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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011

Númerum stolið af 600 bílum
Um 600 tilkynningar hafa borist um þjófnað á númeraplötum á höfuðborgarsvæðinu. Tengist oftast stuldi á
eldsneyti. Kostnaður við nýjar plötur nemur 3 milljónum króna. Minnihluti eldsneytisþjófnaðar kemst upp.
LÖGREGLUMÁL Um 600 tilkynning-

Karlar sem tæla konur
Ágúst Ólafsson syngur
tælingarsöngva á
hádegistónleikum.
tímamót 16

Nýdönsk 25 ára
Hljómsveitin Nýdönsk
heldur upp á afmælið sitt í
Eldborgarsal Hörpu.
fólk 26

ar um þjófnað á númeraplötum
bifreiða hafa borist lögreglunni
á höfuðborgarsvæðinu frá því að
skráning slíkra mála hófst árið
2009. Hlutfall upplýstra mála er
í kringum 10 til 20 prósent á ársgrundvelli, samkvæmt upplýsingum frá upplýsinga- og áætlanadeild
lögreglunnar. Oftast hefur þjófnaðurinn tengst stuldi á eldsneyti.
„Eldsneytisþjófnaðurinn hefur
verið mest áberandi en dæmi eru
um að stolnar númeraplötur hafi
verið notaðar við önnur afbrot,“
segir Kristján Ólafur Guðnason
aðstoðaryfirlögregluþjónn.
„Lögreglan hefur áhyggjur af
tíðum eldsneytisþjófnuðum á þeim
bensínstöðvum olíufélaganna sem

þarf
5.200 krónur
bíleigandi að
greiða fyrir tvær nýjar
númeraplötur.
heimila dælingu án þess að greitt
sé fyrir eldsneytið áður. Þau brot
tengjast mjög oft þjófnaði á skráningarmerkjum.“
Kristján Ólafur segir þau olíufélög sem um ræðir hafa dregið úr
slíkri þjónustu en ekki nægjanlega
að mati lögreglu. Um 30 til 40 prósent eldsneytisþjófnaðanna sem
tilkynnt er um upplýsast, að sögn
Kristjáns.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var eldsneyti stolið í 16

tilvikum hjá einu olíufélaganna á
einni viku fyrir skemmstu. Í þeim
tilvikum voru þjófarnir ýmist með
stolnar númeraplötur eða á númerslausum bílum.
Hjá N1 var vandamálið orðið svo
mikið að gripið var til þess ráðs á
dögunum að fjarlægja af bensínstöðvum gula hnappinn sem á stóð
„greitt inni“. Viðskiptavinir verða
nú að biðja um að dæla verði sett í
gang og greiða ýmist áður en þeir
dæla eða eftir á greiði þeir ekki í
sjálfsala.
Margir hafa komið á Umferðarstofu vegna kaupa á nýjum númeraplötum, samkvæmt upplýsingum starfsmanns þar. Það sem af
er þessu ári hefur lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu borist yfir 40

tilkynningar um slíkan þjófnað. Í
fyrra bárust 170 tilkynningar, árið
2010 voru tilkynningarnar 164 en
222 árið 2009.
Hver númeraplata kostar 2.600
krónur og sé báðum númeraplötunum stolið verður kostnaður bíleigandans þess vegna 5.200 krónur.
Kostnaður við plötur á 600 bíla er
rúmar 3,1 milljón króna.
Sævar Hreiðarsson hjá tjónadeild Tryggingamiðstöðvarinnar
segir tjónið ekki bætt nema um sé
að ræða enga eigin áhættu í kaskó.
„Þetta er lítil upphæð og það er enginn með svo litla áhættu í kaskó.“
Að sögn Sævars getur verið um
undantekningu að ræða ef skemmdir verða á bílnum þegar númeraplatan er tekin af honum.
- ibs

Rannsóknir í ferðaþjónustu:

Segir framlög
vera allt of lág
FERÐAÞJÓNUSTA Árni Gunnarsson,

Enn von um sæti á EM
Íslenska kvennalandsliðið
pakkaði Sviss saman í gær.
sport 22

veðrið í dagg
veðrið í dag
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HVESSIR Í DAG Horfur á vaxandi
SA-átt í dag og undir kvöld má
búast við hvassviðri eða jafnvel
stormi víða á norðvestan- og
vestanverðu landinu. Léttir til NAlands er líður á daginn.
VEÐUR 4

STEINAHLAUP Þessir ferðamenn nutu sín í Reykjavík í gær þrátt fyrir rysjótt veður og sprönguðu á
steinunum við Sæbrautina þegar ljósmyndari Fréttablaðsins átti leið hjá. Þeim ferðamönnum sem heimsækja
Ísland utan hefðbundins ferðamannatíma fer ört fjölgandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Íslenska reðasafninu boðið að taka þátt í vinsælum hæfileikaþætti í Þýskalandi:

Hafnaði tugmilljónum í typpin

Paratabs®

Reðursafninu var nýlega boðið að taka þátt í
Supertalent, þýskri útgáfu hinna vinsælu Got talent-skemmtiþátta sem njóta vinsælda víða um heim.
„Það hringdi einhver framleiðandi og vildi fá
okkur til Þýskalands í upptökur í vor. Þeir ætluðu
að fá Þjóðverjann Peter Kristiansen, sem hefur
heitið því að gefa safninu lim sinn í fyllingu tímans, til að mæta líka. Ég afþakkaði, enda grunar
mig að þetta hafi átt að vera einhvers konar uppfyllingarefni. Hvernig er hægt að flokka það sem
hæfileika að safna typpum?“ veltir Hjörtur fyrir
sér.
- kg

15 kr. afsláttur
af lítranum í tíunda hvert skipti sem þú dælir
25 lítrum eða meira með ÓB-lyklinum!
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MENNING „Hann vildi vita hvort áhugi væri á því að
selja safnið og bauð yfir þrjátíu milljónir króna í það.
En það kemur ekki til greina að selja, því safnið verður
að vera á Íslandi,“ segir Hjörtur Sigurðsson reðurstofustjóri um þýskan auðkýfing sem vildi eignast Hið
íslenzka reðasafn fyrir skemmstu. Þetta er þó ekki í
fyrsta sinn sem hátt tilboð berst í safnið.
„Einhvern tíma var reynt að kaupa safnið til Bretlands og svo buðu Íslendingar tuttugu milljónir í það
rétt áður en við fluttum suður,“ segir Hjörtur en safnið
var til skamms tíma á Húsavík en flutti á Laugaveg í
lok síðasta árs.

formaður Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF), segir að greinin fái
„skammarlega lítið“ af opinberu
rannsóknafé atvinnuveganna.
Þekkingu í ferðaþjónustunni sé
ábótavant og það standi framþróun
fyrir þrifum.
Þetta kom fram í erindi Árna
á aðalfundi SAF á föstudag. Þar
benti Árni á að ferðaþjónustan fái
innan við prósent af því fé sem hið
opinbera ver til rannsókna innan
atvinnuveganna. Hann undirstrikaði ósamræmið í fjárveitingum til rannsókna í ljósi þess að
gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar voru metnar á um 180 milljarða
í fyrra, og greinin sé talin ein af
undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar.
Í gögnum sem Ferðamálastofa
hefur unnið, og voru notuð árið
2010 við gerð ferðamálaáætlunar
fyrir árin 2011-2020, kemur fram
að á sama tíma og rannsóknir í iðnaði fengu tæp 55% af heildarframlögum til atvinnuvegarannsókna,
eða sjö milljarða, fékk ferðaþjónustan 70 milljónir tæpar. - shá / sjá

SPURNING DAGSINS

Geiri, verður þá engin ónáttúruperla?
„Er þetta ekki allt bölvuð ónáttúra?“
Hugmyndir fjárfesta gera ráð fyrir að tvær
viðbyggingar við Perluna, með heilsulind
og náttúrugripasafni, muni bera nafnið
Náttúruperlan. Ásgeir Þór Davíðsson,
Geiri Goldfinger, var tengiliður auðugra
Rússa sem vildu opna spilavíti í Perlunni.

Jafnræði meðal kynjanna:

Einn af hverjum sex áreittur
NOREGUR Karlar í Noregi verða

fyrir kynferðislegri áreitni á
vinnustað í jafnmiklum mæli
og konur. Þetta eru niðurstöður
nýrrar rannsóknar á vegum
Háskólans í Bergen og ríkisstofnunar sem fer með málefni vinnuumhverfis.
Samkvæmt rannsókninni hefur
einn af hverjum sex upplifað
kynferðislega áreitni í vinnunni.
Rannsóknin leiddi í ljós að áreitnin veldur meiri streitu og óþægindum hjá konum en körlum.
Einn aðstandenda rannsóknarinnar segir það geta leitt til kvíða
og þunglyndis hjá konunum. - ibs

Rannsókn á dánarorsök:

Danskar konur
reykja sig í hel
HEILBRIGÐISMÁL Yfir fimmtungur

dauðsfalla meðal danskra kvenna
árið 2004 á rætur sínar að rekja
til reykinga.
Þetta sýna gögn sem American
Cancer Society og World Lung
Foundation hafa skoðað.
Það er aðeins á Maldíveyjum,
í Bandaríkjunum og á Írlandi
sem fleiri konur deyja af völdum
reykinga.
Um 1970 reykti nær helmingur
danskra kvenna. Yfir 40 prósent
danskra kvenna reyktu þar til um
1990. Nú reykja um 24 prósent
kvennanna. Í Bandaríkjunum
reykja 17 prósent kvenna, að því
er kemur fram á vef danska ríkisútvarpsins.
- ibs

SJÁVARÚTVEGSMÁL
Kynna nýtt frumvarp
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Steingrímur J. Sigfússon,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ætla að kynna nýtt frumvarp
um stjórn fiskveiða í dag. Fundurinn
verður haldinn í Víkinni – Sjóminjasafni klukkan 16.
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Ólafur Ragnar Grímsson mælist með 34 prósenta fylgi fyrir komandi forsetakjör:

Ný bandarísk rannsókn:

Þóra næst Ólafi að vinsældum

Talnahræðsla
sést í heilanum

KÖNNUN Rétt ríflega þriðjungur
þjóðarinnar vill að Ólafur Ragnar Grímsson gegni áfram embætti forseta Íslands, ef marka má
nýja könnun Capacent Gallup, sem
unnin var fyrir hópinn Betri valkost á Bessastaði.
Þátttakendur í könnuninni voru
beðnir að velja á milli sitjandi forseta og nokkurra annarra sem
hafa ýmist lýst yfir framboði eða
verið sterklega orðaðir við forsetaframboð.
Næst Ólafi Ragnari í könnuninni
kom sjónvarpskonan Þóra Arnórsdóttir, með 13,5 prósenta fylgi.

Þóra kvaðst
í samtali við
fréttastofu
Stöðvar 2 í gær
vera að íhuga
framboð, enda
sýndi könnunin að stuðningurinn við hana
vær i nok k uð
ÞÓRA
víðtækur. „Mér
ARNÓRSDÓTTIR
fyndist eiginlega, í ljósi alls þessa, hálfdónalegt að gera það ekki,“ sagði Þóra,
sem sagði framboð þó síður en
svo hafa verið á dagskrá hennar

Efst í könnuninni
Ólafur Ragnar Grímsson
Þóra Arnórsdóttir
Elín Hirst
Salvör Nordal
Páll Skúlason
Stefán Jón Hafstein
Þórólfur Árnason
Ari Trausti Guðmundsson

33,9%
14,5%
7,8%
7,3%
7,0%
6,0%
5,1%
5,0%

og fjölskyldunnar. „En stundum
á maður kannski bara að láta lífið
koma sér á óvart.“
- sh

Vilja völl til að byggja
upp rugby-íþróttina
Samtökin Rugby Ísland, sem fengu reynsluaðild að Rugbysambandi Evrópu í
desember, hafa farið þess á leit við ÍTR að fá úthlutað svæði fyrir heimavöll og
þjónustusvæði. Um fimmtíu eru skráðir og virkir þátttakendur hér á landi.
ÍÞRÓTTIR „Við erum ekki að biðja um

peninga heldur einungis svæði til
að vinna með. Það er algjört lykilatriði að fá slíku svæði úthlutað, því
þá skapast möguleiki til að sækja
um styrki til Alþjóða rugbysambandsins, Rugbysambands Evrópu
og víðar. Við fáum ekki styrki til
að byggja upp aðstöðu ef við höfum
ekki svæði til að byggja aðstöðu á,“
segir Kristinn Þór Sigurjónsson,
formaður Rugby Ísland, félagasamtaka sem hafa það að markmiði
að byggja upp rugby-íþróttina á
Íslandi með ýmsum hætti.
Samtökin hafa meðal annars á
stefnuskránni að kynna íþróttina
í skólum og íþróttafélögum, auk
þess að styðja við íslensk rugbylið
og halda mót.
Rugby Ísland hefur farið þess á
leit við Íþrótta- og tómstundaráð
Reykjavíkur (ÍTR) að samtökunum verði fundið landsvæði þar sem
mögulegt verði að byggja rugbyvöll
og þjónustusvæði umhverfis hann.
Um fimmtíu manns eru skráðir og
virkir þátttakendur í íþróttinni hér
á landi í tveimur félögum, Rugbyfélagi Reykjavíkur og Rugbyfélagi
Kópavogs. Æfingar á íþróttinni
hérlendis má rekja til ársins 2009
og hingað til hafa iðkendur æft og
keppt á knattspyrnusvæði Vals að
Hlíðarenda.
Í desember síðastliðnum var
umsókn Rugby Íslands um reynsluaðild að Rugbysambandi Evrópu
samþykkt og segir Kristinn Þór
næsta skref að taka þátt í mótum
á þeirra vegum. Í þeirri viðleitni
sé lykilatriði að búa yfir löglegum
heimavelli til að taka á móti erlendum liðum.
„Við höfum kannað málið og
sjáum mörg svæði í borginni sem

VÍSINDI Þeir sem svitna í lófunum og fá illt í magann þegar þeir
þurfa að leysa reikningsdæmi eru
ekki ímyndunarveikir.
Vísindamenn við Stanfordháskólann í Bandaríkjunum
skönnuðu heila 46 barna á aldrinum sjö til níu ára á meðan þau
leystu reikningsdæmi. Í heila
þeirra sem voru hrædd við verkefnið sást aukin virkni í þeim
hluta sem bregst við aðstæðum
sem valda ótta. Virkni í þeim hluta
sem hefur með úrvinnslu talna að
gera minnkaði samtímis.
- ibs

AFGANAR REIÐIR Aldraður Afgani krýpur
við hlið eins af fórnarlömbum Bales.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Milljónir vegna fjöldamorðs:

Ættingjarnir fá
greiddar bætur
AFGANISTAN, AP Bandaríkjastjórn
hefur greitt fjölskyldum fórnarlamba hermannsins Roberts
Bales skaðabætur. Fjölskyldur
þeirra sem létust fá jafnvirði um
6,3 milljóna króna og þeirra sem
særðust um 1,4 milljónir.
Bales hefur verið ákærður
fyrir að myrða sautján óbreytta,
afganska borgara í Kandahar-héraði fyrr í mánuðinum. Hann gæti
átt dauðarefsingu yfir höfði sér
verði hann fundinn sekur. Flogið
verður með sjónarvotta að árásinni
verður flogið til Bandaríkjanna til
að bera vitni við réttarhöldin.
Bæturnar, sem fjölskyldunum
var sagt að væru frá forsetanum
Barack Obama, þykja óvenjuháar
og til marks um að Bandaríkjastjórn sé mikið í mun að friðmælast við Afgana eftir voðaverkið. - sh

RUGBY Kristinn Þór Sigurjónsson, formaður Rugby Ísland, telur þetta svæði við

Suðurlandsbraut eitt af mörgum sem gætu hentað vel fyrir rugby-völl og aðstöðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við höfum kannað málið og sjáum mörg svæði í
borginni sem nýta mætti undir slíka aðstöðu, til að
mynda í Gufunesi, Mjóddinni og við Suðurlandsbraut.
KRISTINN ÞÓR SIGURJÓNSSON
FORMAÐUR RUGBY ÍSLAND

nýta mætti undir slíka aðstöðu,
til að mynda í Gufunesi, Mjóddinni og við Suðurlandsbraut. Við
höfum fundað með forsvarsmönnum ÍTR og viðtökurnar voru góðar
við erindi okkar. Við munum funda
aftur fljótlega og vonandi fara þessi

mál þá á skrið,“ segir Kristinn.
Hann bætir við að Ísland komi
ekki til með að keppa á Evrópumóti
í ár, en ef úrlausn fáist með svæði
fyrir heimavöll kæmi vel til greina
að skrá sig til leiks á næsta ári.
kjartan@frettabladid.is

LÖGREGLUFRÉTTIR
Vopnaður flösku og hnífi
Lögregla handtók mann við veitingastað á Laugaveginum skömmu eftir
miðnætti aðfaranótt sunnudags.
Maðurinn er talinn hafa slegið annan
með flösku og mundað hníf. Í ljós
kom að hann hafði á sér töluvert
magn fíkniefna. Hann var vistaður í
fangaklefa.

Axarræningja leitað
Lögregla fékk tilkynningu um rán í
Kópavogi á laugardagskvöld. Þar hafði
verið ráðist að ungum manni, honum
hótað með öxi og hann rændur.
Málið var enn í rannsókn og gær og
lögregla leitaði sökudólganna.

Endurgreidd olíusamráðssekt rynni til fyrrverandi starfsfólks og góðgerðarmála:

Einstök
heyrnartæki á
frábæru verði

2YPUNS\UUP:xTPOL`YUHYZ[VKPUPZ

Ríkið skuldar Ólafi Ólafssyni
DÓMSMÁL Ríkið þarf að greiða Kjalari, félagi
athafnamannsins Ólafs Ólafsson, 495 milljónir
króna ef Hæstiréttur staðfestir dóm Héraðsdóms
Reykjavíkur í olíusamráðsmálinu. Þetta kom fram í
fréttum Stöðvar 2 í gær.
Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að vegna
ágalla á málsmeðferð bæri ríkinu að endurgreiða
olíufélögunum þremur samtals eins og hálfs milljarðs króna sektir sem samkeppnisyfirvöld höfðu
lagt á þau vegna samráðsins, sem stóð frá 1993 til
2001.
Skeljungur greiddi 450 milljónir í sekt, Olís 560 og
Esso 495 milljónir. Sektir Skeljungs og Olíss verða
endurgreiddar aftur til sömu félaga ef til þess kemur
en Esso hefur hins vegar skipt um hendur síðan sektin var greidd og heitir í dag N1. Gamla móðurfélag
Esso, Ker hf., sem í dag er í eigu Kjalars, fengi hins
vegar sektina endurgreidda en ekki N1.
Í október í fyrra gerði Arion banki samkomulag við Ólaf Ólafsson um að hann héldi Kjalari og
að skuldir félagsins yrðu færðar niður gegn því að
Arion banki fengi þriðjungshlut þess í HB Granda.
Haft var eftir Heimi Sigurðssyni, eina stjórnar-

EIGANDI KRÖFUNNAR Ólafur Ólafsson á kröfuna vegna

sektargreiðslu Esso í gegnum félögin Kjalar og Ker.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

manni Kers, á Stöð 2 í gær að fái Ker peningana
endurgreidda verði þeir notaðir til að greiða lífeyrisskuldbindingar við fyrrverandi starfsmenn Esso og
afgangurinn, ef einhver yrði, rynni til góðgerðarmála.
- sh
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GENGIÐ 23.03.2012

Bandaríkjadalur

125,78

126,38

Sterlingspund

199,50

200,46

Evra

166,57

167,51

Dönsk króna

22,399

22,531

Norsk króna

21,811

21,939

Sænsk króna

18,649

18,759

Japanskt jen

1,5206

1,5294

SDR

193,94

195,10

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
228,2156
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Tekið verður á skilgreiningu mismunandi tóbaksflokka í nýju frumvarpi velferðarráðherra:

Aðgreining á nef- og munntóbaki liggur fyrir í haust
NEYTENDAMÁL Aðgreining á nef- og munntóbaki mun ekki liggja fyrir fyrr en í
haust. Þá er áætlað að leggja fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um
tóbaksvarnir. Meðal þeirra atriða sem
tekið verður á í frumvarpinu er skilgreining á nef- og munntóbaki, að því
er Margrét Erlendsdóttir, upplýsingafulltrúi velferðarráðuneytisins, greinir
frá.
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins,
ÁTVR, hætti í byrjun árs innkaupum
á reyklausa tóbakinu Lunda sem Rolf
Johansen & Co. (RJC) hóf innflutning á
síðastliðið haust, en selur áfram íslenskt
neftóbak. ÁTVR benti á að skilgrein-

ingar varðandi nef- og munntóbak væru
óljósar og óskaði eftir afstöðu velferðarráðuneytisins. „Með hefðbundinni könnun á tíðni reykinga, sem nú er verið að
gera á vegum Landlæknisembættisins í
samstarfi við ÁTVR, á meðal annars að
ná góðri heildarmynd af annarri tóbaksnotkun en reykingum, að sögn Viðars
Jenssonar sem vinnur að tóbaksvörnum
hjá embættinu.
Upplýsingafulltrúi velferðarráðuneytisins segir að aðgreining á munn- og
neftóbaki muni meðal annars byggja á
niðurstöðum þessarar könnunar.
ÁTVR seldi í fyrra 30,2 tonn af neftóbaki.
- ibs

REYKLAUST TÓBAK Hefðbundið íslenskt neftóbak og innflutta

tóbakið Lundi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Forsætisráðherra laug:

Hóta að eyðileggja
vefsíður fyrirtækja
UMSETIN GLÆPAGENGI Danska lög-

reglan hefur herjað á vélhjólaklíkur með
góðum árangri að undanförnu.

Átak dönsku lögreglunnar:

111 „rokkarar“
dæmdir í fyrra
DANMÖRK Alls hlutu 111 meðlimir í vélhjólaklíkum, oft kallaðir
„rokkarar“, dóma fyrir glæpi á
síðasta ári. Það er mikil aukning frá síðustu misserum, en alls
voru 93 úr þessum hópum dæmdir á árunum 2009 og 2010.
Átak sérsveitar lögreglunnar
í Kaupmannahöfn, sem sérhæfir
sig í baráttunni gegn skipulögðum glæpum hefur náð miklum
árangri. Á blaðamannafundi í
gær kom fram að í ár hefur lögregla síður en svo slegið slöku
við. Fjölmargir rokkarar hafa
verið handteknir að undanförnu
og bíða dóms.
- þj

FRAMKVÆMDIR
Ný blokk í Garðabæ
Félagið Kristjánssynir ehf. hefur
fengið leyfi bæjaryfirvalda í Garðabæ
til að byggja nýtt fjölbýlishús með 32
íbúðum við Kirkjulund 12-14.

