Við erum heldur rólegir og 
æfum sjaldan, við erum meira í 
því að hafa gaman af þessu. En 
ætli við reynum ekki að æfa gott 
prógramm fyrir sumarið þannig 
að við séum þéttir og góðir svo 
við getum spilað á tónleikum ef 
okkur býðst til þess.“

 sara@frettabladid.is

ÁSGEIR BÖRKUR ÁSGEIRSSON:  ÞUNGAROKKIÐ ER GÓÐ ÚTRÁS

Ásgeir snýr aftur í tónlist 
til að fækka spjöldunum

ÚTRÁS Í ROKKINU Fótboltamaðurinn Ásgeir Börkur Ásgeirsson fær útrás í rokkinu sem hefur jákvæð áhrif á frammistöðu hans á 
vellinum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MYNDARLEGUR STYRKUR 
Ágúst hefur fengið vilyrði 
fyrir myndarlegum fram-
leiðslustyrk fyrir myndina 
Ófeigur gengur aftur.

„Ég er lélegastur á heimilinu 
í að fá mér morgunmat, en ef 
ég geri það þá fæ ég mér oftast 
hafragraut.“

Björn Árnason, ljósmyndari.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

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



UMBOÐSMENN UM LAND ALLT  REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði. 
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. 
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.

STOFNAÐ 1971

Toshiba 42SL863N 
42" FHD LED sjónvarp með 1920x1080p upplausn og 4.000.000:1 skerpu. 200 Active Motion Rate 
Processing. 24P Mode. DVB-T2 C2/S2 stafrænn móttakari. Gervihnattamótakari. Smart TV. Wi-Fi Ready. Auto 
Backlight Control og Ambient Light Sensor. 4x HDMI, LAN, Scart, Ci, VGA, 2x USB og heyrnatólstengi o.fl.
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Toshiba 40LV833N 
40” Full HD LCD sjónvarp með 1920x1080p upp lausn, 50.000:1 skerpu, Active Vision LCD, 
háskerpu stafrænum DVB-T/C mót takara, 2x HDMI, USB, Scart, Digital Coax, VGA tengi ofl.

Toshiba 32AV833N 
32” HD LCD sjónvarp með 1366x768p upp lausn, 50.000:1 skerpu, Active Vision LCD, 
háskerpu stafrænum DVB-T/C mót takara, 2x HDMI, USB, Scart, Digital Coax, VGA tengi ofl.

Toshiba 32DB833N 
32” FHD LED EDGE sjónvarp með innbyggðum Blue-ray spilara, 1920x1080p upp lausn, 
300.000:1 skerpu, 3D Digital Comb Filter, stafrænum DVB-T/C mót takara, 2x HDMI, USB, 
Scart, VGA tengi ofl.

TOSHIBA SJÓNVÖRP Á RUGLVERÐI
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800
www.ormsson.is

NÝ OG STÍILFÖGUR
ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG
SEM GERIR GOTT ELDHÚS
ENN BETRA

Nýju ofnarnir frá AEG búa yfir miklum fjölbreytileika í lögun og leikni.
Nýtanlegt innra rými ofnanna er nú 30% stærra en áður og eru þeir nú 74 lítrar

að stærð án þess að ummál þeirra hafi aukist.

Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
þægilegur í notkun og allri
umgengni
8 aðgerðir
Blástur m/elementi, blástur með undirhita (pizza 
stilling), undir og yfirhiti, undirhiti, afþíðing, grill 
einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur. 
Þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið
Sökkhnappar
Þrefalt gler í ofnhurð, kaldari framhlið
Íslensk notendahandbók 

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum
12 aðgerðir
Blástur með elimenti, blástur með undirhita (pizza 
stilling) undir og yfirhiti, undirhiti, afþíðing, grill einfalt, 
grill tvöfalt, grill og blástur, hæg eldun (slow cook), 
frosin matvæli, halda heitu, spareldun (ECO Roasting). 
Barnalæsing á stillingum
Stafrænn upplýsingaskjár
Fjórfalt gler í ofnhurð, kaldari framhlið
Íslensk notendahandbók 

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsikerfi
18 aðgerðir - Multifunction
Blástur með elimenti, blástur með undirhita (pizza 
stilling) undir og yfirhiti, undirhiti, afþíðing, grill einfalt, 
grill tvöfalt, grill og blástur, hæg eldun (slow cook), 
frosin matvæli, halda heitu, spar-eldun (ECO Roasting), 
hefun, brauðbakstur, gratenering, þurrkun 
(ávextir/grænmeti, diskahitun, niðursuða
Barnalæsing á stillingum
Stafrænn upplýsingaskjár
Fjórfalt gler í ofnhurð, kaldari framhlið
Íslensk notendahandbók 
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AÐ ELDA MEÐ AEG
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum
stillingarmöguleikum, sem bjóða upp á svo margt, margt fleira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum og eru þeir einstaklega fjölhæfir,
áreiðanlegir og þar að auki  glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Ný glæsileg lína helluborða frá AEG býður uppá fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu-
eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas þá er úrvalið mikið og úfærslunar fjölbreyttar.

Opið laugardaga frá 11-15

Tilfinningaríkt myndband
Myndbandið við Eurovision-lagið 
Mundu eftir mér verður frumsýnt á 
vefsíðu Vodafone og í verslun fyrir-
tækisins í Skútuvogi í dag klukkan 
12. Heimildir herma að spilað verði 
á allan tilfinningaskalann í mynd-
bandinu og verður gaman að fylgj-
ast með samvinnu söngvaranna 
tveggja, Gretu Salóme og Jónsa. 
Mikil spenna ríkir einnig yfir því 
hvort lagið verði sungið á íslensku 
eða ensku og hvernig lagið verður 
útsett. Upptökur fóru meðal annars 

fram á Reykjanesi, 
hjá Krísuvík og við 
Kleifarvatn og 

var lagður mikill 
metnaður í verk-
efnið. Hannes 
Þór Halldórs-
son annaðist 
leikstjórn og 
framleiðandi 
var Saga Film.  

1 Ölvaður maður skemmdi bíl

2 Björguðu erlendum 
ferðamönnum af jökli

3 Segir atvinnulífið í 
stofufangelsi …

4 Þúsundir minnast Knúts

5 Myndar Scotts beðið með 
eftirvæntingu

Ömmusýning í Bretlandi
Heimildarmyndin Grandma Lo-Fi 
var sýnd í fyrsta sinn í Bretlandi í 
gær. Sýningin var á kvikmyndahá-
tíðinni Flatpack Festival í borginni 
Birmingham. Myndin fjallar um 
tónlistarkonuna Sigríði Níelsdóttur 
sem byrjaði um sjötugt að semja 
og taka upp tónlist í stofunni 
heima hjá sér. Á sjö árum gaf hún 
út 59 plötur með alls kyns tónlist. 
Höfundar myndarinnar eru Orri 
Jónsson, Kristín Björk Kristjáns-
dóttir og Ingibjörg Birgisdóttir. 
Meðal tónlistarmanna sem tjá sig 
um Sigríði í myndinni eru Hildur 
Guðnadóttir, Mugison, múm, Sin 
Fang og Mr. Silla.  - fb
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