ÞINGEYJARSVEIT
Hættir sem sveitarstjóri
Tryggvi Harðarson óskaði eftir lausn
frá embætti sveitarstjóra í Þingeyjarsveit á fimmtudag. Hann lætur af
störfum af persónulegum ástæðum
og Dagbjört Jónsdóttir tekur við starfi
sveitarstjóra.

Þáði fé að gjöf
og harðneitaði
ÍRLAND, AP Bertie Ahern, fyrrver-

andi forsætisráðherra Írlands,
þáði að minnsta
kosti 209 þúsund evrur, jafnvirði ríflega 30
milljóna króna,
að gjöf meðan
hann gegndi
embætti fjármálaráðherra
fyrir síðustu
BERTIE AHERN
aldamót.
Hann gaf þetta fé hvergi upp
og laug ítrekað fyrir dómi.
Þetta er niðurstaða þriggja
dómara, sem hafa rannsakað
málið. Þeir töldu þó ekki sannað
að hinir örlátu gefendur hefðu
hlotið nokkurn greiða eða ívilnanir í staðinn frá forsætisráðherranum.
- gb

Tölvuþrjótar finna sífellt nýjar leiðir til að kúga fé út úr netnotendum. Reyna
að kúga fé út úr fyrirtækjum og einstaklingum með aðferðum sem minna á
mafíuna. Fölsk öryggisforrit á netinu áberandi núna segir veirusérfræðingur.
TÆKNI Tölvuþrjótar beita nú í aukn-

um mæli hótunum og blekkingum
til að kúga peninga út úr fyrirtækjum og einstaklingum á netinu.
Fyrirtækjum er hótað að vefsíður
þeirra verði eyðilagðar greiði þau
ekki verndargjald.
Tölvuþrjótarnir beita ýmsum
aðferðum til að fá peninga út úr
einstaklingum og fyrirtækjum með
hótunum, að því er fram kemur í
nýjasta eintaki Vírsins, fréttabréfi
Deloitte um upplýsingaöryggi.
Fyrirtækjum með vefsíður senda
þeir hótunarbréf. Þar hóta þrjótarnir að eyðileggja vefsíðu fyrirtækisins greiði það þeim ekki einhvers
konar verndargjald. Jafnvel er gerð
skammvinn álagsárás á netsíðuna
til að leggja hana á hliðina, og fyrirtækinu svo boðin „vernd“ gegn slíkum árásum, sem minnir á aðferðir
skipulagðra glæpasamtaka.
Friðrik Skúlason veirusérfræðingur segir að þetta sé vinsæl
aðferð hjá tölvuglæpamönnum um
þessar mundir. Hann hefur þó ekki
heyrt af því að slíkar tilraunir hafi
beinst gegn íslenskum fyrirtækjum.
„En ég held reyndar að þeir sem
verða fyrir þessu séu ekki að láta
það fara mjög hátt,“ segir Friðrik.
Annars konar hótanir beinast að
einstaklingum. Í því tilviki er um
að ræða tölvuóværu sem tekur yfir
stjórn tölvunnar og birtir kröfu um
greiðslu á skjánum.
Í Finnlandi eru dæmi um að í
textanum segi að viðkomandi hafi
orðið uppvís að því að fara inn á
vafasamar vefsíður, til dæmis þar
sem sjáist kynferðislegt ofbeldi

ÞRJÓTAR Tölvuþrjótar finna sífellt upp nýjar leiðir til að græða á netnotendum.

Íbúasamtök ósátt við leyfi:

NORDICPHOTOS/AFP

Svalir á Prikinu
valda ónæði

Þrjótar nýta sér áhuga á tölvuöryggi
Góður árangur þeirra sem berjast gegn tölvuvírusum hefur leitt til þess að
fólk er almennt mjög meðvitað um að verja tölvur sínar gegn ýmiss konar
óværu, segir Friðrik Skúlason veirusérfræðingur. Tölvuþrjótar hafa hins vegar
nýtt sér árveknina með því að þykjast bjóða upp á vírusvörn á vefsíðum.
Algengt er að netnotendum sé boðið að skanna harða diskinn í tölvunum
sínum í gegnum vefsíðurnar. Þrjótarnir koma því hins vegar þannig fyrir
að forritið segist finna einhvern fjölda af vírusum. Í framhaldinu er yfirleitt
boðið upp á ókeypis hreinsun, sem dugir hins vegar ekki til að hreinsa
tölvuna algerlega. Þá er bent á að hægt sé að kaupa betri vírushreinsun fyrir
lága upphæð. Sé það gert þykist forritið finna síðasta vírusinn, en þar sem
um hreint svindl er að ræða er alls óvíst að vírus hafi verið í tölvunni og
notandinn hefur verið plataður til að borga peninga fyrir ekki neitt.

gegn börnum. Viðkomandi er svo
sagt að lögreglan hafi læst tölvunni vegna þessa, en henni verði
aflæst greiði viðkomandi „sekt“ í
gegnum vefinn.
Í öðrum tilvikum er viðkomandi
bent á að hringja í ákveðið símanúmer. Það númer er hins vegar
yfirleitt svokallað 900-númer í
Austur-Evrópu og getur símtalið
því kostað háar upphæðir.

SKIPULAGSMÁL Stjórn Íbúasam-

taka miðborgar Reykjavíkur
er óánægð með að byggingarfulltrúi hafi nú gefið út leyfi
fyrir svölum og sorpgerði
sem komið var fyrir í lokuðu
porti veitingahússins Priksins
í Bankastræti fyrir nokkrum
árum. Það sé gert þrátt fyrir
ítrekaðar kvartanir um hávaða
að næturlagi.
„Notkun svala þessara að
nóttu hefur falist í að rekstraraðili veitingahússins heimilar
þar neyslu áfengra drykkja auk
reykinga. Slík notkun er skýlaust brot á lögum, reglugerðum
og samþykktum um áfengisveitingar,“ segir stjórn samtakanna
sem einnig gerir athugasemd
við að ekki hafi verið „leitað
lögboðins álits húsafriðunarnefndar“.
- gar

Friðrik segir að slík óværa berist til landsins, en enginn hafi
komið með smitaða tölvu til hans
hingað til.
„Ein besta vörnin við þessu,
fyrir utan heilbrigða skynsemi og
vírusvarnarforrit, er að vera með
gott afrit af harða disknum,“ segir
Friðrik. Það hjálpi líka þegar tölvunni er stolið eða ef harði diskurinn hrynur.
brjann@frettabladid.is

VEÐURSPÁ

Tækifæri
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Tekur mest 5,5 kg, vindur upp
í 1400 sn./mín. Orkuflokkur A+.
Íslenskt stjórnborð.
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Soffía
Sveinsdóttir
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veðurfréttamaður

HÆGT KÓLNANDI
Í dag og á morgun
má búast við
tveggja stafa
hitatölum þar sem
hlýjast verður en
útlit er fyrir hægt
kólnandi veður út
vikuna. Suðlægar
áttir verða ríkjandi
með heldur vætusömu veðri S- og
V-til en á morgun
gæti sú gula látið
sjá sig austanlands.
Á MORGUN
10-15 m/s N-til,
annars hægari vindur.
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MIÐVIKUDAGUR
Víða fremur
hægur vindur.
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Alicante

18°

Basel

20°

Berlín

16°

Billund

16°

Frankfurt

17°

Friedrichshafen

16°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

12°

Las Palmas

21°

London

15°

Mallorca

20°

New York

13°

Orlando

28°

Ósló

16°

París

20°

San Francisco

14°

Stokkhólmur

13°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

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

28,9%
71,1%

NEI
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KJÖRKASSINN

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að ferðast um
páskana?
Segðu skoðun þína á visir.is

Tvö ár eru liðin frá því að Alþingi samþykkti bann við nektardansi hér á landi:

Tannheilsa íslenskra barna:

Vill nektardanslaus Norðurlönd

Brýnt að bæta
heilsu barna

SAMFÉLAGSMÁL Siv Friðleifsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, mun leggja fram tillögu um að öll
Norðurlöndin taki upp svipaða löggjöf og Ísland í
nektardansmálum. Þetta mun hún gera á Norðurlandaráðsþingi í haust. Tvö ár voru á föstudag liðin
frá því að nektardans var bannaður á Íslandi.
„Ísland tók mjög stórt og djarft skref þegar við
samþykktum í þinginu bann við nektardansi. Þetta
vakti mikla athygli bæði á Norðurlöndunum og í
Evrópu,“ segir Siv. Hún hefur kynnt tillöguna fyrir
miðjumönnum í Norðurlandaráði, sem hún er í forsvari fyrir. Þegar hafa einhverjir þeirra lýst yfir
áhuga á að leggja fram tillöguna með henni.
„Bannið hefur virkað vel. Það er ekki litið á það
sem eðlilegan hlut hér að hafa slíka staði. Þannig er
það því miður víða annars staðar og ég tel að með

Bannið hefur virkað
vel. Það er ekki litið á
það sem eðlilegan hlut hér
að hafa slíka staði.
SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR
ÞINGKONA

því að flytja svona tillögu á norrænum vettvangi
aukist líkurnar á því að þau fylgi í kjölfarið.“
Hún mun leggja til að önnur norræn ríki taki upp
sömu eða svipaða löggjöf, og að fræðsla verði aukin
í þessum málum.
- þeb

HEILBRIGÐISMÁL Tannheilsa

íslenskra barna er í sjötta neðsta
sæti af OECD-löndunum. Dæmi
eru um að börn hér á landi hafi
ekki farið til tannlæknis svo
árum skiptir.
Barnaheill standa fyrir málþingi um tannheilsu barna í
dag. Samtökin hafa einnig hafið
söfnun undirskrifta á netinu til
að skora á alla hlutaðeigandi að
grípa til aðgerða.
Málþingið verður haldið á
Grand Hóteli í Reykjavík og hefst
klukkan níu.
- sv

VIÐ SKAFTAFELLSJÖKUL Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar varar við því hvað lítið er vitað um greinina og það standi vexti

hennar fyrir þrifum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ferðaþjónustan fær
0,5% af rannsóknafé
Þekkingu á ferðaþjónustu á Íslandi er verulega ábótavant, er mat formanns
Samtaka ferðaþjónustunnar. Greinin fær brot af rannsóknafé atvinnuveganna.
Iðnaður fékk sjö milljarða á sama tíma og ferðaþjónustan fékk 70 milljónir.
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FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaþjónustan í
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Reykjavík
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Ævintýraferð um Suður-Grænland, 9. - 12. júlí 2012
Nánari upplýsingar á www.flugfelag.is og hjá Emil Guðmundssyni í síma 898 9776 eða emil@flugfelag.is, einnig má senda
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GLÆSILEGUR VEISLUSALUR!

ÍSLENSKA / SIA.IS / FLU 58567 02.2012

um fornar byggðir á Suður-Grænlandi.

landinu fær í sinn hlut 0,5% af
opinberu rannsóknafé atvinnuveganna. Lítil þekking á ferðaþjónustunni og fátæklegar grunnrannsóknir eru greininni hættulegar.
Á sama tíma eru gjaldeyristekjur
greinarinnar árið 2011 áætlaðar
um eða yfir 180 milljarðar króna.
Þetta kom fram í erindi sem
Árni Gunnarsson, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, flutti á
aðalfundi samtakanna síðastliðinn
föstudag. Árni sagði að í samhengi
við tekjur greinarinnar væri það fé
sem rennur til rannsókna í greininni „skammarlega lítið“.
Gat hann þess þó að bætt hafi
verið við fjárframlög til Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RF)
og eins hafi Hagstofan fengið aukið
fé til að taka saman tölfræði ferðaþjónustunnar.
Þetta aukna framlag færi rannsóknaféð til greinarinnar ekki upp
fyrir eitt prósent af heildarfé til

rannsókna innan atvinnuveganna.
„Stjórnvöld þurfa hér að taka af
skarið og stokka spilin upp á nýtt,
ferðaþjónustan verður að njóta
sannmælis á við aðrar atvinnugreinar,“ sagði Árni.
Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SAF, segir að tölfræðin sem
hér um ræðir sé tölur iðnaðarráðuneytisins, sem birtar voru
eftir fyrirspurn á Alþingi fyrir
nokkru. Hún segir dæmin fjölmörg
um rannsóknir sem þarf að vinna
strax, til dæmis væri gagnlegt að
unnar væru markaðsgreiningar á
því hvaða hópar ferðamanna það
eru sem ferðaþjónustan á að reyna
að ná til.
„Til hvaða viðskiptavina eigum
við að höfða fyrir þessa eða hina
vöruna sem við höfum að bjóða,“
segir Erna og bætir því við að í
landinu sé nóg af fólki með sérþekkingu til að vinna að þessum
rannsóknum.
Í gögnum sem Ferðamálastofa

hefur unnið, og voru notuð við
gerð ferðamálaáætlunar fyrir árin
2011–2020, koma sömu tölur fram.
Til rannsókna í iðnaði árið 2007
fóru tæp 55% af heildarframlögum hins opinbera til atvinnuvegarannsókna. Til rannsókna í fiskveiðum og landbúnaði fóru 34,9%
framlaga. Alls voru rannsóknir í
þessum greinum styrktar fyrir um
11,2 milljarða króna. Rannsóknir
á orkuframleiðslu og dreifingu
fengu 1,3 milljarða eða tæp 10%
af því rannsóknafé sem var í boði.
Ferðaþjónustan fékk 0,5% eða um
70 milljónir króna og hafði þá bætt
við sig 0,1% frá árinu 2005.
Í erindi Árna kom fram að tekjur
ferðaþjónustunnar eru um fimmtungur af heildargjaldeyristekjum
þjóðarinnar. Árið 2009 voru gjaldeyristekjurnar um 158 milljarðar króna en í fyrra eru þær taldar hafa numið um 180 milljörðum
króna.
svavar@frettabladid.is

Náttúruparadís í hjarta borgarinnar

Gjaldkeri breska Íhaldsflokksins leiddur í gildru blaðamanna og segir af sér:

Falbauð fundi með ráðherrum
LONDON, AP Peter Cruddas, einn

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.

www.nautholl.is

www.facebook.com/nautholl

nautholl@nautholl.is

sími 599 6660

af gjaldkerum breska íhaldsflokksins, hefur sagt af sér eftir
að blaðamenn Sunday Times komu
upp um tilraunir hans til að selja
auðmönnum aðgengi að David
Cameron og George Osbourne,
forsætis- og fjármálaráðherrum
landsins.
Blaðamennirnir þóttust vera
fulltrúar fjárfestingarsjóðs, komu
á fundi með Cruddas og tóku upp
samtalið. Á upptökunni má heyra
gjaldkerann bjóða þeim fundi með
Cameron og Osbourne gegn ríflegum framlögum til flokksins,
jafnvirði hátt í fimmtíu milljóna
króna.

Hann sagði að á slíkum fundum
gætu þeir komið athugasemdum á
framfæri og þær yrðu hafðar til
hliðsjónar við stefnumótunarvinnu
ráðherranna.
Þegar Cruddas tilkynnti um
afsögn sína á laugardagskvöld
sagði hann að honum hefðu orðið á
mistök og að orð hans endurspegluðu ekki fjáröflunarleiðir flokksins. Ekki væri hægt að kaupa sér
fundi með ráðherrum og því síður
að hafa áhrif á stefnuna.
„Það sem gerðist er algjörlega
óásættanlegt. Svona öflum við
ekki fjár í Íhaldsflokknum,“ sagði
David Cameron, og boðaði innanhússrannsókn á málinu.
- sh

TIL SÖLU? David Cameron hafnar því

alfarið að hægt sé að kaupa sér aðgang
að stefnumótunarvinnu Íhaldsflokksins.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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FRAMKVÆMDIR
Vilja byggja módelflugbraut
Flugmódeldeild Þyts vill fá leyfi frá
Kópavogsbæ til að gera eitt hundrað
metra langa flugbraut fyrir módelflug þvert á núverandi flugbraut
vestan Bláfjallavegar. Skipulagsnefnd
Kópavogs hefur meðal annars óskað
eftir umsögn Flugmálastjórnar vegna
málsins.

Málstofa á vegum Alþjóðamálastofnunar HÍ og norska
sendiráðsins: Þriðjudaginn 27. mars, kl. 12-13.30
í fyrirlestrarsal Þjóðarbókhlöðunnar.

EES-samningurinn
Innan eða utan Evrópusambandsins?
Síðastliðin 20 ár hafa Ísland og Noregur hagað þátttöku
sinni í Evrópusamrunanum á sama hátt, þ.e. með aðild
að EES-samningnum og Schengen-samstarfinu, og með
annars konar samningum við Evrópusambandið.
Í janúar síðastliðnum kynnti norska
endurskoðunarnefndin um EES
samninginn skýrslu sína sem greinir áhrif
samningsins á Noreg og hvernig hann
hefur þróast á þessu tímabili. Fredrik
Sejersted, prófessor og formaður
EES-endurskoðunarnefndarinnar
og Ulf Sverdrup, prófessor og
framkvæmdastjóri nefndarinnar, kynna
meginniðurstöður skýrslunnar.

Fredrik Sejersted

Ulf Sverdrup
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2,1 milljarð króna á árinu 2011.
Til samanburðar var hagnaður félagsins 2 milljarðar árið
2010. Þá jókst rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta
(EBITDA) úr
6,2 milljörðum
í fyrra í 7 milljarða.
Heildareignir félagsins í
lok árs voru
45 milljarðar
króna en þar
GYLFI SIGFÚSSON
af voru 62,3%
eigið fé. Hækkaði eiginfjárhlutfallið um 5,3 prósentustig milli
ára. Þá voru vaxtaberandi skuldir 9,8 milljarðar um áramótin og
höfðu lækkað um 1,2 milljarða á
árinu.
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, segir að rekstrarárangur
síðasta árs muni auðvelda fyrirtækinu að leggjast í nauðsynlegar fjárfestingar við endurnýjun
á skipastól félagsins, gámum og
öðrum tækjum.
- mþl

að 80 prósentum líklegra til að
finna fyrir þunglyndisáhrifum
en þeir sem búa með fjölskyldu
samkvæmt niðurstöðum finnskrar rannsóknar. Um það bil þriðji
hver Vesturlandabúi býr einn.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, sem fjallað er um
á vef BBC, getur það að búa með
öðrum aukið andlegan stuðning
og dregið úr einangrun.
Enginn munur var á tíðni þunglyndis milli karla og kvenna sem
bjuggu ein.
- bj

Fjöldi þátttakenda í borgaralegri fermingu frá byrjun

1999 57

VIÐSKIPTI Eimskip hagnaðist um

skipulagningar ráðuneyta verður
tekið í september þegar þrjú ráðuneyti verða til með sameiningum
sex. Þá mun ráðuneytum hafa
fækkað úr tólf í átta.
Samkvæmt tillögu ráðherranefndar, sem samþykkt hefur
verið í ríkisstjórn, verður til nýtt
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, umhverfis- og auðlindaráðuneyti og loks fjármála- og
efnahagsráðuneyti.
Tillagan er nú til umfjöllunar í
þingflokkum ríkisstjórnarflokkanna, en búist er við að breytingarnar taki gildi í september.
- þj

árangurslaust fjárnám var gert hjá
Framsóknarflokknum í janúar vegna
auglýsingaskuldar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1998 49

STJÓRNSÝSLA Lokaskrefið til endur-

FRAMSÓKNARFLOKKURINN Annað

1997 50

Hagnaður Eimskips svipaður

1995 29

Ráðuneytum
fækkar í átta

HEILSA Fólk sem býr eitt er allt

1996 27

Afkoma Eimskips árið 2011:

1994 20

1. Náttúrugripasafn 2. Haukar 3. Fjölnir
Geir Bragason

Sameiningar í Stjórnarráði:

fram á fjárnám hjá flokksfélaginu
sem reyndist árangurslaust. Einar
hafði þá þrjár vikur til að krefjast gjaldþrotaskipta en það hefur
hann ekki gert. „Ætli ég láti þetta
ekki bara fara í þennan farveg og
safna vöxtum á meðan,“ segir Einar
og vísar til meðferðarinnar fyrir
Hæstarétti.
Reynt var að ná samkomulagi
um skuldina en það bar ekki árangur. „Það skilaði engu, ekki frekar
en fyrri daginn,“ segir Einar. „Við
buðum þeim ákveðna upphæð og
þeir höfnuðu því og vildu fara með
þetta fyrir Hæstarétt.“
- sh

1993 26

DÓMSMÁL Skuldaágreiningur
Reykjavíkurfélags Framsóknarflokksins og JCDecaux á Íslandi,
vegna auglýsinga í strætóskýlum,
er nú kominn til kasta Hæstaréttar. Framkvæmdastjóri JCDecaux
hefur ákveðið að krefjast ekki gjaldþrotaskipta félagsins.
Héraðsdómur hefur dæmt um
að Framsókn í Reykjavík skuldi
JCDecaux 2,3 milljónir vegna auglýsinganna, en sú skuld stendur nú
í um 3,6 milljónum. Framsókn telur
að JCDecaux hafi ofrukkað sig og
áfrýjaði til Hæstaréttar
Um miðjan febrúar fór JCDecaux

1992 15

SVÖR

Skuld Framsóknar í Hæstarétt

Auknar líkur á
að fá þunglyndi

1991 16

hugmyndir þeirra sem áttu hæsta
boð í húsið ná fram að ganga?
2. Hverjir urður deildarmeistarar í
handbolta karla?
3. Hver stendur fyrir húðflúrshátíð
í Færeyjum?

Hætta fyrir fólk sem býr eitt:

1990 11

1. Hvernig safn verður í Perlunni ef

Framkvæmdastjóri JCDecaux ákvað að krefjast ekki gjaldþrots flokksfélags:

1989 16

VEISTU SVARIÐ?

Sífellt fleiri börn vilja
fermast borgaralega
214 börn ætla að fermast borgaralega í ár og er það mesti fjöldi frá upphafi.
Formaður Siðmenntar veit ekki hvers vegna börnunum fjölgar milli ára. Formaður Prestafélagsins undrast að börnin séu ekki fleiri en raun ber vitni.
TRÚMÁL „Börnunum hefur fjölg-

að gífurlega hratt á síðustu fimm
árum,“ segir Hope Knútsson, formaður Siðmenntar. „Við vitum ekki
hvers vegna þetta gerist svona
hratt, við erum ekki að gera neitt
öðruvísi. Þetta verður sennilega
bara þekktara með árunum.“
Í ár munu 214 börn fermast
borgaralega á Íslandi og eru það
nær helmingi fleiri en árið 2007,
þegar þau voru 109 talsins. Siðmennt, félag siðrænna húmanista
á Íslandi, hefur staðið fyrir borgaralegum fermingum frá því árið
1989, þegar 16 börn tóku þátt. Gjald
fyrir fermingarfræðslu og athöfnina sjálfa er 34 þúsund krónur.
Guðbjörg Jóhannesdóttir, formaður Prestafélags Íslands, segir
það koma sér verulega á óvart að
þau börn sem kjósi að fermast
borgaralega séu ekki fleiri en raun
ber vitni.

HOPE KNÚTSSON

GUÐBJÖRG
JÓHANNESDÓTTIR

„Miðað við þá umfjöllun sem
hefur verið mætti skilja að það
væru fleiri þúsund börn að fermast borgaralega á hverju ári,“
segir Guðbjörg. „Og að fækkunin
hjá þjóðkirkjunni væri því að sama
skapi mun meiri.“
874 skráðu sig úr þjóðkirkjunni
á síðustu þremur mánuðum síðasta
árs. Guðbjörg telur þó ekki að það
endurspegli á nokkurn hátt fjölda

þeirra barna sem vilji fermast hjá
kirkjunni. „Ég er að mörgu leyti
mjög hissa á þessu. Miklar úrsagnir hér í borginni hafa ekki rímað
við fækkun fermingarbarna,“ segir
hún.
Biskupsstofa hefur aldrei haldið utan um fjölda fermingarbarna
innan þjóðkirkjunnar og því er
ekki hægt að sjá þróunina þar
milli ára. Guðbjörg er prestur í
Hafnarfjarðarkirkju og þar munu
130 til 140 börn fermast í ár. Hún
segir fjöldann hafa haldist svipaðan milli ára og gagnrýnir að Biskupsstofa skuli ekki halda utan um
heildarfjölda fermingarbarna á
landinu. „Þetta er í ólagi hjá þeim
og þarf að laga. En ég tel breytingarnar hafa að mörgu leyti verið
ótrúlega litlar.“
Fræðslugjald fyrir fermingarbörn í þjóðkirkjunni er 9.300 krónur.
sunna@frettabladid.is

Lögum var breytt til að hindra að fyrirtæki væru til rannsóknar á tveimur stöðum:

Fleiri sektir verða vart niðurfelldar
SAMKEPPNISMÁL Búið er að girða

fyrir að mál sem varða brot á
samkeppnislögum hljóti sömu
örlög og olíusamráðsmálið hlaut
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á
fimmtudag. Þar var felldur dómur
um að íslenska ríkinu beri að
endurgreiða olíufélögunum Esso
(Ker hf.), Olís og Skeljungi sektargreiðslur vegna samkeppnisbrota
upp á samtals 1,5 milljarða króna.
Fram kemur í dómnum að gerðar hafi verið breytingar á samkeppnislögum árið 2007. Meðal
þeirra var að refsiábyrgð fyrirtækja var afnumin og þannig
komið í veg fyrir að fyrirtæki
væri til rannsóknar á tveimur
stöðum. Mál fyrirtækja eru eftir
lagabreytinguna eingöngu á forsjá

Samkeppniseftirlitsins en mál einstaklinga hjá lögregluyfirvöldum.
Þá má ekki nota gögn frá Samkeppniseftirlitinu í lögreglurannsókn.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá því á fimmtudag byggði á
þeirri niðurstöðu að svo miklir
annmarkar hefðu verið á meðferð
samráðsmálsins á stjórnsýslustigi að fella verði úr gildi sektarúrskurðinn. Lykilatriðið í kröfu
stefnefnda um að úrskurðinum
yrði hnekkt var að óheimilt hefði
verið að rannsaka málið samtímis
af hálfu samkeppnisyfirvalda og
lögreglu.
Taka má fram að Samkeppniseftirlitið hyggst áfrýja dómi Héraðsdóms til Hæstaréttar.
- mþl

SAMKEPPNISEFTIRLITIÐ Með lagabreytingu á árinu 2007 var tryggt að mál
fyrirtækja er varða samkeppnisbrot verði
einungis á forsjá Samkeppniseftirlitsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

1984

Ford Bronco ´78

1988

Toyota Corolla ´83

1992

Volvo 240 ´88

1997

Chevrolet Monte Carlo ´95

2000

NIssan Primera ´97

2003

VW Golf ´01

2006

Mercedes-Benz E 200 ´06

ER EKKI KOMINN TÍMI Á NÝJAN LYKIL?
Brandenburg

Það er ógleymanleg stund þegar þú færð lykilinn að þínum fyrsta bíl. Flest eignumst við fleiri
en einn og fleiri en tvo bíla um ævina og tilfinningin breytist aldrei. Bílarnir okkar skipa
stóran sess í lífi okkar og sumum þeirra tengjumst við jafnvel tilfinningaböndum.
Lykill er nýr valkostur í bílafjármögnun og býður hagstæð kjör fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Hafðu samband eða farðu á lykill.is – og nýr lykill gæti verið innan seilingar.
Lykill er hluti af MP banka

Ármúli 13a

Sími 540 1700

Lykill.is
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Skiptar skoðanir eru um ágæti þess að leggja gjöld á staka hópa ferðamanna:

Kallað á gjaldtöku vegna skipakomu
FERÐAIÐNAÐUR Hugmyndir eru uppi

um að leggja sérstakt gjald á
farþega skemmtiferðaskipa sem
rynni til umbóta í umhverfismálum.
S æva r Sk apt a son , fra m kvæmdastjóri Ferðaþjónustu
bænda, segir gistináttagjald í
Framkvæmdasjóð ferðamannastaða ásamt framlögum Ferðamálastofu til úrbóta í umhverfismálum, samtals um 150 milljónir
króna, hvergi nærri hrökkva til
að hlúa að auðlindinni sem dregur fólk til landsins.

TRABANT Í TRJÁNUM Starfsmaður í

útivistargarði skammt frá Dresden
í Þýskalandi tryggir festingar fyrir
gamlan Trabant sem hangir þar í
trjánum.
NORDICPHOTOS/AFP

SÆVAR
SKAPTASON

GUNNAR RAFN
BIRGISSON

Á aðalfundi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) á fimmtudaginn benti Sævar á að í sumar

væri von á 100.000 farþegum
skemmtiferðaskipa til landsins.
500 króna gjald á hvern myndi
þýða um 50 milljóna króna viðbótartekjur.
Gunnar Rafn Birgisson, framkvæmdastjóri og eigandi Atlantik, sem sérhæfir sig í móttöku
skemmtiferðaskipa, telur hins
vegar hæpið að taka með þessum
hætti út einn hóp ferðamanna.
„Eigi að leggja á umhverfisskatta
þá eiga þeir að leggjast jafnt á
alla, sama hvort þeir koma til
landsins með flugi eða skipum.“

Gunnar Rafn segir vert að hafa
í huga að aukin skattheimta af
ferðamönnum kunni að draga úr
áhuga þeirra á að sækja landið
heim. „Aukin skattheimta þýðir
ekki endilega meiri tekjur.“
Hins vegar telur Gunnar eðlilegt að hluti skatttekna ríkisins af ferðaiðnaði renni til þess
að byggja upp ferðamannastaði.
Þannig mætti til dæmis með
betra skipulagi og bættri aðstöðu
á „gullna hringnum“ svokallaða
dreifa álagi á staðina.
- óká

Ársfundur 2012

live.is

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
verður haldinn þriðjudaginn 27. mars
kl. 18 á Grand Hótel Reykjavík.
DAGSKR Á FUNDARINS:
» Venjuleg ársfundarstörf
PARÍS Flestir leituðu hælis í Frakklandi á síðasta ári eða rúmlega 56 þúsund manns.

» Önnur mál
Sjóðfélagar og lífeyrisþegar sjóðsins eiga rétt til setu á
ársfundinum. Fundargögn verða afhent á fundarstað.
Reykjavík, 10. febrúar 2012
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Lífeyrissjóður verzlunarmanna | Kringlunni 7, 103 Reykjavík | Sími 580 4000 | skrifstofa@live.is

Í MY N D U N A R A FL / LV

Langflestum hælisleitendum er hafnað.

NORDICPHOTOS/GETTY

300 þúsund
leituðu hælis
í ESB-ríkjum
301 þúsund manns leituðu hælis í ríkjum ESB í
fyrra. Stærstur hluti vildi hæli í Frakklandi og
Þýskalandi. Flestir komu frá Afganistan. Þremur af
hverjum fjórum var hafnað um stöðu flóttamanns.
SAMFÉLAGSMÁL Hælisleitendum

Heilbrigðar tennur: Mannréttindi eða forréttindi?
Málþing Barnaheilla – Save the Children um tannheilsu íslenskra barna
miðvikudaginn 28. mars nk. kl. 9 - 11 á Grand hóteli, Reykjavík
Samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á besta mögulega heilsufari sem hægt er
að tryggja, svo sem með læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Í dag er tannheilsa íslenskra barna í sjötta
neðsta sæti af OECD-löndunum. Til eru dæmi um börn sem ekki hafa farið til tannlæknis svo árum skiptir.
Eru heilbrigðar tennur barna mannréttindi eða forréttindi?

Frummælendur:
Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra
Sigurður Benediktsson, formaður
Tannlæknafélags Íslands
Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir
og verkefnisstjóri hjá embætti landlæknis

Á málþinginu verða einnig sýnd stutt myndbönd
sem nemendur í Snælandsskóla hafa unnið um
málefnið - Pallborðsumræður.
Fundarstjóri er Margrét María Sigurðardóttir,
umboðsmaður barna.

Inga B. Árnadóttir, tannlæknir og prófessor
við tannlæknadeild Háskóla Íslands

Málþingið er öllum opið en óskað er eftir skráningu
á barnaheill@barnaheill.is fyrir kl. 12:00 27. mars nk.

fjölgaði í Evrópusambandsríkjum í
fyrra miðað við árið áður. 301 þúsund manns leituðu hælis í fyrra en
259 þúsund árið 2010. Þetta kemur
fram í tölum Eurostat, hagstofu
Evrópusambandsins.
Níu prósent hælisleitenda komu
frá Afganistan, eða 28 þúsund
manns. Þá komu átján þúsund frá
Rússlandi, tæplega sextán þúsund
frá Pakistan, rúmlega fimmtán
prósent frá Írak og fjórtán þúsund frá Serbíu.
Samkvæmt mati Eurostat voru
níu af hverjum tíu hælisleitendum
að sækja um hæli í fyrsta sinn en
einn af hverjum tíu hafði sótt um
áður. Í fyrra voru teknar ákvarðanir í málum 237.400 hælisleitenda en margir þeirra hælisleitenda höfðu sótt um hæli fyrr.
Þremur af hverjum fjórum
umsóknum var hafnað, eða 178
þúsund. 29 þúsund fengu stöðu
sína sem flóttamanns staðfesta
og 21.400 stöðu flóttamanns með
þörf fyrir viðbótarvernd. Rúmlega níu þúsund manns fengu
dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
Ríflega níutíu prósent allra hælisleitendanna komu til tíu ríkja
innan ESB. Langflestir sóttu
um hæli í Frakklandi og Þýskalandi, 56 og 53 þúsund manns. Þá
sóttu 34 þúsund manns um hæli á

Heimaland hælisleitenda
Flestir hælisleitendur koma frá
þessum löndum:
Afganistan
28.000
Rússland
18.200
Pakistan
15.700
Írak
15.200
Serbía
13.900
Flestir hælisleitendur koma
til þessara landa:
Frakkland
Þýskaland
Ítalía
Belgía
Svíþjóð
Bretland
Holland
Austurríki
Grikkland
Pólland

56.300
53.300
34.100
31.900
29.700
26.400
14.600
14.400
9.300
6.900

Ítalíu og 32 þúsund í Belgíu. Hælisleitendur í Svíþjóð voru tæplega þrjátíu þúsund og 26 þúsund
í Bretlandi. Ríflega fjórtán þúsund hælisleitendur komu til bæði
Hollands og Austurríkis í fyrra á
meðan níu þúsund sóttu um hæli
í Grikklandi og sjö þúsund í Póllandi.
Fæstir leituðu hælis í Eistlandi,
eða 65 manns. Þá leituðu 275 til
Portúgal, 340 til Lettlands, 360 til
Slóveníu og 490 til Slóvakíu.
thorunn@frettabladid.is

Íslenskt grænmeti
styður Mottumars í verki

islenskt.is

Íslenskt grænmeti er stoltur styrktaraðili Krabbameinsfélags Íslands.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Er ekki jafnréttisbaráttan samvinnuverkefni?

Karlréttindakona
– kvenréttindakarl

E

inhverra hluta vegna hafa ummæli Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, í viðtali við vikublaðið
Monitor valdið titringi meðal fólks sem er áhugasamt um
jafnrétti kynjanna.
Einkum tvenn ummæli í viðtalinu hafa verið til
umræðu. Annars vegar að Vigdís hafi talað um „öfgafemínisma“.
Það gerði hún reyndar ekki, heldur spyrjandinn. Vigdís sagðist vara
við öllum öfgum og sagði að þær
SKOÐUN
gætu eyðilagt góðan málstað. Það
virðist ekki vera afstaða sem ætti
Ólafur Þ.
að koma neinum úr jafnvægi.
Stephensen
Hin ummælin voru þessi: „Ég
olafur@frettabladid.is
er mikil kvenréttindakona en ég
er líka karlréttindakona og ég er
að verða meiri og meiri karlréttindakona því ég vil hafa jafnvægi
í þessu í þjóðfélaginu. Ég vil ekki að karlar þurfi að upplifa það sem
konur þurftu að upplifa áður, að konur séu orðnar það sterkar að
karlar þurfi að hafa sig alla við til að viðhalda jafnrétti.“
Nú efast varla nokkur maður um að Vigdís Finnbogadóttir er einn
ötulasti talsmaður kvenréttinda á Íslandi og þótt víðar væri leitað.
Af hverju hrekkur fólk þá í kút þegar hún talar um réttindi karla?
Eru þau einhvern veginn ósamrýmanleg réttindum kvenna?
Í jafnréttisbaráttunni hallar sannarlega meira á konur en karla.
Konur hafa hvorki sömu stöðu né vald og karlar. Það þýðir ekki að
jafnréttissinnar eigi að horfa framhjá þeim sviðum, þar sem hallar
á karlana. Þangað til á allra síðustu árum hafa karlar, sem gætu
hugsað sér að helga sig börnum og heimili um lengri eða skemmri
tíma, til dæmis haft til þess miklu minni réttindi og tækifæri en
konur. Feður standa höllum fæti í forsjármálum. Karlar sem velja
sér hefðbundin kvennastörf mæta fordómum. Ýmislegt bendir til að
strákar dragist aftur úr stelpum í menntakerfinu.
Karl- og kvenréttindi eru oftast nær tvær hliðar á sama peningnum. Ef körlum er gert kleift að taka þátt í heimilisstörfum og
barnauppeldi til jafns við konur, eykst jafnframt svigrúm kvenna
á vinnumarkaðnum. Ef það er almennt viðurkennt að umönnun
barna sé jafnt á herðum beggja kynja, bresta forsendurnar fyrir
að mismuna feðrum og mæðrum þegar kemur að forsjá barna eftir
skilnað. Ef það tekst að eyða þeim fordómum að til séu karla- og
kvennastörf er fólk af báðum kynjum betur sett og getur fremur
helgað sig raunverulegum hugðarefnum sínum.
Vigdís Finnbogadóttir hefur verið ötull talsmaður þess að karlar
taki þátt í jafnréttisbaráttunni til jafns við konur. Slíkt er auðvitað
forsenda þess að baráttan beri varanlegan árangur. Um leið er
nauðsynlegt að útskýra fyrir körlum hvað þeir græði á jafnrétti
kynjanna.
Jafnréttisbaráttan er ekki átök milli karla og kvenna, þótt illu
heilli sé sá misskilningur stundum á kreiki. Hún er barátta fólks af
báðum kynjum gegn úreltum kynhlutverkum, fordómum og ranghugmyndum um hvað fólk kunni, vilji og geti. Karlar hafa ekki
einkarétt á þeim ranghugmyndum.
Allir raunverulegir jafnréttissinnar hljóta þess vegna að vera
bæði karl- og kvenréttindasinnar; karlréttindakonur, kvenréttindakarlar, öfugt og hvort tveggja. Þetta er samvinnuverkefni.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Spennandi

Of eða van

Þingmenn kvarta gjarnan yfir því að
upplýsingum sé haldið frá þeim. Þetta
á ekki síst við um upplýsingar úr fjármálakerfinu. Eftir hrun er bankaleynd
orðin stækasta skammaryrði og
sumir hafa meira að segja lagt til að
hún verði afnumin. Pétur Blöndal,
hinn dugmikli þingmaður Sjálfstæðisflokksins, óskaði í upphafi
árs eftir upplýsingum frá bönkunum um það hverju það hefði
skilað honum að láta hundrað
þúsund kall liggja á
ólíkum innlánsreikningum undanfarin sex
ár. Þetta er spennandi
pæling hjá Pétri.

Nú er vandamálið hins vegar ekki
upplýsingaþurrð, heldur þvert á móti.
Að eigin sögn fékk Pétur „slíka súpu“
af upplýsingum frá bönkunum að
hann kveðst vera að drukkna í þeim
og eigi í stökustu vandræðum með
úrvinnsluna. Það er vandlifað í
þessum heimi.

fjölpósti,
blöðum,
tímaritum,
bréfum og
vörum.
Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is

Lögreglumenn fylgja
nú sumum ráðherrum
hvert fótmál og gæsla
í kringum aðra hefur
verið hert. Í því samhengi
er athyglisvert að lesa
nýframlagt svar for-

stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Glerhýsi Þorsteins Pálssonar?
Stjórnmál

Okkar
hlutverk
er að
dreifa

Öryggishópurinn

sætisráðherra við fyrirspurn Vigdísar
Hauksdóttur um alla þá hópa, nefndir
og ráð sem ráðherrann hefur komið á
laggirnar frá kosningunum 2009. Þar
kemur nefnilega í ljós að 30. janúar
síðastliðinn skipaði Jóhanna Sigurðardóttir, að eigin frumkvæði, starfshóp
um öryggismál æðstu stjórnar ríkisins.
Í honum sitja fulltrúar forsætis-,
fjármála-, utanríkis- og innanríkisráðuneytis, auk fulltrúa
Ríkislögreglustjóra. Það fór
býsna lágt þegar hópurinn
var stofnaður og
óljóst er um tilefnið,
en vinnan virðist
þegar hafa borið
ávöxt.

Margrét S.
Björnsdóttir
formaður framkvæmdastjórnar
Samfylkingarinnar

Í

vikulegum stjórnmálaskýringum Þorsteins Pálssonar nýtir hann hvert tækifæri til að gera lítið úr störfum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur, jafnvel
þegar hann er sammála henni efnislega,
sbr. grein sl. laugardag um gjaldmiðlamál.
Þessi árátta minnir á stöðugar árásir Staksteina Morgunblaðsins á Ingibjörgu Sólrúnu. Stefán Benediktsson taldi og flokkaði
Staksteinaskrif eins ársins: Enginn stjórnmálamaður komst í námunda við Ingibjörgu
og miklu munaði.
Ég fullyrði að Jóhanna og hennar ríkisstjórn hafa komið fleiri umbótamálum á
dagskrá og að verulegu leyti í gegn, en
nokkur ríkisstjórn, frá því ég fór að fylgjast
með stjórnmálum. Ég nefni þau sem mér
eru mikilvægust: Breytt skatta- og bótakerfi
hefur snúið við ójafnaðarþróun sem Þorsteinn og hans flokksbræður stuðluðu að frá
árinu 1996. Samt hafa skattar lækkað sem
hlutfall af landsframleiðslu. Ríkisstofnunum hefur fækkað um 28 og ráðuneyti verða
átta í stað tólf. Það síðarnefnda var ávallt
talið ómögulegt því koma þurfti „verðugum“
stjórnmálamönnum í ráðherrastóla og stuttbuxnabræður Þorsteins settu Íslandsmet
í útþenslu ríkisumsvifa. Ný lög koma nú í
veg fyrir pólitískar ráðningar dómara, sem
Þorsteinn og hans flokksbræður stunduðu

í áratugi. Öðrum pólitískum ráðningum,
sem Þorsteinn og félagar stunduðu einnig
grimmt, var sagt stríð á hendur. Sjálfur
fékk Þorsteinn sendiherrastöðu. Loks hillir
í uppstokkun fiskveiðistjórnunarkerfisins,
sem Þorsteinn og hans flokksbræður hafa
staðið dyggan vörð um, þó hrikaleg eignatilfærsla og einokunartilhneiging gjafakvótakerfisins yrði ljós. Við sölu ríkiseigna mun
ríkisstjórn Jóhönnu ekki nota flokkspólitískar úthlutunarreglur Þorsteins og flokksfélaga hans. Ég sat í einkavæðingarnefnd
þegar Þorsteinn, þá sjávarútvegsráðherra,
seldi fram hjá nefndinni stórfyrirtækið SR
mjöl til pólitískra vildarvina, í stað hæstbjóðanda.
Það er vandasamt að vera forsætisráðherra og formaður í stórum stjórnmálaflokki. Það hefur Þorsteinn sjálfur reynt.
Jóhönnu hefur tekist að halda ríkisstjórn
saman á erfiðustu tímum lýðveldisins. Sú
eina sem Þorsteinn veitti forystu stóð í eitt
ár. Jóhönnu hefur tekist að halda Samfylkingunni saman þrátt fyrir yfirþyrmandi
verkefni, reiði og tortryggni í garð stjórnmálamanna. Í formennskutíð Þorsteins
klofnaði Sjálfstæðisflokkurinn og fékk í
næstu kosningum þar á eftir, undir hans
forystu einhverja lélegustu útkomu í sögu
sinni. Er verið að kasta steinum úr glerhúsi?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is
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Umhverfisvernd er íhaldsstefna
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

M

ælingar kváðu herma að
Svandís Svavarsdóttir sé
sá ráðherra sem flestum þyki
hafa staðið sig illa í starfi. Það er
undarlegt. Það er erfitt að átta sig
á því hvaða fólk er spurt og hví
það er svona óánægt en skýringin liggur að minnsta kosti ekki
í því að Svandís sé löt og hyskin
eða svíkist um að vinna sín störf
af samviskusemi. Öðru nær. Ætli
sé þá ekki nærtækast að leita
skýringa í því að þessu fólki mislíki það hversu rösk hún er og
röggsöm. Að þetta fólk vilji ekki
duglegan og drífandi umhverfisráðherra.
Allt mannkyn á mikið undir
náttúruvernd en kannski á það
alveg sérstaklega við um Íslendinga – fyrst og fremst náttúrunnar sjálfrar vegna en líka vegna
sjálfra sín, sjálfsmyndar sinnar
og raunar beinharðra peningalegra hagsmuna, því að á ímynd
ósnortinnar náttúru byggist
aðdráttarafl landsins fyrir ferðamenn, og æ meir eftir því sem
heimurinn spillist víðar.
Eins og Jónas Hallgrímsson
orti í erindinu úr Hulduljóðum
sem við syngjum aldrei: Veitt
hefur Fróni mikið og margt, /
miskunnar faðir, en blindir menn
/ meta það aldrei eins og ber /

unna því lítt sem fagurt er, / telja
sér lítinn yndisarð / að annast
blómgaðan jurtagarð.“
Við höfum séð sveitastjórnarmenn tala um mengunarvarnir
sem „öfgar“. Þeir hljóma eins og
þeir telji það mannréttindi að fá
að anda að sér díoxíni og sjálfsagt
mál að Íslendingar séu undanþegnir reglum Evrópusambandsins um leyfileg mörk díoxínmengunar. Þeim virðist fyrirmunað að
skilja að þessar reglur eru settar
til að gæta hagsmuna almennings,
sem þeim ber raunar að þjóna.
Of oft heyrir maður og sér talað
illa um náttúrufræðinga. Maður
heyrir og sér talað um náttúruverndarmenn og jafnvel náttúruvísindamenn eins og þar fari
slettirekur og boðflennur þegar
mikið standi til, sem komi og

við öndum að okkur hreinu lofti,
bergjum á hreinu vatni, drekkum hreina mjólk, snæðum hreint
grænmeti, hreinan fisk og hreint
kjöt: það eru ekki öfgar, það er hið
eðlilega ástand á þessari góðu og
gjöfulu jörð. Við þurfum ekki að
gera annað en að læra að lifa af
og með jörðinni og þá mun okkur
farnast vel.
Þá verðum við að velja framkvæmdir af kostgæfni og í góðri
sátt við landið. Umhverfisvernd
á ekki að vera hægri eða vinstri
mál; of mikið er í húfi. Af hverju
er það eitthvað hægri sinnað að
rótast áfram eins og skammsýnt
naut? Af hverju er fyrirhyggja
og skynsemi í nýtingu náttúrunnar vinstri sinnuð? Of lengi
hafa hægri sinnaðir stjórnmálamenn talað eins og þeir láti sér

Af hverju er það eitthvað hægri sinnað
að rótast áfram eins og skammsýnt naut?
Af hverju er fyrirhyggja og skynsemi í
nýtingu náttúrunnar vinstri sinnuð?
eyðileggi allt út af „öfgum“. Menn
víla jafnvel ekki fyrir sér að tala
um náttúruverndara í sömu andrá
og hryðjuverkamenn, vegna þess
að hinn snaróði Paul Watson
sökkti hvalbátum hér um árið.
Hvað er öfgafullt? Sá sem vill
bjóða sínu fólki upp á margfalt magn þess sem leyfilegt er
af díoxíni af því að hann tímir
ekki að koma sér upp sómasamlegum mengunarvarnabúnaði
við sorpbrennsluna – sá er öfgamaður; ekki það fólk sem vill að

í léttu rúmi liggja hvað verður
um jörðina og lífið á jörðinni,
svo lengi sem hægt sé að moka
upp „verðmætum“. Of lengi hafa
hægri menn lagt eyrun við þarfleysuhjali ábyrgðarlausra afneitunarsinna. Stundum vilja hægri
sinnaðir stjórnmálamenn telja
okkur trú um að þeim einum sé
treystandi til að stýra landinu
vegna þess að þeir sýni aðgæslu
og ábyrgð, ráðdeild og festu. Það
á ekki við um í umhverfismálum. Það á ekki við til að mynda

Bjarna Benediktsson sem lét
sér sæma um daginn að tala um
„öfgamenn í umhverfismálum“
sem hafi rammaáætlun „í gíslingu“. Hann var þar til að mynda
að vísa til manna á borð við Orra
Vigfússonar sem hefur verið í fararbroddi þeirra sem vilja vernda
Þjórsá og lagt fram athyglisverðar hugmyndir um að byggja hana
upp sem mikla laxveiðiá. Þetta
er sami tónninn og mætti Ólafi
F. Magnússyni þegar hann var á
sinni tíð púaður út af landsfundi
Sjálfstæðisflokksins.
Samt er þarna í Sjálfsstæðisflokknum viss hefð, viss saga.
Einn þingmanna og áhrifamanna
flokksins, Birgir Kjaran var
einn kunnasti náttúruverndarsinni landsins og skrifaði bækur
um þau efni; bókaforlag hægri
manna, Almenna bókafélagið gaf
út grundvallarrit um náttúruvernd, til að mynda hina frægu
Raddir vorsins þagna sem Hannes Hólmsteinn er alltaf að reyna
að afsanna í þrotlausri málsvörn
sinni fyrir sóðaskapnum – og höfuðskáld þeirra Sjálfstæðismanna,
Tómas Guðmundsson, orti nokkur áhrifamikil ljóð um náttúruverndarmál undir lok skáldferils
síns.
Við þurfum að fá heilbrigða
íhaldsmenn í stjórnmálin. Varfærna, búralega, tortryggna,
trausta íhaldsmenn sem eru á
móti flumbrugangi og skyndigróðabralli en vilja halda í það
sem er gott, rækta það og varðveita, fara fetið. Í útlöndum kallar
slíkt fólk sig konservatíft – það er
sama orðið sem haft er um varðveislu og vernd. Náttúruvernd er
íhaldsstefna.

AF NETINU

Háborg pungraksturs
Raksturinn er orðinn það sem á
frönsku heitir de rigueur, einhvers
konar áþján. En
þetta á ekki bara
við um konur.
Maður fer í
Baðstofuna inni
í líkamsræktarstöðinni Laugum og
verður dálítið hugsi þegar maður
sér að þar er fullt af karlmönnum
með rakaðan pung. Það er svo
sem ekki þannig í Vesturbæjarlauginni, ekki enn þá – en þarna
í Laugardalnum er einhvers konar
háborg pungraksturs.
silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Þóra aldrei ópólitísk
Ég lýsti því yfir hér fyrir allnokkru
síðan að ég vildi sjá Pál Skúlason
sem næsta forseta. Það virðist úr
sögunni núna. Mér þykir það miður.
Ég vildi svo gjarnan fá forseta sem
ljær embættinu meiri dýpt - sem
hefur hugsjón fyrir hlutverki þess,
lýðræðinu og er meðvitaður um
þær ógnir og hættur sem samfélagið stendur frammi fyrir á hverjum
tíma. Og hefur trú á þeim möguleikum sem hið sama samfélag hefur í
greip sinni ef það kærir sig um.
Það mun aldrei takast héðan
af að láta sem Þóra Arnórs sé
ópólitískur forsetaframbjóðandi. Ef
hún fer fram er hún rammpólitísk.
Bakland hennar er eins pólitískt
og frekast getur verið. Það er sama
hvaða fjöðrum menn stinga í hatta
sína - drifkrafturinn við að draga
Þóru fram á völlinn er allur hjá einsleitum hópi sem vill losna við Ólaf
Ragnar af pólitískum ástæðum.
maurildi.blogspot.com
Ragnar Þór Pétursson

GRÆDDU Á GULLI
CenterHotel Klöpp, Klapparstíg 26
AFTUR Á ÍSLANDI VEGNA MIKILS ÁHUGA!
UPPRUNALEGA GULL OG SILFUR KAUPSTEFNAN.

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

AÐEINS ÞESSA ÞRJÁ DAGA:
Þriðjudaginn 27. mars, miðvikudaginn 28. mars
og ﬁmmtudaginn 29. mars frá kl. 11 til 18.
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 tugþúsunda 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 skuldbinding 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
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Um sannleiksnefnd
Sannleiksnefnd
Birgir Hermannsson
stjórnmálafræðingur

Í

skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis um bankahrunið segir
meðal annars: „Í skýrslum ráðherra og fyrirsvarsmanna ríkisstofnana fyrir rannsóknarnefnd
Alþingis vísaði hver á annan um
athafnaskyldu og enginn gekkst
við ábyrgð.“ Þessi orð geta eins átt
við um vitnaleiðslur fyrir Landsdómi. Fátt nýtt kom þar fram og
ekkert sem breytir þeirri mynd
sem dregin er upp í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. „Ég vissi
ekkert, ég gat ekkert gert, ég mátti
ekkert gera“, var tónninn hjá flestum þeim sem báru vitni. Yfir þessi
mál er farið í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og myndar hún
góðan grundvöll fyrir málefnalega
umræðu um athafnir og athafnaleysi stjórnvalda.
Það þarf ekki að koma á óvart að
nýjar upplýsingar eða „nýr sannleikur“ hafi ekki komið fram hjá
Landsdómi. Hlutverk dómstóla er
að úrskurða um tiltekin og jafnan þröngt skilgreind ákæruefni,
hvort tiltekin atburðarrás sé andstæð tilteknum ákvæðum laga.
Landsdómur getur því aldrei orðið
„uppgjör“ við hrunið almennt séð,

heldur aðeins og eingöngu svar
við þeirri spurningu hvort tiltekið athafnaleysi ráðherra varðaði
við lög.
Þetta þrönga hlutverk Landsdóms hefur orðið þó nokkrum
tilefni til þess að álykta sem svo
að sérstök sannleiksnefnd hefði
verið betri kostur til að gera upp
hrunið. Þetta er til dæmis síðbúin skoðun Ögmundar Jónassonar
ráðherra og Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrverandi ráðherra. Ýmsir útrásarvíkingar eru
einnig hlynntir sannleiksnefnd,
meðal annars þeir Jón Ásgeir
Jóhannesson og Björgólfur Thor
Björgólfsson. Þessi umræða um
sannleiksnefnd er að mörgu leyti
sérstök, rannsóknarnefnd Alþingis
var sannleiksnefnd með víðtækar
rannsóknarheimildir. Mér virðist liggja í augum uppi að margir
þeirra sem tala fyrir sannleiksnefnd gera það vegna þess að þeir
hafa persónulegra eða pólitískra
hagsmuna að gæta. Viðkomandi
eru ósammála rannsóknarnefndinni og vilja rétta sinn hlut. Allir
sem í hlut eiga geta auðvitað gert
það í ræðu og riti, tveir fyrrverandi ráðherrar hafa þegar skrifað
bækur og sagt sína hlið á málunum
og fleiri munu eflaust gera það í
framtíðinni. Einn af þeim sem
báru vitni fyrir Landsdómi hefur
heilt dagblað til skrifa söguna
samkvæmt sínu höfði. Það virðist
því ekkert vanta upp á að fólk komi

sinni hlið á málum á framfæri hafi
það áhuga á.
Það eru hins vegar sterkari
rök gegn sannleiksnefnd en ofangreind. Eitt af vitnum Landsdóms var nýlega dæmt til refsingar vegna máls tengdu hruninu og
þrjú vitni hafa verið úrskurðuð í
gæsluvarðhald að kröfu sérstaks
saksóknara. Ef valkosturinn var,
svo notað sé orðalag Ingibjargar
Sólrúnar, refsifarvegur eða sannleiksnefnd, þá má ljóst vera að valkostirnir áttu við um fleiri en fyrrverandi ráðherra. Þeir sem telja
að sannleiksnefnd hafi verið valkostur við Landsdóm eru einnig
að færa rök fyrir því að sannleiksnefnd hafi verið valkostur við sérstakan saksóknara. Rannsóknarnefndin fjallaði um fjölmörg mál
sem vísað var til sérstaks saksóknara. Væri ekki eðlilegt að fjalla um
þau mál og önnur sem saksóknarinn fjallar um í sannleiksnefnd
frekar en fyrir dómstólum?
Sannleiksnefnd var því að mínu
viti enginn valkostur við Landsdóm. Valkostir Alþingis voru
þeir hvort ákæra ætti ráðherra
eða ekki. Um þessa valkosti má
deila, en sannleiksnefnd er ekki
vel ígrundað innlegg í þær deilur.
Rannsóknarnefnd Alþings lauk
störfum vorið 2010, enn eiga margir erfitt með að sætta sig við þann
heldur dapurlega sannleika sem
hún bar á borð.

Fráleit umræða um
frumvarp velferðarráðherra
Samfélagsmál
Elsa B.
Friðfinnsdóttir
formaður
Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga

U

mræða síðustu daga um svokallað pillufrumvarp velferðarráðherra hefur tekið á sig einkennilegar myndir. Frumvarpið
kveður á um takmarkaða heimild
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra
til að ávísa hormónatengdum getnaðarvörnum. Þar er brugðist við tilmælum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna en nefndin lýsti
nýlega yfir áhyggjum vegna fjölda
þungana og fóstureyðinga meðal
stúlkna undir 18 ára aldri hér á
landi. Samkvæmt upplýsingum frá
Landlækni fóru fimm stúlkur yngri
en 15 ára í fóstureyðingu 2010 og
177 stúlkur á aldrinum 15-19 ára.
Einstaka læknar hafa lýst sig
andvíga frumvarpinu og hafa
sveigt umræðuna um frumvarpið inn á vafasamar brautir. Látið
hefur verið að því liggja að skólahjúkrunarfræðingar kynnu að ávísa
pillunni á 11 ára stúlkubörn án vitundar foreldra þeirra. Slíkur málflutningur er fráleitur og viðkomandi læknum ekki samboðinn. Slíkt
dytti vonandi engum í hug hvorki
lækni né hjúkrunarfræðingi.
Þá hefur verið ýjað að því að
frumvarpið dragi úr upplýsinga-

skyldu hjúkrunarfræðinga og
lækna til foreldra. Svo er alls ekki,
upplýsingaskyldan verður hin
sama. Þá hefur því verið haldið
fram að frumvarpið endurspegli
stéttaríg. Sá rígur er þá frá þeim
sömu læknum kominn. Ég þori að
fullyrða að hjúkrunarfræðingar
sækjast ekki eftir því að sjúkdómsgreina. Kynlíf unglinga er ekki
sjúkdómur en er hins vegar staðreynd sem þarf að viðurkenna.
Forvarnir eru hér mikilvægastar. Foreldrar og skólahjúkrunarfræðingar þurfa að fræða börn og
unglinga um kynlíf, styrkja þau
sem einstaklinga þannig að þau
geti valið og hafnað. Það þarf að
brýna fyrir þeim að bera virðingu
fyrir sjálfum sér og öðrum, og
síðan að veita þeim sem farin eru
að stunda kynlíf, með eða án vitneskju foreldra, viðeigandi úrræði
til að koma í veg fyrir ótímabærar
þunganir. Rétt er að ítreka að landlæknar, bæði núverandi og fyrrverandi, eru meðmæltir því að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður fái
þetta takmarkaða leyfi til að ávísa
hormónatengdum getnaðarvörnum.
Þá hefur lækningaforstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins lýst
þeirri skoðun sinni að pillan eigi
ekki að vera lyfseðilsskyld, það er
að konur eigi að hafa frían aðgang
að henni.
Umrætt frumvarp velferðarráðherra snýst fyrst og fremst um
aukið aðgengi unglingsstúlkna að

getnaðarvörnum. Komið hefur fram
að meðalaldur stúlkna þegar þær
fara að stunda kynlíf er rúmlega
15 ár. Þá eru þær enn í grunnskóla.
Vonandi geta flestar þessara ungu
stúlkna (og vonandi drengirnir líka)
rætt við foreldra sína um kynlíf og
getnaðarvarnir. Vonandi eru foreldrar þeirra tilbúnir til að fá frí
fyrir þær í skólanum, panta tíma
fyrir þær hjá heimilislækni og sitja
með þeim í viðtalinu og skoðuninni.
Því miður er ég þó hrædd um
að sú sé ekki alltaf raunin. Það er
einmitt þeim unglingsstúlkum sem
ekki ræða kynlíf og getnaðarvarnir
við foreldra sína sem þarf að bjóða
önnur úrræði. Þessi hópur hefur
alist upp við það í gegnum grunnskólann að geta leitað til skólahjúkrunarfræðings með sínar spurningar
og vandamál. Skólahjúkrunarfræðingar sjá auk þess víða um kynlífsfræðslu í skólum þannig að líkur
eru á að gott traust hafi skapast
milli barnanna og skólahjúkrunarfræðingsins. Gott aðgengi og
traust eru lykillinn að því að unglingsstúlkur (og drengir), sem farnar eru að stunda kynlíf og geta af
einhverjum ástæðum ekki rætt
þau mál við foreldra sína, leiti eftir
ráðgjöf og ávísun á getnaðarvarnir.
Það er um það sem frumvarp velferðarráðherra snýst, aukið aðgengi
að þjónustunni, betri þjónustu,
vonandi færri þunganir unglingsstúlkna og vonandi fækkun fóstureyðinga.

Boltinn hjá þjóðinni
Ný stjórnarskrá
Eiríkur Bergmann
stjórnmálafræðingur,
sat í Stjórnlagaráði

F

yrsta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldissögunnar um mál sem liggur fyrir
Alþingi fer fram samhliða forsetakjöri þann 30. júní næstkomandi – nái þingsályktunartillaga
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Alþingis fram að ganga. Þá verður þjóðin spurð álits á frumvarpi
Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá og fimm valkostum.
Frá stofnun lýðveldisins á Þingvöllum árið 1944 hefur þjóðin
aldrei verið spurð álits á nokkru
máli sem Alþingi hefur haft til
meðferðar. Ísland er raunar á
meðal þeirra vestrænna ríkja þar
sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru
hvað fátíðastar – þó svo að forseti Íslands hafi þrívegis vísað
afgreiddum lögum Alþingis til
þjóðarinnar; fyrst í fjölmiðlamálinu og svo tvisvar í Icesave. Fylgjendur beins lýðræðis hljóta að
fagna því að þjóðin fái nú loks að
vera með í ráðum í ákvarðanatöku
um mikilvægt mál.

Langur aðdragandi
Vel fer á því að þessi fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla að frumkvæði
Alþingis skuli fara fram um
stjórnarskrána. Ekki aðeins er
það í anda frumvarps Stjórnlagaráðs að hafa fólkið með í ráðum
heldur hefur allar götur frá lýðveldistökunni staðið til að íslenska
þjóðin setji sér sína eigin stjórnarskrá. Þá var ákveðið að gera sem
minnstar breytingar á fullveldisstjórnarskránni frá árinu 1920
sem að uppistöðu var byggð á
dönsku stjórnarskránni – sem lítið
hafði breyst frá endalokum einveldisins árið 1849. Og sem Kristján IX hafði rétt okkur árið 1874.
Krafan um þjóðareiningu varð til
þess að ekki þótti hættandi á það
að átök um stjórnarskrárbreytingar myndu varpa skugga á lýðveldistökuna. Þó féll danska stjórnarskráin í hóp þeirra sem urðu til við
hægfara umskipti frá einveldi til
fulltrúalýðræðis og endurspeglaði
trauðla þá róttæku stjórnkerfisbreytingu sem orðið hafði eftir að
nýtt lýðræðiskerfi festist í sessi.
Því varð úr að stefnt skyldi að
heildarendurskoðun á stjórnarskránni strax eftir lýðveldistökuna – eins og til dæmis kom fram
í stjórnarsáttmála nýsköpunarstjórnarinnar sem tók við völdum haustið 1944. Töf varð á og
þrátt fyrir fjölda stjórnarskrárnefnda hefur Alþingi reynst ófært
um að ná saman um heildstæða
endurskoðun á grundvallarlögum
landsins – þó svo að margvíslegar smávægilegar breytingar hafa
vissulega verið gerðar, svo sem
nýr mannréttindakafli árið 1995.
Að formi til endurspeglar núgildandi stjórnarskrá enn þessa gömlu
togstreitu – á milli einvaldsins og
fulltrúa fólksins.
Lýðræðislegt ferli
Að loknu viðamiklu lýðræðislegu
ferli liggja nú loks fyrir drög að

stjórnarskrá sem Íslendingar
hafa samið sjálfir. Alþingi blés til
allsherjarkosninga til stjórnlagaþings (sem svo varð að þingkjörnu
Stjórnlagaráði eftir að sex dómarar ógiltu kosninguna á grundvelli tæknilegra ágalla án þess þó
að bera brigður á niðurstöðuna).
Á sjötta hundrað manns buðu sig
fram og rúm 84 þúsund tóku þátt.
Blásið var til þúsund manna
þjóðfundar sem í kjölfar frjórra
samtala varpaði fram ótal hugmyndum sem stjórnlaganefnd,
skipuð sérvöldum sérfræðingum, notaði til að vinna viðamikla
skýrslu upp í hendurnar á Stjórnlagaráði. Með aðstoð allra mögulegra miðla hafði Stjórnlagaráð svo stöðugt og opið samráð
við hvern þann sem vildi og fékk
þannig þúsundir erinda og ábendinga til úrvinnslu.

Tilboðið
Sá galli er þó á gjöf Njarðar að
fjölmiðlar hafa einkum flutt fréttir af málsmeðferðinni fremur en
innihaldinu. En við hljótum að
treysta á að úr bætist í aðdraganda
kosninganna. Nýja stjórnarskráin
felur í sér tilboð til þjóðarinnar;
svo sem um aukið lýðræði, tryggari mannréttindi, persónukjör,
skýrari aðskilnað valdþáttanna,
jafnt vægi atkvæða, faglegar ráðningar í æðstu embætti og að náttúruauðlindir séu í þjóðareign.
Meginmarkmiðið var þó að einfalda og skýra stjórnarskrána
svo hver maður geti lesið hana
og skilið stjórnskipan landsins.
Við það glata útvaldir stjórnskipunarsérfræðingar að vísu nokkru
af túlkunarvaldi sínu sem kann
að skýra afundna afstöðu sumra
þeirra. Tveir fulltrúar úr stjórnlaganefndinni hafa til að mynda
fundið að ýmsu því sem rataði í
stjórnarskrárdrögin að tillögu
annarra sérfræðinga í nefndinni.
En sérfræðinganefndin klofnaði
eiginlega alveg í tvennt. Þá fann
einn stjórnmálafræðiprófessorinn einkum að því að ekki væri
gert ráð fyrir að minnihluti þings
gæti vísað lögum í þjóðaratkvæði
á meðan kollegi hans gagnrýndi
okkur einkum fyrir að opna á þá
sömu leið á fjögurra daga vinnufundi Stjórnlagaráðs um daginn.
Hér er því ansi vandratað. En
álit sérfræðinganna er oft aðeins
byggt á eigin stjórnarskrárpólitískri afstöðu – sem hverjum
manni er frjálst að hafa.
Þjóðin ræður för
Þær tillögur sem nú liggja fyrir
þjóðinni eru afrakstur viðamikillar vinnu margs fólks yfir langan
tíma. Enginn fékk sína óskastjórnarskrá en öll vorum við í Stjórnlagaráði sannfærð um að sú nýja
væri langtum betri en sú gamla.
Þess vegna samþykktum við hana
einróma. En nú er boltinn sem sé
hjá þjóðinni sjálfri.
Lítist henni vel á verða niðurstöðurnar úr kjörinu um valkostina ofnar inn í frumvarpið og lagðar fyrir Alþingi sem vitaskuld
hefur síðasta orðið. Lítist fólki hins
vegar illa á málið er það einfaldlega úr sögunni. Jafnt fylgjendur
sem andstæðingar nýju stjórnarskrárinnar ættu að geta sætt sig
við dóm þjóðarinnar.
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VORVERKIN HAFIN
Vorverkin hjá Reykjavíkurborg eru hafin og var byrjað að
sópa götur í vikunni sem leið. Farið verður yfir allar götur
og gangstíga með stórvirkjum tækjum. Magnið sem þarf að
hreinsa upp eftir veturinn er mikið og víða þarf að byrja á
grófsópun. Ábendingar um hreinsun er hægt að senda inn
WWW.REYKJAVIK.IS/BORGARLAND.
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FYRIR ÞÁ SEM HYGGJA
Á FRAMLEIÐSLU
gIOXJLU
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ALLT Á EINUM STAÐ Framleiðsla.is er vefur sem hefur verið í
þróun hjá hönnunarfyrirtækinu Studiobility um nokkurt skeið.
Hann var kynntur á HönnunarMars um helgina og gátu fyrirtæki skráð sig til leiks. Gert er ráð fyrir því að vefurinn opni
formlega í byrjun næsta árs.

K

veikjan að vefnum var sú að
hönnuðir og fyrirtæki í skapandi
iðnaði þurfa oftar en ekki að leita
eftir samstarfi við framleiðslufyrirtæki
til að koma vöru á markað. Lengi hefur
þótt skorta að upplýsingar um slík
fyrirtæki liggi fyrir á einum stað. Hugmyndin með vefnum er að safna saman
á einn stað upplýsingum til að auðvelda
stefnumót viðskipta, framleiðslu og
nýrra hugmynda,“ segir Guðrún Lilja

Gunnlaugsdóttir sem stendur að baki
verkefninu ásamt kollega sínum hjá
Studiobility, Ólafi Ómarsyni. Öll framleiðslufyrirtæki og fyrirtæki sem þjóna
skapandi iðnaði með efnum, aðferðum
eða tækjabúnaði geta skráð sig á framleiðsla.is. Gert er ráð fyrir því að helstu
notendur verði hönnuðir, þróunarstjórar, fyrirtæki í iðnaði, skapandi greinar,
skólar, þekkingarsetur og almenningur
allur. Guðrún Lilja segir mikla vinnu

Fermingartilboð
úttekt
kr. vöru
10.000
úmum
rmingarr
fe
m
u
ll
fylgir ö

Gerið GÆÐA- og verðsamanburð
Ný hönnun
VALHÖLL
5 svæðaskipt gormakerfi, gæðabólstrun,
stál kantstyrkingar

a
ánað
12 m lausar
vaxta ðslur
grei

Stærð
Verð
Tilboð
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.
Verð með íslenskum botni og fótum
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AUKIN VERÐMÆTASKÖPUN Markmiðið
með vefnum er meðal
annars að stuðla að
betri nýtingu þekkingar
og tækjabúnaðar og
auka þannig verðmætasköpun. Fyrirtæki geta
skráð sig á slóðinni framleidsla.is en þar er auk
þess myndband sem
sýnir möguleikana sem
vefurinn hefur upp á að
bjóða.

■ FRAMHALD Á SÍÐU 2

FÓLK| HEIMILI
FURÐULEGAR
STAÐREYNDIR
Baðherbergi
■ Psycho frá árinu 1960 er
fyrsta kvikmyndin sem sýndi
sturtað niður í klósetti. Atriðið
olli miklu fjaðrafoki.
■ Nasistaforinginn Hermann
Goering þverneitaði að nota
klósettpappír. Þess í stað nýtti
hann vasaklúta.
■ Fólk ver að meðaltali þremur
árum ævi sinnar sitjandi á
klósetti.
■ Salerni á Bretlandi hafa oftar
en einu sinni verið valin þau
verstu í heimi. Salerni á Grikklandi, í Frakklandi og Taílandi þykja ekki
mikið skárri.
■ Rannsóknir
sýna að fyrsti
klósettklefinn
sem blasir við
á almenningssalernum
er sá minnst
notaði.
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GLEÐJA OG VEITA
ALMENNA VELLÍÐAN
LÍN DESIGN KYNNIR Fallegar og umhverfisvænar vörur frá Lín design hafa
vakið athygli. Fyrirtækið hannar og framleiðir rúm- og sængurfatnað með
áherslu á gæði.

L

ín design hefur frá stofnun árið
2005 haft gæði að leiðarljósi við
hönnun og framleiðslu á rúmog sængurfatnaði. Til marks um það
leggur fyrirtækið ríka áherslu á fallegar
og umhverfisvænar íslenskar vörur að
sögn Braga Smith, framkvæmdastjóra
Lín design.
„Okkar markmið hefur alltaf verið
að bjóða vandaðar vörur sem gleðja
og veita vellíðan. Liður í því er að nota
bestu hráefni sem völ er á,“ segir hann
og tekur dúnsængur frá LÍN design sem
dæmi. „Þær eru eingöngu fylltar með
100 prósent dúni og utan um sængina fer mýksta bómull sem býðst. Við
hreinsum allan dún með hita og engin
kemísk efni eru notuð við hreinsunina.
Ástæðan er sú að dúnn dregur í sig
raka og þegar hann þornar þá verður
hluti af efnablöndunni í hreinsuninni
eftir í dúninum. Það eykur líkurnar
á ofnæmi eða ofnæmisviðbrögðum.
Það sem skiptir mestu máli við val á
dúnsængum er að sængin sé full af
dúni, ekki fiðri. Dúnn er léttasta en jafnframt hlýjasta náttúrulega efni sem völ
er á. Sængin á því að vera létt, hlý og
rakadræg. Rakadrægnin er mikilvægur
hluti því dúnninn dregur í sig raka í
gegnum bómullina. Ef þetta er gert á
þennan hátt verður sængin himnesk.“
Bragi segir að bæði í dúnsængurnar
og rúmfötin séu notaðir litir sem eru
skaðlausir húðinni. Eins sé reynt að
huga að umhverfinu með því að draga
úr umbúðum. „Til dæmis er barnarúmfatnaður í umbúðum sem eru hannaðar
sem dúkkurúmföt og fer því ekki bein-

ustu leið í ruslið. Viðskiptavinir gefa
því í raun tvær gjafir, rúmfatnað fyrir
barn og rúmfatnað fyrir dúkku sem það
getur haft gaman af.“
Allar vörur Lín design eru hannaðar
á Íslandi að sögn Braga. „Fyrirtækið
byrjaði með tíu vörur en þeim hefur
fjölgað jafnt og þétt og eru nú orðnar
400 talsins. Að meðaltali bætast nú við
60 til 70 vörur árlega. Innblásturinn er
sóttur í íslenska náttúru og menningu.
Íslensk blómamynstur hafa átt miklum
vinsældum að fagna og þá
þykja barnavörur með
íslensku dýrunum
glaðleg og falleg.“
Bragi býður fólk
velkomið í heimsókn á
Laugaveg 176 þar sem
verslunin er til húsa.
Nánari upplýsingar
á lindesign.is og í
síma 533-2220.

GÆÐI Bragi Smith segir
Lín design leggja áherslu
á vandaðar vörur.
MYND/VALLI

BLÓM Innblástur er
sóttur víða. Meðal
annars í íslenska
náttúru.

¯sǋŎÞŘ¶ǋǼÞĶEŸȒ

À͙͟͞À͚͚͚͛͛͘͝ǤǤ

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

liggja að baki vefnum og hafa nemendur við Listaháskóla Íslands meðal
annars lagt hönd á plóg við skráningu
fyrirtækja.
„Sem stendur eru um þrjátíu fyrirtæki skráð á vefinn en stefnt er að því
að þau verði hundrað við opnun. Við
höfum fengið mjög jákvæðar undirtektir og vonumst til að fyrirtæki keppist
um að vera skráð á vefinn enda felast í því fjölmörg viðskiptatækifæri og
fólk er fljótt að koma auga á kostina. Þá
erum við að vinna ákveðið frumkvöðlastarf enda sams konar vefir í löndunum í kringum okkur vandfundnir.“ Guðrún Lilja segir vefinn ekki síst ætlaðan skólakerfinu enda ættu nemendur á
hinum ýmsu skólastigum að geta fengið þar gagnlegar upplýsingar um efni ,
framleiðslutæki og iðnað í landinu.
Guðrún Lilja segir vefinn koma til með
að verða lifandi og í stöðugri þróun.
Þar getur fólk sótt fróðleik og komið
á samvinnu og samstarfi. Það verða

engar auglýsingar á vefnum heldur lifandi umfjöllun um áhugaverð samstarfsverkefni, ný efni og tæki. Guðrún
Lilja segist vona að upplýsingabrunnur
sem þessi komi til með að örva nýsköpun og efla íslenskt atvinnulífið í landinu.

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

SAMSTARF VERÐUR
AÐ NÝRRI VÖRU Hér
ma sjá afrakstur af samstarfi Guðrúnar Lilju
og Ólafs við Merkingu
ehf. Um er að ræða stól
úr endurvinnanlegum
pappa.

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

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
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sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð
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Auður Kristinsd.

Rúnar Gíslason

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Hringbraut 119, 3ja herb., sérinngangur og bílskýli
Opið hús mánudag kl. 17:30 - 18:00.
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Nánast fullbúin íbúð
í Bryggjuhverfinu
Fasteignasalan Bær hefur til sölu nánast
fullbúna 63 fermetra tveggja herbergja íbúð við
Naustabryggja 54.

O

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

Nýtt í einkasölu: íbúð 301 gengið inn að aftan (JL húsið).
Íbúðin er 92,5 fm, falleg og með ríﬂegri lofthæð.
Verð 23,9 m

audur@fasteignasalan.is

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Lýsing: Forstofa með flísum úr ítölskum sandsteini á
gólfi og fataskáp með sérsmíðaðri glerhurð. Á milli
forstofu og eldhúss er aðstaða fyrir þvottavél.
Stofa / borðstofa með eikarparketi á gólfi, sérsmíðuðum hillum sem eru með flekum sem hægt er að
draga frá og fyrir. Sjónvarpsveggur úr svörtu plexigleri ásamt hillum. Úr stofu er útgengi út á suðvestur svalir með útsýni út á smábátahöfnina. Eldhús er
með sérsmíðaðri hvítri innréttingu, elshúsborðplötu
úr ítölskum sandsteini, innbyggðri uppþvottavél og
blöndunartæki frá Philippe Starck. Svefnherbergi er
með parketi á gólfi, vinnuaðstöðu og hillu fyrir sjónvarp. Úr svefnherbergi er aðgengi inn í fataherbergi
sem er með hillum frá Rými. Úr svefnherbergi er
einnig gengið inn í baðherbergið. Baðherbergi með
flísum úr ítölskum sandsteini á gólfi og vegg. Öll baðherbergistæki svo sem baðkar, sturta, handlaug, salerni og blöndunartæki eru frá Philippe Starck. Baðinnrétting er sérsmíðuð sem og niðurhangandi ljós
yfir vaski.
Öll lýsing í íbúðinni er frá Lúmex og er fjarstýrð.

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

Barrholt – 270 Mosfellsbær
*NÝTT Á SKRÁ*

Íbúðin er hönnuð af Valgerði Matthíasdóttur innanhúsarkitekt.
Það sem fylgir með íbúðinni er: Uppþvottavél, ísskápur, þvottavél, allar hillur, hillusamstæða í fataherbergi, tveir skenkar, Le Corbusier borðstofuborð
með borðplötu úr ítölskum sandsteini og gleri, þrír
stólar frá Arne Jakobsen, rimlagardínur, taugardínur.
Nýbúið er að mála alla íbúðina, hreinsa allar gardínur, pússa eldhúsinnréttingu og slípa parket og flísar.
Opið hús í dag frá kl. 17.00 – 17.30 - Naustabryggja
54 – íbúð 302.

Litlikriki 2 - 270 Mosfellsbær

*Nýtt á skrá*

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Íbúðin er hönnuð af Valgerði Matthíasdóttur innanhúsarkitekt.
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*Nýtt á skrá*

Furubyggð - 270 Mosfellsbær
Fallegt 138 m2 raðhús á 2 hæðum og risi, ásamt
26,7 m2 bílskúr á eignarlóð og með gervigrasvelli í bakgarðinum, við Furubyggð í Mosfellsbæ.
Falleg eign á þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ.
V. 38,9 m.

Opið hús í dag
mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00

*Nýtt á skrá*
Fallegt 249,3 m2 einbýlishús
með bílskúr og aukaíbúð í
kjallara Íbúðarhúsið skiptist
í forstofu, stofu m/arni,
borðstofu, eldhús m/góðum
borðkrók, þvottahús, fjögur
svefnherbergi og tvö baðherbergi. Rúmgóður bílskúr
sambyggður húsinu. Í kjallara
er ósamþykkt aukaíbúð sem
skiptist í eldhús, stofu, baðherbergi og tvö svefnherbergi.
Falleg aðkoma að húsin og
snyrtilegur garður.
V. 49,9 m.

Berjarimi 36 - 112 Reykjavík
Breiðagerði 7 - 108 Reykjavík
347,9 m2 einbýlishús með aukaíbúð í kjallara.
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
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*Nýtt á skrá*

*Nýtt á skrá*

Þrastarás 25 - 221 Hafnarfjörður
Mjög fallegt og vel skipulagt 231,5 m2 einbýlishús
með stórum bílskúr við
Þrastarás 25 í Hafnarfirði.
Stór timburverönd.
Fallegar innréttingar og
gólfefni. Stutt í skóla og
leikskóla. Eignin er laus
til afhendingar strax.
V. 53,9 m. 10291

*NÝTTáÁskrá*
SKRÁ*
*Nýtt

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 hjólageymsla.Lokaður sérgarður í
vestur. V. 16,9 m. 10295
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 18:00

Hörgatún 11 - 210 Garðabær

Hrísrimi 8 - 112 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 88,7 fm íbúð
á jarðhæð með sér inngangi og timburverönd.
Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðh.,
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
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*Nýtt á skrá*

187,4 m2 einbýlishús með aukaíbúð á fallegum stað við Hörgatún 11 í Garðabæ. Um er
að ræða fallegt einbýlishús á tveimur hæðum,
aðalhæðin eru 84,2 m2 og kjallari 40,3 m2,
á aðalhæðinni er forstofa, stór stofa, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús og borðstofa.
Í kjallara er þvottahús, baðherbergi og tvö
herbergi. Auk þess er 62,9 m2 viðbygging, en
þar er aukaíbúð með eldhúsi, baðherbergi,
stofa, herbergi og geymsla.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til
18:00

Hagaland 9 - 270 Mosfellsbær

Ólafsgeisli 20 - 113 Reykjavík
Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri sérhæð
með bílskúr á frábærum útsýnisstað við
Ólafsgeisla í Grafarholti. Eignin getur verið
laus til afhendingar við kaupsamning.
Eignin er mjög falleg og vel umgengin.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Parket og náttúruflísar eru á gólfum. Mjög
glæsilegt útsýni er frá húsinu. Örstutt er út í
náttúruna og á golfvöllinn.
V. 49,9 m. 10254

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

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur
Erum með í sölu tvær fallegar 3ja herbergja íbúðir
á 2.hæð í lyftuhús. Íbúðunum fylgir sérgeymsla og
bílastæði í bílakjallara. Fallegar innréttingar. Granít
í borðplötum og sólbekkjum. Innbyggður ísskápur
og uppþvottavél er í innréttingu. Eignirnar eru
lausar til afhendingar strax! V. 24,9 m. 10185
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Fallegt 171,4 m2 einbýlishús
á tveimur pöllum innst í
botnlanga við Hagaland 9 í
Mosfellsbæ. Eignin skiptist í
þrjú svefnherbergi, forstofu,
baðherbergi, gestasalerni,
þvottahús, eldhús, stofu,
borðstofu og 34,4 m2 bílskúr.
Húsið stendur á 1062 m2
gróinni lóð. V. 43,5 m.10258
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:00 til 18:00

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Glæsilegt fjölbýlishús.
Einstök staðsetning

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju þriggja hæða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru afar vandaðar og er mikið lagt í hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Stærðir eru frá 84 fm. upp í 225 fm. og
afhendast þær fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú bílastæði
fylgja hverri íbúð.
Sölumenn Fasteignamarkaðarins sýna.
Sjá nánari skilalýsingu á www.fastmark.is

SÉRBÝLI

Holtás 1-Garðabæ

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

S

Bollagarðar - Seltjarnarnesi

OP

Fallegt og vel skipulagt 212,5 fm. raðhús, tvær hæðir og ris, að meðtöldum 20,4 fm. bílskúr
á þessum eftirsótta stað. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stofa/borðstofa með útgangi
á verönd til suðvesturs. Rúmgott sjónvarpshol með útgangi á svalir til suðvesturs. Fjögur
rúmgóð herbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergiHiti er í innkeyrslu og stéttum fyrir
framan hús. Verð 54,0 millj.

Tjarnargata- 4ra
herbergja

IÐ

HÚ

Fallegt 216,9 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað við óbyggt svæði. Eignin er innréttuð
á vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í samliggjandi bjartar stofur, rúmgott eldhús
með eyju, hol/sjónvarpshol, 3 herbergi og vandað baðherbergi. Verulega aukin lofthæð er
í stórum hluta eignarinnar og stórar verandir með skjólveggjum eru á lóð. Tvöfaldur bílskúr.
Verð 73,0 millj. Opið hús á morgun, þriðjudag, frá kl. 17.00 -18.00

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

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja útsýnisíbúð
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
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.

Ögurás –Garðabæ. Glæsilegt parhús á einstökum
útsýnisstað

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. Verð 66,0 millj.

Glæsilegt 129,1 fm parhús að meðtöldum
26,2 fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, opið
rými, stóra stofu með kamínu og gólfsíðum
gluggum, eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu. Lofthæð er að jafnaði um 3 metrar. Húsið er allt hið vandaðasta
að innan hvað varðar efnisval í innréttingum
og gólfefni. Lýsing og raflagnir eru í algjörum
sérflokki. Að utan er húsið klætt með viðhaldsfríu áli og standandi eikarklæðningu,
viðhaldsfrírri. Verð 49,5 millj.

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

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

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 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.

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

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

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

4 - 6 HERB.
Arnarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð

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

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.

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

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

3JA HERB.

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

Lundur – Fossvogsdalur Kópavogi.

2JA HERB.

Ný og vönduð 105,2 fm. íbúð á 4. hæð með 7,6 fm. svölum til suðurs og
sér stæði í bílageymslu auk 15,3 fm sér geymslu í kjallara. Íbúðin skilast fullfrágengin án gólfefna, en þó verður búið að flísaleggja votrými. Afhending í júlí
nk. Verð 36,0 millj.
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EIGNIR ÓSKAST
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

HÚ

GULLSMÁRI- KÓPAVOGI
ÓSKUM EFTIR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

O

150 FM. EFRI SÉRHÆÐ ÓSKAST Í 101, 104, 105 EÐA Í 107

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.

Hátún 6b.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Góð 99,9 fm. íbúð á 3. hæð auk 6,0 fm sér geymslu í góðu lyftuhúsi miðsvæðis
í Reykjavík. Opið eldhús með góðum borðkrók. Björt stofa með útgengi á austur
svalir. Þvottaherbergi innan íbúðar. 2 góð herbergi Sameign góð. Sér 6,0 fm.
geymsla á jarðhæð. Góð aðkoma. Verð 26,0 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

VEGNA MIKILLAR SÖLU ÓSKUM VIÐ EFTIR
2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM Í
101, 105, 107, 170, 200 OG 210
ELDRI BORGARAR
ÓSKUM EFTIR ÍBÚÐ VIÐ SLÉTTUVEG EÐA Í LEITUNUM
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

Nýbýlavegur –Kópavogi.

ELDRI BORGARAR

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

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

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.

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.

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

Suðurhlíð – laus strax.
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
sturtuklefa. Sameiginlegur snyrtilegur garður með verönd til suðurs.
Verð 14,7 millj.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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.

Strikið- Sjálandi
Garðabæ. 2ja
herbergja

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

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

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

Skólabraut – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja

Mörkin
Verslunar-, lager- og skrifstofuhúsnæði
Lundur – Fossvogsdalur Kópavogi.
Ný og vönduð 107,5 fm. íbúð á 2. hæð með 14,6 fm. svölum til suðurs og sér
stæði í bílageymslu auk 7,0 fm sér geymslu í kjallara. Íbúðin skilast fullfrágengin
án gólfefna, en þó verður búið að flísaleggja votrými. Íbúðin er tilbúin til
afhendingar nú þegar. Verð 36,5 millj.

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

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

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

Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir
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Egilsgata - parhús
Velstaðsett 143,6 fm parhús sem skiptist í
tvær hæðir og kjallara ásamt bílskúr/geymslu.
Eignin þarfnast verulegra endurbóta og
lagfæringa. Laust strax. V. 34,9 m. 1348

O

Raðhús

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki
13C er lyftuhús á mjög góðum útsýnisstað við
höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum innréttingum og með öllum gólfefnum. Endaíbúðirnar
eru glæsilegar 3ja herbergja lúxusíbúðir með
tveimur baðherbergjum og ýmist tvennum
svölum eða veröndum á jarðhæðum. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. OPIÐ HÚS Í
DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00
Verð frá 25.0 m - 37,5 m. 1354

Frostaskjól - mikið uppgert einbýli

Reynihvammur 29 - einbýli með útsýni

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

Hæðir
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Miðstræti 5 - einstök eign
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, eldhús og baðherbergi. Risloft yfir
öllu sem gefur mikla möguleika. Mjög góðar
svalir. V. 45,9 m. 1333
EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ Í VESTURBÆNUM. Glæsilegt einlyft 197,1 fm einbýlishús ásamt
37,6 fm bílskúr. Húsið skiptist m.a. forstofu, snyrtingu, hol, eldhús, þvottahús, stofu, 3 svefnherbergi og tvö baðherbergi. V. 85 m. 5670

Óðinsgata 7 - öll efsta hæðin

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 43,9 m. 7404

50 ára og eldri
Kópalind – sérinngangur

Jöklafold - glæsilegt útsýni

Hvassaleiti - VR blokkin
Falleg 4ra herbergja 107,8 fm íbúð á 2.hæð í
góðu lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í VR blokkinni. 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

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 viðarklæðningu. V. 59,0 m. 1322

Einbýli

Rauðalækur - neðri sérhæð
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 svefnherbergi. Suðurverönd. Ekki alveg fullbúið hús
en vel íbúðarhæft. V. 53,9 m. 1313

Höfum fengið í einkasölu alla efstu hæðin í þessu fallega húsi við Óðinstorg. Hæðin er skráð
íbúð/vinnustofa hjá FMR og mætti nýta sem skrifstofur, vinnustofu eða íbúðir. Árið 1996 var samþykkt stækkun með því að byggja yfir svalir að hluta og yrði þá eignin 224 fm. Mjög auðvelt er að
skipta eigninni upp í tvær eignir. V. 39,0 m. 1319

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

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. Samtals er eignin því 160,6 fm. Falleg og góð hæð
með rúmgóðum stofum. V. 39,9 m. 1206

Fremristekkur - glæsilegt útsýni
Silungakvísl- Einstök staðsetning.
Gott tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað - í útjaðri byggðar í Ártúnsholtinu. Húsið
er 278 fm auk 31,5 fm bílskúrs. Í dag er húsið
notað sem tvíbýlishús en auðvelt að breyta
aftur í einbýli. Gott fjölskylduhús. V. 62,8 m.
1346

Bogahlíð - Penthouse - 65 fm þakgarður
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

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

4ra-6 herbergja

Kársnesbraut - gott útsýni
Vesturbrún 10 - einbýli eða tvíbýli
Einbýlishús á góðum útsýnisstað. Húsið er samtals 208 fm með innbyggðum bílskúr. Húsið er að
mestu upprunalegt að innan og þarfnast endurnýjunar í takt við nýja tíma. Einnig þarfnast húsið
að utan lagfæringar. Nýtt þak var sett á húsið haustið 1994. V. 45,0 m. 1340

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. V. 55,0 m. 1310

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

Hjaltabakki - góð eign
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
auk 8,9 fm geymslu í kjallara samtals 100 fm.
Þrjú rúmgóð herbergi, stofa og eldhús opið
rými. Góð eign. V. 17,2 m. 1343

Atvinnuhúsnæði
Dugguvogur

Snæland - falleg íbúð
Falleg 4 herbergja, 99 fm íbúð á góðum stað í
Fossvoginum. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 3
herb. og baðherb. Suðursvalir. V. 25,9 m. 1335

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

Vífilsgata 23 - öll uppgerð - glæsileg
eign
Mjög góð 2ja herbergja íbúð í kjallara. Íbúðin
er öll uppgerð, nýt dren, nýtt skolp, nýir
gluggar, innréttingar, gólfefni, rafmagn ofl.
Húsið er í góðu ástandi, og nýlegt járn á þaki
og rennur. V. 15,9 m. 133

Kleppsvegur
4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
hol/gang, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Svefnherbergin eru til norðurs. Til
suðurs er stofa og eitt herbergi en auðvelt er
að nýta það sem borðstofu. V. 20,5 m. 1208

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

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

Dugguvogur (Kænuvogsmegin). Gott samtals 325 fm atvinnuhúsnæði með lokuðu porti. Ýmsir
nýtingar möguleikar.
þrennar innkeyrsluhurðar. Húsnæðið er laust nú þegar. Ekkert áhvílandi. V. 43,0 m. 1133

Dvergshöfði - afgirt lóð

Ástún - mögul. yfirtaka á hagstæðum
lánum.

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

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

2ja herbergja

Flókagata - lítið niðurgrafin
Falleg og vel staðsett 78 fm íbúð í kjallara
(lítið niðurgrafin) með sérinngangi. Íbúðin er
mikið endurnýjuð. V. 19 m. 1204

Sumarhús og jarðir

3ja herbergja
Mjög gott atvinnuhúsnæði á jarðhæð við Dvergshöfða í Reykjavík sem skiptist í verslunar- og
iðnaðarhúsnæði allt á jarðhæð. Eignin sem er u.þ.b. 1000 fm skiptist m.a. í gott iðnaðarpláss
með sjö innkeyrsludyrum og mismunandi lofthæð er bakatil í portinu. Stórt, malbikað og afgirt
port með góðri aðkomu. V. 95,0 m. 1309

Bryggjuvegur - við Geysi
Bergstaðarstræti - mikið endurnýjuð
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
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Góð og mikið endurnýjuð 2ja herbergja 65,6
fm íbúð á jarðhæð með sérinngang við Bergstaðarstræti. Góð og vel staðsett íbúð í hjarta
101 Reykjavík. V. 18,9 m. 1369

Suðurlandbraut 16 - vel staðsett

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

Eignir óskast
2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja
íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar
verða staðgreiddar ef um semst. Allar nánari uppl.
veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á Eignamiðlun.

Skálagerði 11 - endaíbúð
Falleg 3ja herbergja endaíbúð á 2.hæð (efstu)
við Skálagerði. Íbúðin er skráð 67,7 fm. Eignin
skiptist í gang, baðherbergi, stofu, tvö herbergi
og eldhús. Sérgeymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 21,4 m. 1298

Einbýlishús í Þingholtunum óskast
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.
Stór sérhæð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 150-200 fm hæð í grónu
hverfi í Reykjavík. Allar nánari uppl. veitir Sverrir.

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

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

Tryggvagata - jarðhæð

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veita Kjartan og Sverrir.
Vantar í Smáranum
Vantar 4-5 herbergja 100 - 120 fm íbúð í Smárahverfi
í Kópavogi. Traustar greiðslur í boði. Nánari uppl. Veitir
Sverrir Kristinsson.

Reykás - lítil útborgun

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

Hæð í hverfi 101, 107 eða 170 óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120-150 fm hæð í hverfi
101, 107 eða 170. Góðar greiðslur í boði.
Allar nánari uppl. veita Þórarinn eða Sverrir.

Um er að ræða 200,5 fm iðnaðarbil á jarðhæð með góðu auglýsingagildi. Húsnæðið er að mestu
einn stór salur en starfsmannaðstaða, kaffistofa og salerni eru bakatil. Húsnæðið er tilvalið fyrir
allskonar rekstur tengdum ferðaþjónustu. V. 29 m. 1372

Engjateigur - í útleigu

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í
Vesturborginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði.
Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.
Reykás - 3ja herbergja jarðhæð
Falleg einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli við
Reykás. Parket. Tvö herbergi. Endurnýjað eldhús. Fallegt baðherbergi. Sérþvottahús sem
nýtt hefur verið sem vinnuherb. Útgengið í
garð. Mjög góður staður og einstaklega gott
útsýni. V. 19,5 m. 1228

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einbýlishúsi í
Fossvogi.Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson.

Vel staðsett verslunarhúsnæði, 86 fm jarðhæð og 63 fm kjallari í verslunarklasa við Engjateig
17-19. Gengið er inn í verslunina að utanverðu og einnig af sameignar gangi innan verslunarmiðstöðvarinnar. V. 29,9 m. 1336
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Víðihvammur 32 – 200 Kóp

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Verð: 23,9m

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Vatnsendahlíð 135 – 311 Borgarnes

Opið
hús

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jötunsalir 2 – 201 Kóp

Verð: Óskað eftir tilboði

Opið
hús

Þórey
Sölufulltrúi
663 2300

Verð: 29,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6
Herb.
Stærð: 79,2 fm

Herb:45-6Stærð: 81,9 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stær: 123,1 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 26 mars kl 17.30-18.00

Hringið og bókið skoðun s: 895-6107

OPIÐ HÚS mánud 26.mars. kl 17:30-18:00

Mjög falleg, hæð með sérinngangi og frábæru útsýni í Þrýbílishúsi á
þessum eftirsótta stað í suðurhlíðum Kópavogs. Íbúðin er á 1.hæð
(aðalhæð). Rúmgóð stofa. Eldhúsinnrétting endurnýjuð með glæsilegri
gaseldavél og tvöföldum gasofni. Nýlega var farið í framkvæmdir á
garði og fyrir framan hús. Lóðin er stór, tæpir 800 fm að stærð.

Til sölu nýtt og glæsilegt 82 fm. heilsárshús á fallegum útsýnisstað
norðan megin við Skorradalsvatn, í landi Vatnsenda. Húsið skilast
fullbúið að utan, einangrað og plastað að innan ásamt því að allir
milliveggir eru komnir upp. Hægt er að fá húsið fullklárað sé óskað eftir
því. Ca 140 fm timburverönd er við húsið. Sjón er sögu ríkari.

3 svefnherb + 2 stofur + sjónv.hol + 1 bílast. i bílskýli + 2 bílast. á opnu
bílast. Suður- útsýnissvalir 11,2fm, þv & búr innaf eldhúsi. Frábær
sameign. Parket og gólfflísar sitthvort á gólfum.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Móaflöt 8 – 210 Gbæ

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Verð: 44,9m

Opið
hús

Bílkskýli 22,3fm

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707 og bjossi@fasttorg.is

Úthlíð 10 – 105 Rvk

Verð: 29,5-55m

Verð: 25.9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:5-4
5-6 Stærð: 194,6 fm
Herb.

Herb:3-5
5-6 Stærð: 100,1-230 fm
Herb.

Herb:35-6 Stærðir: 90 fm
Herb.

Allar nánari uppl. í 898-6106

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

OPIÐ HÚS mánud 26.mars kl 18.30-19.00

Einbýlishús með tvöföldum bílskúr á stórri lóð á flötunum í Gbæ.
Bílskúr 45,6fm að stærð. Sólstofa sem og 40-50fm óskráður kjallari.
Komin tími á endurnýjun/viðhaldi. Frábær eign fyrir réttan aðila.

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir í nýbyggingu. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Þetta er vafalaust ein allra
glæsilegasta staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu.
Lundur 86-92 eru þrjú 4ra-6 hæða fjölbýlishús með samtals 52
íbúðum.

Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja jarðhæð. Í
íbúðinni eru tvö mjög rúmgóð svefnherbergi. Eldhúsið og baðherbergið
eru með nýlegum innréttingum og tækjum. Rafmagnið er að mestu
nýtt og ný rafmagnstafla. Það sem hefur verið endurnýjað í íbúðinni var
gert á árunum 2005-2008. Örstutt er í skóla og út á Miklatún.

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Berglind, gsm 694 4000

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

Verð: 34,9m

Holtsbúð 36 – 210 Gbæ

Verð: 55,8m

Langalína 18 – 210 Gbæ

Verð: frá 29m

-Opið

Verð: 12.9m

Opið
hús

hús

Herb. 4

Kaplaskjólsvegur 31 – 107 Rvk

Stærð: 120,6 fm

Herb. 6

Stærð: 245,6 fm

Herb. 3 Stærð: 117,3 -117,9 fm

Bílskúr

Herb. 2 Stærð: 40 fm

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars kl. 17:30-18:00

Nánari uppl.hjá Sigurði 898-6106

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars frá kl. 17:30-18:00

Góð 4ra herbergja íbúð á annari hæð í glæsilegu
fjölbýlishúsi í sjálandshverfinu í Gbæ. Aðalrýmið
opið og bjart. Rúmgóð svefnherb.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Stæði í
bílageymslu, geymsla í kjallara.

Einbýlishús á einni hæð, 6 herbergi, sólskáli
m/heitapotti og garði í góðri rækt. Gott
áhv.Landsb. lán, yfirtakanlegt, áætl. staða
kr.51.5m. Góð 4 svefnherb. Skemmtilegt
aðalrými. Tvöfaldur bílskúr.

Glæsilegar 3 herbergja íbúðir í litlu fjölbýli í
Sjálandshverfinu. Allar innréttingar eru
vandaðar eikarinnréttingar frá Brúnás og Ringo
eikarinnihurðir. Íbúðirnar eru afhentar án
gólfefna nema á baði og þvottahúsi.

Hægt að yfirtaka gott lán frá Landsb. upp á 9,5
m. Falleg og vel skipulögð íbúð í kjallara.
Stigahús er snyrtilegt. Skólpið er endurnýjað.
Íbúðin er ósamþykkt en aðeins vantar 2-3 cm
upp á lofthæðina til að fá hana samþykkta.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Sigurður, gsm: 898 61067

Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Bræðraborgarstígur 4a, 101 Rvk

Verð: 34,9m

Opið
hús

Herb. 5

Rjúpufell 5 -111 Rvk

Verð: 36,9m

Opið
hús

Stærð: 83,8 fm

Hamradalur 14 - 260 Reykjanesbær

Verð: 36,9m

Opið
hús

Hörðukór 1 – 203 Kóp

Verð: 32,0m

Opið
hús

Herb. 6 Stærð: 207 fm

Herb. 6

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars kl. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars kl. 17:30-18:00

Skemmtileg 5 herbergja risíbúð með glæsilegu
útsýni. Eignin er með um 116 fm gólfflöt. Eldhús
með eyju, opið við stofu. Tvö góð herbergi og
eitt lítið. Auðvelt að búa til fjórða herbergið úr
stofu. Góðir útleigumöguleikar.

Glæsilegt mikið endurnýjað rúml. 200 fm
raðhús með kjallara og bílskúr. Efri hæð er
124,2 fm, kjallari rúml. 60 fm óskráður með
sérinngangi auk bílskúrs 23,1 fm sem stendur
sér. Timburverönd og gróin garður.

Glæsilegt og mikið endurnýjað rúml. 200 fm
raðhús með kjallara og bílskúr. Efri hæð er 124,2
fm, kjallari rúml. 60 fm óskráður með sérinngangi
auk bílskúrs 23,1 fm sem stendur sér.
Timburverönd og gróin garður við jaðarbyggð.

LAUS STRAX! - Afar glæsileg íbúð á 10. hæð í
nýlegu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílakjallara og
tveimur lyftum. Íbúðin er með yfirbyggðum
svölum og fallegu útsýni til suðurs yfir
Elliðavatn. Góð gólfefni eru í íbúðinni.

Uppl. Dórothea, gsm 898 3326.

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea gsm: 8983326

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Hraunbær 36 - 110 Rvk

Verð: 19,9m

Hávegur 11 - 200 Kóp

Verð: 46,9m

Stærð: 207 fm

Sigtún 39 - 105 Rvk

Herb. 3 Stærð: 124,6 fm

Verð: 34,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars. kl. 17:00 - 17:45

Vindakór 3 – 203 Kóp

Verð: 33,5m

Opið
hús

Herb. 4 Stærð: 104,3 fm

Herb. 4 Stærð: 196,7 fm

Herb. 4 Stærð: 147,7 fm

Herb. 4

OPIÐ HÚS mánudag 26.mars kl. 17:30-18:00

Hringið og bókið skoðun 698 7695!

Hringið og bókið skoðun 698 7695!

OPIÐ HÚS mánud. 26.mars. kl. 18:00-18:30

Klassísk, falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb.
sérhæð ásamt bílskúr á vinsælum stað við
Teigana í Reykjavík. Tvö svefnherbergi, tvær
stofur (auðvelt að breyta). Eldhús og bað nýlega
endurnýjuð. Fallegt parket á gólfum.

LAUS STRAX! - Glæsileg 4ra herbergja á 2.
hæð ásamt 30,5 fm bílskúr inn í bílageymslu á
frábærum stað við Vindakór í Kópavogi. Eignin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, gang, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, þvottah.

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Fín og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð með fallegu útsýni á góðum stað í
Hraunbænum. Rúmgóð stofa og 3
svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús og
sauna í sameign.

LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ
INNAN - algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar
stofur og sólstofa - viðbyggðar fyrir 10 árum, 2
svernherbergi, bílskúr (61,2 fm.). Gróinn garður
með sólpöllum sunnan og vestan við húsið.

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Upp. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Stærð: 167,5 fm

Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk
STOFNAÐ 1983
Norðurbakki 11a – Hf Útsýnisíbúðir. Góð fjárfesting.

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.

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ.

Brekkuás 9-11 Hafnarfjörður - Nýjar íbúðir.

Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarfirði. Fullbúnar með gólfefnum.
Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vandaður. Tvennar svalir með
stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112 fm. til 142,3 fm. Frábært útsýni yfir höfnina og
bæinn. Tvö baðherb. í stærri íbúðunum. Verð kr. 31. millj - 43 millj.
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Furuás - Einbýli - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega glæsilegt einbýlishús á frábærum
útsýnisstað innst í botnlanga. Húsið er 308,1 fm ásamt bílskúr
sem er 45,1 fm. Eignin skiptist í hol, Forstofa, bílskúr. geymsla,
baðherbergi, 2 svefnherbergi. Á efri hæðin: hol, stofa, borðstoHúsið er algerlega fullklárt að innan, sérlega smekklega innréttað
og það sést að það hefur verið vandað til verka, flott skipulagi.
gólfefni eru parket og flísar. Húsið er sérlega vel staðsett innst í
botnlanga. Þetta Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 83 millj.

Brúnás - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýlishús á tveimur
hæðum 194 fm með innb. 55,8 fm bílskúr samtals um 249,8 fm
vel staðsett. Húsið skiptist neðri hæð : Anddyri, hol, tvö herbergi,
snyrtingu, geymslu, þvottahús, gang og bílskúr. Fallegur steyptur
stigi milli hæða. Efri hæð :Hol, barnaherbergi, hjónaherbergi með
fataherbergi og baðherbergi inn af, sjónvarpsherbergi, tölvuhorn,
eldhús, stofa og borðstofa. Fallagar innréttingar og gólfefni.
Verð 83 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 vandaðan máta. Allt fyrsta flokks. Fjögur góð svefnherbergi. Tvöfaldur
bílskúr. Glæsileg lóð, góð staðsetning. Verð 79. millj.

Þórsgata 2 - 101 RVK - PenthouseGlæsileg 143,2 fm
lúxus íbúð á efstu hæð í nýlegu húsi þessum frábæra stað.
Tvö stæði í bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu,
borðstofu, sólstofu, eldhús,snyrtingu, þvottahúsi, sjónvarpshol,
herbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi, geymslu.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign í
algjörum sérflokki. Verð 65.millj.
Upplýsingar veitir þorbjorn Helgi sölumaður gsm 8960058. thorbjorn@hraunhamar.is

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.

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 innréttingar og gólfefni. Verð 47.millj.

Fjóluvellir - Einbýli – Hf.
Fallegt einlyft 223 fm einbýli. Björt stofa og borðstofa. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Auðvelt að útbúa stúdíóíbúð í bílskúr. Vönduð
gólfefni fallegar innréttingar og gólefni. Laus strax.
Verð 49,7 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.

Bæjargil 126 - Einbýli - Gbæ.
Fjölskylduvænt 159,3 fermetra einbýli á tveimur hæðum ásamt
sérstæðum 28 fermetra bílskúr samtal sum 187,3 fermetrar vel
staðsett.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús,
borðstofu, þvottashús, setustofu, stofu og sólstofu. Á efri hæð
eru þrjú mjög góð barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og
risloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 57 millj.

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.

Furuhlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals ca 260 fm auk 32 fm rými undir bílkskúr m. innnkeyrsluhurð 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.

Ögurás - Parhús - Gbæ.
Glæsilegt parhús á einni hæð samtals um 129,1 fermetrar á
frábærum stað í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið stendur við opið
svæði hátt í hverfinu með frábæru útsýni yfir sjóinn og fjallahringinn. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
herbergi, baðherbrgi / þvottahús, hjónaherbergi, geymslu og
bílskúr. Glæsileg eign í algjörum sérflokki. Verð 49.5 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 aðalhæð 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.

Fjarðargata - Lúxus íbúð. - Hf.
Höfum fengið í einkasölu glæsilega 112 fm. lúxus íbúð á 3. hæð
efstu, í vönduðu 8 íbúða lyftuhúsi. Stæði í bílakjallara fylgir.
Innangengt úr lyftu. Íbúðin er 3ja herb. rúmgóð m/ mikilli lofthæð
í stofu. Vandaðar innréttingar. Flísar og parket. S- svalir. Frábært
útsýni m.a út á höfnina. Góð staðsetning í hjarta bæjarins í
göngufæri við þjónustu, verslun ofl. Eign í sérflokki. Laus strax.
Verðtilboð

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

Daggarvellir - Sérhæð - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega fallega 120 fm. efri sérhæð, vel staðsetta 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 innganginum í
íbúðina. Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 30,9 millj.

Hólabraut - Sérhæð með aukaíbúð - Hf.
Mjög falleg 162 fm efri hæð ásamt 38 fm. 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 einstaklingsíbúð.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 39,9 millj.

Asparholt - 4ra herb. - Álftanes
Glæsileg 111,2 fermetra endaíbúð á fyrstu hæð með sérinngangi
í litlu fjölbýli. 3 svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa. Verönd.
Glæsilegt útsýni. Parket og flísar á gólfum. Falleg eign sem vert er
að skoða. Verð 26,5 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. íbúðir – Hf.
Aðeins 4. íbúðir eftir.
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í 5. hæða lyftuhúsi við Norðurbakka 17-19 í Hafnarfirði. Stærð frá 99,8 fm. - 123,2 fm. Íbúðirnar
skilast fullbúnar án gólfefna en baðherbergi og þvottahús
flísalögð. Frábær staðsetning og vandaður frágangur. Fallegar
innréttingar frá GKS. Verð frá 29,3 millj. til 32,9 millj.
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Vættaborgir 96 - efri sérhæð með bílskúr
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Opið hús í dag mánudaginn 26
mars frá kl. 17-18.00
Glæsileg 132 fm efri hæð ásamt
25 fm innb. bílskúr á glæsilegum
útsýnisstað í tvíbýlishúsi. Fallegar
innréttingar. Parket. 3-4 svefnherb. Mikil lofthæð. Glæsileg
lýsinga hönnuð af Helga í Lúmex.
Áhvílandi hagstæð lán 22,3 millj.
Verð 37,5 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

Hólmgarður - sérinngangur
Í einkasölu 3-4ra herb. íbúð á 1 hæð með sérinngangi
í tvíbýlishúsi á frábærum stað með fallegum garði.
Parket. Endurnýjað flísalagt baðherbergi.
Verð 20,9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

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

Víðimelur - hús allt endurnýjað. laus
fljótlega.
Góð mjög vel skipulögð ca 85 fm íbúð á 3.hæð. Íbúð
er mikið endurnýjuð. Parket á flestum gólfum. Stórar
suðursvalir. Áhv. ca 18,6 m.greiðslub. ca 80 þúsund pr
mán. V. 25,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

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

Bollagarðar - Glæsil. einbýli á útsýnisstað á Seltj.nesi.
Vandað 232 fm einbýli innst í
lokaðri götu. 4 svefnherb., gott
skipulag, vandaðar sérsmíðaðar
innréttingar, gegnheilt parket,
glæsilegt útsýni Esjan, Akrafjall,
Hengill og fl. Nýlegt þakjárn.
Ásett verð 64,8 m. Skipti skoðuð
á ód. eign. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222.

Stærri eignir

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

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

2ja herbergja

Sérhæðir

Grafarvogur - Garðhús. 4 sv.herb. + bílskúr.
Falleg og velskipul. 5-6.herb. 151 fm íbúð. á 3.hæð+ris
og 20 fm innbyggður bílskúr,alls 171 fm. á góðum
barnvænum staði. Örstutt í skóla,sund og íþróttir. 4
svefnherb., 2 baðherbergi, gegnheilt parket, suðvestur
svalir, þvottahús í íb. Gott verð 29,9 m. Bein sala eða
skipti skoðuð á ódýrari. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.
Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, með
bílskúr við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð og ástand húsins er gott. Sameign til
fyrirmyndar. Verð 26,9 milj, möguleg skipti á sérbýli í
Reykjavík. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Kelduland - Fossvogur
Mjög snyrtileg og vel skipulögð 52 fm íbúð á 1 hæð
með útgengi út í sérgarð í suður. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Gautavík - Sérinngangur.
147 fm. íbúð á efri hæð m bílskúr. Vandaðar innréttingar úr kirsuberjavið og gegnheilt 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
Fjallalind - parhús
Fallegt og vel byggt ca. 190 fm parhús á 2 hæðum m.
innb. bílskúr á eftirsóttum, barnvænum stað. 4 rúmgóð
svefnh. 2 baðhi. 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.

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

4-6.herb.

Réttarbakki. innb. bílskúr.
Gott 211 fm raðhús á þremur pöllum, vel við haldið
hús, fimm svenherbergi, fallegur garður. Hiti í plani.
Mögul. að setja minni eign upp í kaupverð. V. 41m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Enbýli á tveimur hæðum við Jónsgeisla
204 fm næstum fullbúið, glæsilegt einbýlishús með
4-svefnh. 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

Landsbyggðin

Grímsnes - Hraunborgir. Fallegt hús-fallegur staður.
Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi Hraunborga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðherbergi,
svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður pallur
kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu.
Innbú fylgir. Verð 12,9 m. Uppl Jón Rafn S: 695-5520,

Atvinnuhúsnæði
Kristnibraut - Fábært útsýni
131 fm falleg íbúð á 2. hæð með stæði í bílgeymslu.
Fallegt eikarparket á gólfi Þrjú rúmgóð svefnh.með
fataskápum. Stór stofa og eldhús m. fallegri innréttingu.
V. 35 millj. 12,3 millj. króna lán frá Arion m. 4,15%
vöxtum getur fylgt eigninni. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Bíldudalur - Dalbraut.
Gott ca 110 fm einbýli á einni hæð. Parket á flestum
gólfum. V. 15m. áhv. ca 6,7m. Mögul. skipti á eign í
Reykjavík. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sumarhús
Hraunberg húsnæði og sólbaðsstofa
146 fm húsnæði á efstu hæð ásamt sólbekkjum og
búnaði við rekstur sólbaðsstofu. Gott tækifæri fyrir
eigin rekstur eða til útleigu.Áhvílandi lán 13.0 millj.
Skipti skoðuð. V. 20.0 m Uppl.Sigþór s:899 9787.

Grafarholt - Þórðarsveigur. Glæsil. rúmg.
íb.+bílskýli.
Nýleg glæsil. 123 fm 4ra herb.íb. á 3.hæð (efstu) í litlu
fjölb. Sérinngangur. 3 góð sv.herb., vandaðar innr.,
sér sjónv.hol, suðvestur svalir, þvottaherb. í íb. parket,
náttúrusteinn og fl. Áhv. ÍLS+LSR ca 25,3 m.
Ásett verð 28,7 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Falleg íbúð með 4-svefnh. í Grafarholti
126,9 fm 5-herbergja íbúð með stæði í þriggja bíla bílageymslu, á góðum stað Við Andrésbrunn í Grafarholti.
4 rúmgóð herb. 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

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

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 tvíbreiðum rúmum og það þriðja með kojum.
Útgengt er á pall frá stofu sem er m. heitum potti.
V. 26 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

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

3ja herbergja

Sumarhús - Þrastarskógar
Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm
eignarlandi umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti sem er 20 fm,
baðherbergi með sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu.
Útgengt frá stofu á yfir 100 fm pall umhverfis bústað. 9
fm útigeymsla V. 17,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Grandatröð 220 Hafnarfjörður
Gott 275 fm iðnaðarbil með stórri innkeyrsluhur. Húsið
er klætt að utan. Verð 29,9 millj. Uppl. Sigþór 899 9787

Eignir óskast
• Vantar 2-3ja herb. íbúð á svæði 101-107 og 108 fyrir traustan utanabæjarmann sem vantar íbúð miðsvæðis í Rvk, uppl. Bárður í s: 896-5221
• Vantar 4-5 herbergja íbúð í Grafarholti, staðgreiðsla í boði,
uppl. veitir Bárður í s: 896-5221

Karfavogur - Raðhús á fráb. stað
Gott mikið endurnýjað 220 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, stórar þaksvalir, suður garður. Frábær staðsettning. V. 49,9 m. Mögul. að setja minni eign upp í
kaupverð. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Eldriborgarar

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

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

• 2-3ja herb. íbúð Háaleitishverfi fyrir traustan kaupanda,
uppl. veitir Bárður í s: 896-5221
• Vantar 3ja herb. í gamla Vesturbænum fyir ákveðinn kaupandi.
Uppl. veitir Sigþór í s: 899 9787.
• Vantar 3ja í Fossvogi, Kóp eða Hlíðum, uppl. veitir Sigþór í s: 899 9787.

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

Ný stór íbúð í lyftuhúsi nærri Elliðárvatni
í Kópav.
Glæný ca 145 fm íb. á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt st. í
bílageymslu. Til afhendingar strax með gólfefnum og
góðum eikarinnr. Fallegt útsýni. Frábært verð, aðeins
28,7 millj. Sölumenn sýna. Nánari uppl. Ingólfur
896-5222.

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. 2 rúmg. Svefnherbergi. Fallegt Baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar, Stutt í falleg útivistarsvæði, skóla og þjónustu. Uppl. Sigþór s: 899 9787

• Vantar einbýli, parhús, raðhús í Grafarvogi allt að 40-50 millj. í skiptum
fyrir mjög góða 4ra herb. Íb. m. sérinngangi og rúmgóðum bílskúr, eða
bein kaup. Uppl. veitir Ingólfur í s: 896-5222.
• Vantar 3ja herbergja íbúð í 108 eða 104, Uppl. veitir Ellert í s: 893-4477
• Vantar 2ja herb. miðsvæðis,nánari uppl. veitir Ellert í s: 893-4477

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Krókabyggð 17

Verð: Tilboð
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Verð: 21,9 m.

Góð nýleg 75 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Tvö góð
herbergi. Vandaðar innréttingar og gólfefni. V. 21,9
m. Áhv 18,5 m. Ruth. 659-2512

Njálsgata 16 - 2ja herb.

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð
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Hávegur - Einbýli á einni hæð.

Verð: 46,9 m.

Hagamelur Atvinnuhúsnæði

Verð: 28,7 m.

Til sölu 80 fm verslunarhúsnæði. Húsið er staðsett
í gamalgrónum verslunarkjarna við Hagamel í
Reykjavík. Í húsnæðinu er í dag rekið Hagabakarí
en húsnæðið getur hentað fyrir ýmsa aðra þjónustu.
Bogi 699-3444

Verð: 21,9 m.

Víðimelur

HÚ

Mikið endurnýjað 136 fm einbýlishús á einni hæð
ásamt 61,2 fm bílskúr við Háveg í Kópavogi. Gróinn
og fallegur garður í mikilli rækt. Andri 690-3111

Verð: 17,9 m.

2ja herbergja íbúð í risi í virðulegu timburhúsi.
Mikil lofthæð, kvistar og fallegir bitar eru í íbúðinni
og sem gefur henni fallegan svip. Mjög góð staðsetning í Þingholtunum. Finnbogi 895-1098

Andri
Sigurðsson

lögg. fasteignasali

Íbúð 0202. Mikið endurbætt 4 herbergja íbúð á
2. hæð og aukaherbergi í kjallara. Alls 100 fm.
Opið hús í dag frá kl 17:30- 18:00. Áhv. 18,0 m.
Anna 664-6901

Algerlega endurnýjað fallegt 100 fm parhús á einni
hæð. Sérgarður og sólpallur. Tvö góð herbergi og
bjartar stofur. Eigandi leitar að stærri eign. Opið hús
í dag kl frá kl 18:30-19:00. Anna 664-6901

Lækjargata Hfj - 2-3ja

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

Verð: 19,9 m.

Jörfabakkki 30

HÚ

PIÐ

Bogi
Pétursson

Laufrimi - 4ra herb

Verð: 25,0 m.

S

HÚ

Mjög góð 2ja herb 60 fm íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi. Mikið endurbætt, góðar svalir og sólpallur í
suður. Áhv. 18,2 íls. Opið hús 27.03 frá kl 18:00
til 18:30. Ruth: 659-2512

Lyngdalur - endaraðhús

Verð: 29,9 m.

Fullbúið vandað 155 fm með innbyggðum bílskúr.
Þrjú góð herbergi, sólpallur, heitur pottur o.fl V. 29,9
m Áhv. 26,0. Gustaf 895-7205

Knarrarvogur - Skrifstofur

Verð: 25,9 m

Gott ca 90 fm skrifstofuhúsnæði á efstu hæð. Þrjá
góðar skrifstofur og starfsmannaaðstaða. Laust til
afhendingar. Bogi 699-3444

Góð 100 fm endaíbúð með sérinngangi. Sérinngangur, geymsla innan íbúðar, stórar svalir og mikið
útsýni. Stutt í alla verslun, skóla og þjónustu. Möguleg skipti á stærri í hverfinu. Gústaf 895-7205

Hraubær - 4ra herbergja.

Verð: 18,9 m.

Vel skipulögð um 98 fm 4ra herbergja íbúð. Þrjú
herbergi og stofa. Stórar suðursvalir. Góð staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu. Finnbogi
895-1098

Hyrjarhöfði Atvinnuhúsnæði

Verð: 95,0 m.

870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðarhúsnæði. Húsið
stendur á góðum stað í höfðahverfinu skammt
frá samgöngustofnæðum.Húsinu má auðveldlega
skipta upp í nokkra hluta. Góð aðkoma er á húsinu,
stórt plan fyrir framan húsið og háar innkeyrsludyr.
Bogi 699-3444
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OPIÐ HÚS - NORÐURBAKKI 13c GLÆSILEGAR EIGNIR
Fasteignasalan Gimli verður með opið
hús í dag mánudaginn 26. mars frá kl.
16:00 - 17:00 á 15 glæsilegum íbúðum í
þessu fallega lyftuhúsi við Norðurbakkann í Hafnarfirði. Stærð íbúanna er frá
104 fm til 142 fm auk þess fylgir öllum
íbúðunum stæði í lokaðri bílageymslu.
Verð íbúða er frá 27,5 millj. til 37,5
millj.

FJÓLUVELLIR - EINBÝLISHÚS
Fallegt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á Völlunum í
Hafnarfirði. Falleg innrétting í eldhúsi.
Stofa og borðstofa með útgengi á
hellulagða verönd. Þrjú baðherbergi
með skápum. Flísalagt baðherbergi
með baðkari og sturtu. Lóð malarborin.
Eignin er laus nú þegar, ekkert áhvílandi.
Sölumenn sýna.
Verð 49,7 millj.

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

GARÐAVEGUR - EINBÝLI

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

KLAPPAKÓR - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI

HRAFNHÓLAR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI

HAMRAVÍK - JARÐHÆÐ

DVERGSHÖFÐI

SUÐURLANDSBRAUT

Vorum að fá í einkasölu fallega 154 fm sérhæð í
fallegu húsi í Kórahverfinu í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi og stór og björt stofa og borðstofa. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Tvennar svalir.
Fallegt útsýni. Skipti möguleg á minni eign.

Falleg 153 fm 5 herbergja íbúð(127 fm) á 6. hæð
í fallegu lyftuhúsi ásamt bílskúr (26 fm). Fjögur
rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa með
yfirbyggðum vestur svölum. Baðherbergi nýl.
endurnýjað. Góðar innréttingar. Fullbúinn bílskúr.

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

Vorum að fá 1112 fm atvinnuhúsnæði með stóru
lokuð porti. Um er að ræða tvo eignarhluta sem
eru 580 fm og 532 fm. Mjög gott aðgengi er að
báðum eignarhlutunum og eru góðar innkeyrslu- og
göngudyr að eignarhlutunum. Stórt lokað útipláss.
Eignin er laus. Verð 95 millj.

Vorum að fá í sölu 88,3 fm skrifstofuhúsnæði á
2. hæð á þessum eftirsótta stað í austurborginni.
Stór móttaka með miklu rými. Fundarherbergi.
Kaffiaðstaða. Flísalögð snyrting með góðri innréttingu. Mikið útsýni. Falleg sameign.
Eignin er laus. Verð: 18.0 millj.

Verð 28,5 millj

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

Höfum kaupanda af par eða
raðhúsi í Ásahverfi í Garðabæ

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

S

PIÐ

Fjóluvellir 1 - 221 Hfj
5 herbergja 186 fm einbýlishús auk 37,5 fm
bílskúr sem er innréttaður sem tvö svefnherbergi, salerni og geymslu. Verð 47,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.15 -18.45

Þorlákur Ómar Einarsson
sölustjóri

stakfell.is

Fax 535 1009

Sandavað - 110 Rvk
105,3 4ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílskýli við Sandavað. Glæsilegt útsýni og stutt í útivist

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

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

S
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Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Álfholt 10 - 220 Hfj
106,2 fm 4ra herb. á annari hæð nálægt
golfvelli. Parkegt á gólfum í stofu og svefnh.
Laus strax. Gott verð 19.9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30-18.00

Ægisgata – 101 Rvk
Þrjár glæsilegar og vel útbúnar 2ja herb.
íbúðir, fullbúnar með öllum húsgögnum
og húsbúnaði. Íbúðirnar henta mjög vel
til skammtímaleigu. Stæði í bílageymslu.
Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt.

Lindagata - 101 Rvk
55.3 fm 3ja herb. mikið endurnýjuð risíbúð.
Parket. Flísar í eldh. og baði. Verð: 17.5 millj.

Laugarásvegur - 104 Rvk.
422 fm, á frábærum stað. Húsið er á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Fallegur gróinn garður, verönd með heitum
potti. Fallegt útsýni yfir Laugardalinn.

Atvinnufasteignir

Norðurbakki - 220 Hfj
131,5 fm. glæsileg 3ja til 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2. stæði í
bílageymslu.Þvottah. í íbúð. Fatah. innaf
hjónaherbergi. Mikið útsýni m.a. yfir
höfnina og víðar.

Tjarnarstígur - 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.

Þorrasalir - 201 Kóp.
Nýjar 3ja herb. útsýnisíbúðir með
sérinngang af svölum og stæði í bílskýli.
Göngufæri við alla helstu þjónustu. Sér
geymsla fylgir hverri íbúð.
Verð frá 22.5 millj.

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

Borgartún - 105 Rvk
147,7 fm Lúxusíbúð á 6. hæð. Skiptist í
forstofu, eldhús, sólstofu, stofu, gestasn.,
barnah., hjónaherbergi með sér baði og
þvottaherbergi. Gengið beint úr lyfti í íbúð.

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

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

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.

Safamýri 46, íbúð 102
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.

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

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

Mánatún - 105 Rvk
127,6 fm. gullfalleg 3ja herbergja íbúð á
4. hæð ásamt stæði í bílageymslu.

Skipholt - 108 Rvk
Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð, húsnæðið skiptist í skrifstofur, fundaraðstöðu, kaffistofu og
salerni. Um er að ræða lyftuhús. Dúkur er á gólfi. Laust strax.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Heil húseign á einni hæð, samtals 1.084 fm. Stór malbikuð bílastæði með góðri aðkomu.
Mikil lofthæð. Möguleiki er að skipta húsinu í smærri einingar. Húsið er til afhendingar strax.

Smiðshöfði - 110 Rvk
Atvinnuhúsnæði innréttað sem gistihús. Skiptist í hol, 2. baðh., þvottahús, eldhús, 7.
gistiherbergi og 2. stór herbergi með mikilli lofthæð og þakgluggum. Ástand og útlit er
þokkalegt. 2. lítið baðh. með sturtu.

Laugavegur - heil húseign - 101 Rvk
Heil húseign við Laugaveg í Reykjavík. Eignin skiptist í atvinnuhúsnæði og 3 íbúðir.
Húsnæði sem skiptist í kjallara, fyrstu og aðra hæð þar er rekið vinsælt veitingahús/skemmtistaður, allar fastar innréttingar vandaðar. Veitingahúsið er alls 475,6 fm. Leigusamningur
er um eignina.
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Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign
leggjum við metnað okkar í
að veita þér persónulega
og faglega þjónustu.
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Seilugrandi, 107 Reykjavík.

Tveggja herbergja 70,9 fm íbúð
á fyrstu hæð með sérverönd á
KR svæðinu. Hús vel við haldið.
Verð 18,5 millj.

Sólvallagata, Reykjavík

Digranesvegur, 200 Kópavogi

Falleg 76,3 fm, 3ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi á eftirsóttum stað í
vesturbænum.
Verð 22,5 millj.

Vel skipulögð 4ra herbergja
96,9 fm útsýnishæð með 27,3
fm bílskúr í Kópavogi.
Alls 124,2 fm.
Verð 29,9 millj.

%RNA 6ALSDËTTIR

Skógarás, 110 Reykjavík.

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

3VEINN 3KÒLASON

'UÈMUNDUR 6ALTÕSSON

Álfaskeið, 220 Hafnarfjörð.

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

4V§VSMBOETCSBVUt3FZLKBWÓL

5 900 800

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Sprengisandur
Sigurjón M. Egilsson
stýrir Sprengisandi
á sunnudagsmorgnum
kl. 10–12

FRUM

kraftmikill þjóðmálaþáttur

Unubakki Þorlákshöfn – Atvinnuhúsnæði
Fasteignasalan Bær og Jósep Grímssonkynna. Til sölu eða leigu fjögur
snyrtileg 109 fm iðnaðarbil ásamt 34 fm millilofti í þremur þeirra í nýju
atvinnuhúsnæði. Til dæmis tilvalið fyrir bátaeigendur. Mögulegt er
að selja hvert bil fyrir sig eða þá að kaupa allt húsið í einu, samtals
tæplega 550 fm. Góð lofthæð eða sjö metrar þar sem hún er hæðst.
Innkeysluhurðarnar eru 4,5x4,0 m., rafmagnsknúnar.
Nánari upplýsingar gefur:
Jósep Grímsson, sölufulltrúi • S.: 863 1126 • josep@fasteignasalan.is
Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi • www.fasteignasalan.is

Heiðargerði
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

108 Reykjavík

Fallegt einbýli í grónu hverfi
Stærð 204,6 m2
Sérstæður 36 m2 bílskúr
Töluvert endurnýjað
Frábær staðsetning

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

- með þér alla leið -

Verð:

54,9 millj.

Ásbraut

200 Kópavogi

Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Rúmgóð 2ja herbergja
Stærð 65,8 m2
Góð staðsetning

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Verð:

16,4 millj.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

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

LUNDUR 86-92 – Fossvogsdalur

Stórglæsilegar
íbúðir að Lundi 8692 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

ÁRSKÓGAR
Eldri borgarar, 9. hæð, Fallegt útsýni,
Verð 26, 9 millj.

KAMBASEL
4ra herb., Jarðhæð með timburverönd, Nýlegt parket,
Verð 24,8 millj.

HAGAMELUR
3ja herb., Vesturbær, Ný eldhúsinnrétting, Jarðhæð með verönd.

DÚFNAHÓLAR
2ja herbergja íbúð, frábært útsýni,
stutt í þjónustu. Verð 13,9 millj.

TJARNARSTÍGUR
Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert
baðherbergi, Stór timburverönd.

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.

KRISTNIBRAUT
Penthouseíbúð, 166 fm., Bílskúr,
Stórbrotið útsýni til allra átta,
Verð 40 millj.

MOSPRÝÐI
Parhús, Tilbúið að utan og einangrað
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

EYJABAKKI
4ra herb., Nýlega viðgert að utan,
Verð 19,4 millj.

Fasteignasala & Leigumiðlun

LEIGUFÉLAG TIL SÖLU
Til sölu er fullbúið leigufélag með19
íbúðum að Eskivöllum17 í Hafnarﬁrði.
Fjölbýlishúsið var fullklárað 2011 og er
samtals 1799 fm. Íbúðirnar eru 2ja – 4ra
herbergja, frá 80 fm – 124 fm, fullbúnar
og í langtímaleigu. Innréttingar úr eik og
hnotu og plastparket á gólfum. Baðherbergi
ﬂísalögð með innréttingum, upphengd
salerni, sturta og baðkar. Eldhús eru með
eikarinnréttingu, ísskáp og uppþvottavél.
Geymslur innan íbúða og á sameign.
Sameignin er ﬂísalögð að hluta og teppi
að hluta. Lyfta er í húsinu og frágangur
utanhúss að fullu lokið. Gott langtímalán
með 4.7% vöxtum til 50 ára.
Allar upplýsingar á skrifstofu Miðbæjar
fasteignsölu

Suðurlandsbraut 10 | 108 Reykjavik | s. 588-3300 | www.midbaer.is
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Hrólfsskálamelur
GUY’S BIG BITE

Á FOOD NETWORK

Landey býður til sölu vel staðsetta lóð við Hrólfsskálamel, Seltjarnarnesi.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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Um er að ræða byggingarrétt að 33 íbúðum í þriggja
hæða lyftuhúsi. Gert er ráð fyrir að húsið verði um
4.500 birtir fermetrar að stærð, að geymslum í kjallara
meðtöldum. Hluti af bílakjallara hússins, eða um 32
stæði, hefur þegar verið kláraður.

kl. 18.00

Mythbusters eru frábærir þættir
þar sem snillingarnir Jamie
Hyneman og Adam Savage
framkvæma ótrúlegar tilraunir.

EG

Alla virka daga

SV

Hrólfsskálamelur 10-18
2-8

10-18

D

RÖN

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
félagsins að Hátúni 2b í síma 594 4210 / 660 4210,
netfang: landey@landey.is

ST
ÐUR

SU

Hátúni 2b | 105 Reykjavík | Sími 594 4200 | Fax 594 4201 | www.landey.is
Disovery Channel er fáanleg í
ALLT
TOPPUR

FRÆÐSLA
LANDSBYGGÐ

Landey ehf. er dótturfélag Arion banka og fer með eignarhald bankans á nýbyggingum og fasteignaþróunarverkefnum.

4ra til 7 herb.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Fiskakvísl 5-6 herb.

Haukalind 30 - raðhús
Mjög fallegt og vel skipulagt 201,6 fm endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Uppi er stórar
stofur með vestursvölum, vandað eldhús og gestasnyrting. Niðri eru þrjú góð svefnherbergi, stórt baðherbergi
með sturtuklefa og baðkari, þvottahús, vinnuherbergi og
sjónvarpshol. Bílskúr er flísalgður. Afgirt timburverönd
framan við húsið. Stór lóð sem er tyrfð. Húsið er steinað
að utan. VERÐ 53,8 MILLJ.

Opið hús Mánudag milli
kl. 17:30 og 18:30

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

Einbýlishús

Sérhæð

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

3ja herb.

Nóatún - sérhæð
Mjög góð 121,9 fm 5 herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi í góðu þríbýlishúsi ásamt hlutdeild í sameiginlegum bílskúr. Eldhús, endurnýjuð innrétting, Flísar
á gólfi. Stórar samliggjandi stofur, gengið úr setustofu í
garðinn. Í svefnálmu eru 3 herb. Plastparket á gólfum.
Baðh., flísar á gólfi og veggjum, baðkar. GÓÐ STAÐSETNING, MIÐSVÆÐIS Í BORGINNI. VERÐ 32,5 MILLJ.

Skipasund - 3ja herb

Stigahlíð - efri sérhæð

Flétturimi - 3ja herb.

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

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

Vitastígur - einbýlishús
GLÆSILEGT TVÍLYFT EINBÝLISHÚS Á RÓLEGUM STAÐ Í
HJARTA BORGARINNAR. Uppi eru stór stofa og eldhús,
opið út í eitt, mikil lofthæð. Neðri hæð, 2 svefnherbergi,
baðh. með hornbaðkari. Gegnheilt parket á gólfum,
náttúrusteinn á baðherb. Húsið nýlega tekið í gegn og
málað. Einstök eign á frábærum stað. VERÐ 46,9 MILLJ.

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

Glæsilegt og mikið endurn. 288 fm tvílyftraðhús með
innbyggðum bílskúr í suðurhlíðum Kópavogs teiknað af
Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Uppi eru stórar stofur, yfirbyggð garðstofa með suðursvölum, tvö svefnherbergi og
baðherb. Niðri eru tvö svefnherb. vinnuherb. baðherb.
þvottah. o.fl. Stórt rými innaf bílskúr. HÚSIÐ STENDUR
NEÐSTRÖÐINNI MEÐ FJÓRUM EINKABÍLASTÆÐUM.
VERÐ 59,5 MILLJ.

Raðhús

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

Skemmtilegt 129 fm raðhús á þremur hæðum. Eldhús
og stofa með útgangi út á afgirtan timburpall. Á efri
hæð eru 3 svefnh. og endurnýjað baðh. Í kjallara er stórt
íbúðarh., þvottahús og geymsla. Raf- vatns- og skolplagnir endurnýjaðar. Áhv. 20,6 millj. ÍLS. Verð 28,9 millj.

GLÆSILEG 187,6 FM EFRI SÉRHÆÐ OG BÍLSKÚR Í AFAR
GÓÐU ÞRÍBÝLISHÚSI Í HLÍÐUNUM. ÍBÚÐIN ER 156,4
FM OG BÍLSKÚR 31,2 FM. Góð stofa með yfirbyggðum suðursvölum. 3 svefnherb. (mögul. á 4) Eldhús
nýendurnýjað á vandaðan hátt, sprautalökkuð innr.
granítborðpl.GÓÐ STAÐSETN. ÖRSTUTT Í HLÍÐASKÓLA
OG MENNTASKÓLANN Í HAMRAHLÍÐ. VERÐ 48,8 MILLJ.

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

2ja herb.

Hörgshlíð - efri sérhæð
Vönduð 168 m2 efri sérhæð með innbyggðum bílskúr á
eftirstóttum stað í Hlíðunum. Eldhús með nýlegri innréttingu. Saml. stofur. Herbergi við stofu með vestursvölum.
Gestasnyrting, Stórt svefnherbergi (áður tvö herbergi).
Nýstandsett baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott
hjónaherbergi. Suðursvalir útaf holi. Merbauparket á íb.
Aritekt húss: Sigvaldi Thordarson. Verð 48.8 millj

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

Háaleitisbraut - raðhús
HEIÐARLUNDUR – EINBÝLISHÚS
Einstaklega skemmtilegt einbýlishús, með stórum
glerskála, á stórkostlegum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið
stendur á friðsælum stað á stórri lóð og snýr að mestu í
suður. Steyptur, heitur pottur í garði, sérsmíðað eldhús
með steyptri eyju, 4 svefnherbergi, parket á gólfum.
Húsið er 253 fm. þ.m.t. 41 fm. bílskúr á 1100 fm. lóð.

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

Sörlaskjól - efri hæð
FRAMNESVEGUR – RAÐHÚS
Fallegt 110 fm raðhús á þremur hæðum. Húsið sem er
teiknað af Guðjóni Samúelssyni skiptist þannig: Stofa og
eldhús á hæðinni, 2 stór svefnh. á efri hæð. Í kj. er stórt
svefnh. Baðh. og þvotthús með bakútgangi út á afgirta
timburverönd. Parket og flísar á gólfum. Verð 34,8 millj.

Fallleg og björt 90 fm efri hæð í þríbýlishúsi. Rúmgóð
stofa, eldhús með vandaðri innr. Þrjú svefnh. Baðh.
flísalagt. Geymsluloft yfir hluta íbúðar. MASSÍFT
MERBAUPARKET NÝSLÍPAÐ OG LAKKAÐ, GLER ENDURNÝJAÐ FYRIR ÖRFÁUM ÁRUM. .FRÁBÆR STAÐSETNING
Á KYRRLÁTUM STAÐ VIÐ SJÁVARSÍÐUNA. GLÆSILEGT
ÚTSÝNI. VERÐ 33,9 MILLJ.

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

26. MARS 2012

FASTEIGNIR.IS

TIL SÖLU / LEIGU

Vesturgata
101 Reykjavík

Vesturgata 10 & 10a
íbúðarhús/skrifstofur c.a. 500m2
Vesturgata 6-8 er fullbúinn
veitingastaður með leyfi fyrir allt
að 200 manns c.a. 1000m2
Hagstæð langtímalán geta fylgt
fyrir traustan kaupanda
Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

- með þér alla leið -

Nesbali 50
170 Seltjarnarnes
Glæsilegt einbýli til leigu

Opið hús

Stærð: 197,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 51.250.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

þriðjud. 27. mars kl. 18-18.30

Laugalind 1 Kópavogi

Senter
Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001
gunnar@remax.is

ÚS
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Opið hús á mánudag kl 18.00 - 18.30
Fallega 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni. Stórar suð/vestur svalir.
Nánari lýsing eignar: Fallegt eldhús með beyki innréttingu. Gott þvottahús innaf eldhúsi. 3
góð svefnherbergi. Gott sjónvarpshol, stofa og borðstofa Baðherbergi ﬂísalagt, sturta og
baðkar. Bílskúr er rúmgóður, rafmagn, heitt og kalt vatn.

Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í s: 898-1177
Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Verð: 260.000

Til leigu er vel umgengið 200fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr á frábærum stað á Seltjarnarnesi.
Húsið stendur á jaðarlóð með útsýni til sjávar. Í húsinu eru fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi,
annað þeirra með sturtu en hitt með baði.
leigutími er 18-20 mánuðir
leiguverð er 260 þúsund verðtryggt og óskað er eftir bankaábyrgð.
upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í síma 862-2001 eða á gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán.-ﬁm. 10-18 • fös. 10-17

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

Tilboð óskast í 94,4m² íbúðarhúsnæði á
efri hæð í fjórbýlishúsi í Grundarfirði.

15230. Eyrarvegur 5. Grundarfirði.
Um er að ræða 94,4m².íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi byggðu úr
steinsteypu árið 1966, samkv.Fasteignaskrá Íslands. Húsnæðið
skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, búr, tvö svefnherbergi og
baðherbergi.
Geymsluloft er yfir íbúðinni. Íbúðin þarfnast töluverðra endurbóta.
Brunabótamat er kr. 18.450.000,- og fasteignamat er kr.
12.700.000,- Húseignin verður til sýnis í samráði við Pétur
Kristinsson hdl í síma 438-1199 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105
Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl.
10.00 þann 3. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.
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Söluturn til sölu.
Til sölu góður söluturn í eigin húsnæði staðsettur við stóran
framhaldsskóla á fjölförnum stað. Bílalúga, grill og lottó. Gott
tækifæri fyrir aðila eða fjölskyldu sem vill skapa sér atvinnu.
Áhugasamir haﬁ samband við Fasteignasöluna Fjárfestingu
í síma 562 4250.

15

smá
auglýsingar

smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17
2 milljónir +

8–17

Varahlutir

BÍLAR &
FARATÆKI

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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.
BMW 318i, ek. 101 þkm. Svartur að
innan. Dennis 849 2460
VW Touareg 2 V6 3.6, árg. 2/2008,
ek. 52þ.km, 281hö, leður, lúga omfl,
nýleg heilsársdekk, Eyðslugrannur,
Topp eintak, Ásett verð 5990þús.kr, Rnr
116258, er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

7 MANNA - 100 % LÁN
MÖGULEGT.

CHRYSLER VOYAGER MINI WAGON SE.
Árgerð 2001, ekinn aðeins 166.þ km,
sjálfskiptur,gott eintak. Verð 990.000.Rnr.245637. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Vy-þrif ehf.

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

VW Touareg árgerð 2005 til sölu á
frábæru verði. Sjálfskiptur lúxusbíll með
V8, ásett verð 2,9 mkr en fæst á 2,2
mkr. Ný dekk, ek. 103 þkm. upplýsingar
í síma 695 5524.

Garðyrkja
GS Varahlutir
Sími 567-6744

Sendibílar

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.

Ford mondeo, árg. 00, ek. 135 þkm.
Er í toppstandi.Ásett verð 350 þ. S.
820 4720

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.

Bílar til sölu

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Vinnuvélar

Toyota aygo 2006 keyrður 65.000
Áhvílandi 300.000 Verð 990 þús. Uppl.
895 6172.

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.

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

KTM jafnvægishjól fyrir krakka 2-5
ára. Látið krakkana þjálfa jafnvægið.
Tilboðsverð: 19.900,-

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

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.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.

Toyota Landcruiser GX 120, árg. 2007,
dísel. Toppbíll, ný heilsársdekk og nýjar
felgur. Ekinn 129þ. Verð 4,9. Uppl. í
sima 6630544.

Lyftarar

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

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

TOYOTA Landcruiser 80vx (38”). Ár
1996, ekinn 310 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Bíllinn er hlaðinn búnaði og er mikið
yfirfarinn. Verð 3.890.000.

0-250 þús.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Flottur Nissan Almera ‘98 sjálfskipur.
Aðeins keyrður 135þús km! Ath:
þarfnast einhverra viðgerða. Verð kr.
280.000,-

250-499 þús.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar.
S. 893 3573.

Bátar

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

Hjólbarðar

Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

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.

Honda Accord - mjög
lítið keyrður
Verð 390þús.

Gott eintak af Honda S/D 2,0 LSI,
grænn árg. ‘95, sjálfsk. ekinn aðeins
123 þús. km. skoðaður 08/11,
vetrardekk +sumardekk á felgum fylgja.
Sóllúga. Krókur. Verð 390 þús. Uppl. í
síma 896-0747.
Nissan árg.’93, 4 dyra, sjálfssk. sumar/
vetrardekk. sk. 2012. Uppl. s. 824 1780

Öll verktaka og garðþjónusta Gæði
framar öllu vinnangofgar.is, s.7780100
5% af hagnaði af verki til mottumars.

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

Hreingerningar

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

KEYPT
& SELT

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

Til sölu

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

Nudd

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spákonan Sirrý

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

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Rafvirkjun

Klippi, felli snyrti tré og runna. Eiríkur
Sæland garðyrkjufræðingur. Sími: 848
1723.

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

Óskast keypt

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

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is

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

s. 552-4910.

Kaupi gull !

Skattframtöl 2012

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

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Málarar

Trésmíði

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

Tölvur

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

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

Parket og flísalögn, samsetning
húsgagna, hönnun og ráðgjöf,
skipulagning heimilis, innbús, skjala
og bóka, bókhalds, uppsetning og
ýmiskonar smáverk. Góð víðtæk
reynsla, sanngjör og áreiðanleg
þjónsuta. Uppl. í s. 891 8117.

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

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Þjónusta

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

Málarameistari

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Öll verktaka og garðþjónusta Gæði
framar öllu vinnangofgar.is, s.7780100
5% af hagnaði af verki til mottumars.

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

www.heitirpottar.is

Önnur 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.

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Sjónvarp
Ökukennsla

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Til bygginga

Húsaviðhald

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

Nudd
Sprautulökkun
sprautum innréttingar,
innihurðir, húsgögn og
fl. Sækjum og sendum á
höfuðborgarsvæðinu. Gerum
föst verðtilboð.
Gná ehf, Uppl. s. 894 7200.

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

FYRIR FERMINGUNA:

NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101
RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová.

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Spádómar

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.

Tilboð
á
vönduðum
einlitum
plastborðbúnaði. Diskar (4 teg.),
servíettur (2 teg.), glös, dúkar, hnífapör.
14 litir í boði. Partýbúðin, Faxafeni 11,
s.534-0534, Opið alla daga.

HÚSNÆÐI
HEILSA

Verslun
Heilsuvörur

VERSLUNARINNRÉTTINGAR
Miðla til þín,
því sem þeir sem farnir
eru segja mér um
framtíð þína.
Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

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

Óskum eftir vel með förnum
innréttingum. Hillukerfi og
panilefni, ásamt fylgihlutum.
Uppl. sími 775 0093.
lofturvl@simnet.is

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

Leigumiðlanir
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Húsnæði í boði

Til leigu 3ja herb.ibúð 104 R,Mikið
útsýni. kristrun@ismennt.is Einnig
húsnæði við Laugaveg.

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.

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Til leigu ný 2ja herb. íbúð í
miðbæ
Reykjavíkur.
Reglusemi
og
snyrtimennska
skilyrði.
Fyrirframgreiðsla. Uppl. í s. 897 9390
og 896 1306.

Vanan
mann
vantar
á
hjólbarðaverkstæði. Þarf að geta byrjað
sem fyrst. Barðinn Hjólbarðaverkstæði,
Skútuvogi 2. Sími 568 3080.

ATVINNA

Aðalfundur Farfugla

Atvinna í boði

TILKYNNINGAR
Einkamál

Húsnæði óskast
Óska eftir 2 herbergja íbúð. Er 53 ára
kona, öruggar greiðslur. Helst í 111R.vík
eða 200 Kóp. S. 776 8982

Atvinnuhúsnæði
Til leigu mjög sérstakt húsnæði við
Laugaveg. kristrun@ismennt.is

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.

Fundir / Mannfagnaður

Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla
verður haldinn þriðjudaginn
27. mars n.k. kl. 20.00 í
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Kvöld- og helgarvinna

Vegna aukinna verkefna vantar
okkur öflugt og skemmtilegt fólk til
úthringinga! Tímakaup og bónusar.
18 ára lágmarksaldur. Hringdu í síma
5464645 milli kl. 10-19. gaman@
simstodin.is

Stjórnin.

Blaðberinn
bíður þín

Óska eftir vinnukonu/manni í sauðburð
á Suðurlandi þyrfti að koma fljótlega.
Nauðsynlegt að kunna á vélar og tæki.
Uppl. í s. 864 2146 & 487 4791.

Húsasmiður/
húsasmíðameistari.

Verktakafyrirtæki óskar eftir samstarfi
við húsasmið/meistara. Uppl. s. 661
9046

Flísari

Verktakafyrirtæki óskar eftir samstarfi
við flísalagningarmann. Uppl. s. 661
9046

Heimir & Kolla

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

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

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Misstir þú af
uppáhalds
þættinum þínum?
Smelltu þér núna inn á stod2.is og horfðu á
uppáhaldsþáttinn þinn hvar og hvenær sem
þér hentar með Stöð 2 netfrelsi.

Stöð 2 Netfrelsi er skemmtileg nýjung fyrir
áskrifendur Stöðvar 2. Njóttu þess að horfa á
eftirlætisþættina þína og fjölbreytta afþreyingu
í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni
- þegar þér hentar.

SNJALLSÍMI

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

SPJALDTÖLVA

TÖLVA

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Fréttatíminn

Morgunblaðið

Gói og Baunagrasið
Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!
Einn Gói, þrjár baunir og margfaldur Þröstur Leó
verða að heilu ævintýri. Risinn, gamla konan, sjálfspilandi
harpan, hænan sem verpir gulleggjum og allir þorpsbúarnir
mæta til leiks á litla sviði Borgarleikhússins.

lau. 31/3

KL. 14:30 UPPSELT

Sun 15/4

kl. 14:30

Laus sæti

Sun 1/4

kl. 13:00

Örfá sæti

Sun 22/4

kl. 13:00

Laus sæti

Sun 1/4

kl. 14:30

Laus sæti

Lau 28/4

kl. 13:00

Laus sæti

Sun 15/4

kl. 13:00

Örfá sæti

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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TYLER
64 STEVEN
„Þeir sem bíða eftir góðu hlutunum sitja yfirleitt
rokksöngvari er 64 ára í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 26. mars
1707 Skoska þingið lagt niður.
1796 Napoléon Bonaparte tekur við stjórn Ítalíuhers Frakka í
Nice.
1871 Parísarkommúnan formlega stofnuð í París.
1876 Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur stofnað. Það er talin vera
fyrsta hljómsveit á Íslandi.
1920 Fyrsta varðskip Íslendinga, varðskipið Þór, kemur til Vestmannaeyja.
1947 Knattspyrnusamband Íslands stofnað.
1971 Austur-Pakistan lýsir yfir sjálfstæði frá Pakistan og Bangladess er stofnað.
1995 Schengen-sáttmálinn gengur í gildi.
1997 Lík 39 meðlima í sértrúarsöfnuðinum Heaven‘s Gate finnast í Kaliforníu.
2000 Vladimír Pútín er kosinn forseti Rússlands.

uppi með það sem þeir sem ekki biðu litu ekki við.“

ÞETTA GERÐIST 26. MARS 1973

Konur fá aðgang að Kauphöllinni
Konur fengu að taka þátt í verðbréfaviðskiptum í Kauphöllinni í London þann
26. mars 1973 í fyrsta sinn í 200 ára sögu
stofnunarinnar.
Tíu nývaldar konur mættu til vinnu í
Kauphöllinni þennan dag og þar með féll
það sem kallað hafði verið „síðasta vígi
kvenhatursins“ í Bretlandi.
Ákvörðunin um að brjóta á bak aftur
hina sterku hefð karlveldisins í Kauphöllinni hafði verið tilkynnt þann 1. febrúar
1973 og lauk þar með áratuga baráttu

kvenna í fjármálageiranum fyrir því að
konur fengju að versla með verðbréf.

Ákvörðuninni var lýst í breskum fjölmiðlum sem „risaskrefi í átt að nútímavæðingu fjármálageirans.“ Engu að síður liðu
28 ár þar til kona komst í raunverulega
valdastöðu innan kauphallarinnar, þegar
Clara Furse tók við stöðu aðalstjórnanda
árið 2001.
Mörgum þótti nútíminn þó fyrst halda
innreið sína í Kauphöllina fyrir alvöru árið
1986, þegar viðskipti hættu að fara fram
augliti til auglitis og var eingöngu sinnt í
gegnum tölvur og síma.

HÁDEGISTÓNLEIKAR Í HÖRPU: ÁGÚST ÓLAFSSON TÆLIR ÁHEYRENDUR

Lífeyrissjóðir skoðaðir
með kynjagleraugum
Lífeyrissjóðirnir verða teknir til umfjöllunar á Hitti
Femínistafélags Íslands annað kvöld.
Steinunn Rögnvaldsdóttir, sem er að að ljúka MA-ritgerð í kynjafræði, gerir grein fyrir rannsókn sinni þar
sem hún hefur meðal annars skoðað trygginga- og lífeyrissjóðakerfið.
Benedikt Jóhannesson frá Talnakönnun kynnir niðurstöður skýrslu sem
hann vann að beiðni BHM, BSRB
og KÍ vorið 2011 um samspil lífeyrisgreiðslna frá lífeyrissjóðum
og Tryggingastofnun.
Dagskráin hefst klukkan 20 í
Friðarhúsinu, Njálsgötu 87. Veitingar verða til sölu gegn vægu
gjaldi í hússjóð Friðarhúss en enginn posi er á staðnum þannig að
fólk þarf að hafa með sér reiðufé.

KYNJAGLERAUGUN Steinunn

Rögnvaldsdóttir beinir kynjagleraugum að lífeyrissjóðum á Hitti
Femínistafélagsins annað kvöld.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar
og amma,

EDDA FARESTVEIT
er látin.
Gunnsteinn Gíslason
Guðrún Brynja Gunnsteinsdóttir
Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir
Davíð Jónsson
Gísli Kristján Gunnsteinsson
Lilja Ingimundardóttir
barnabörn
aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir
og amma,

SIGRÚN V. ÓLAFSDÓTTIR
Skjólbraut 12, Kópavogi,

lést í faðmi ástvina sinna fimmtudaginn
22. mars. Útför verður auglýst síðar.
Hreinn Hlíðar Erlendsson
Ólafur Már Hreinsson
Hlíðar Þór Hreinsson
Birkir Örn Hreinsson
og barnabörn.

Heiðrún Svanhvít Níelsdóttir
Drífa Margrét Guðbjörnsdóttir
Sólrún Svava Skúladóttir

GUÐJÓN ÁRNI SIGURÐSSON
fyrrverandi yfirpóstafgreiðslumaður,
Njálsgötu 78, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík að kvöldi
föstudagsins 16. mars. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 27. mars
kl. 13.00.
Lilja Sigurðardóttir
Sigurjón Sigurðsson
Kristinn Sigurðsson
Þórey Sigurðardóttir

Guðbjörg Elentínusardóttir
Erna Gunnarsdóttir

Túlkar örvæntingarfulla karla
sem reyna að heilla konur
Þetta verða mansöngvar og serenöður frá ýmsum löndum, sannkallaðir
tælingarsöngvar,“ segir Ágúst Ólafsson barítónsöngvari sem ásamt píanóleikaranum Antoníu Hevesi freistar
þess að tæla áheyrendur á hádegistónleikum Íslensku óperunnar í Hörpu á
morgun. „Ég bregð mér í gervi ýmissa
örvæntingarfullra karla sem grípa til
þess ráðs að reyna að tæla konurnar
sem þeir þrá með söng. Söngvarnir
eru héðan og þaðan, bæði sönglög frá
ýmsum löndum og aríur úr óperum.
Þarna bregður meira að segja fyrir
sjálfum don Giovanni, þeim aðalflagara, sem sennilega söng flesta svona
söngva.“ Þurfti hann eitthvað að tæla
konur, komu þær ekki bara hlaupandi?
„Ja, hann þurfti að minnsta kosti að
láta líta út fyrir að hann væri að leggja
sig fram og söngvarnir eru partur af
því,“ segir Ágúst hlæjandi.
Ágúst syngur eitt aðalhlutverkanna, hlutverk Marcellos, í uppfærslu
Íslensku óperunnar á La Bohème sem
frumsýnd var nýverið. Hann segist þó
ekki munu syngja neitt úr þeirri óperu
á morgun. „Það er afskaplega lítið af
sólóum fyrir Marcello, þótt hann eigi
það reyndar sameiginlegt með þessum
herramönnum sem ég syng á morgun
að það gangi á ýmsu í ástamálum hans
og skiptist á skin og skúrir. Reyndar er
öllu meira um skúrir, en það er annað
mál.“
Hvað er svo fram undan hjá þér?
„Það er ýmislegt. Um páskana ætla
ég að skreppa norður að Mývatni og
halda tónleika þar bæði á skírdag og
föstudaginn langa. Á skírdag syng ég í
félagsheimilinu Skjólbrekku en á föstudaginn langa verða tónleikar í Reykjahlíðarkirkju þannig að ég verð báðum
megin við vatnið,“ segir Ágúst. „Þar
verða þó engir ástarsöngvar á dagskrá,
heldur hátíðlegra prógramm í takt við
stemningu þessara daga.“ Tónleikarnir
á morgun, sem hefjast klukkan 12.15,
fara fram í Norðurljósum í Hörpu og

TÆLANDI SÖNGVAR Ágúst Ólafsson ætlar að freista þess að tæla áheyrendur með söngvum

örvæntingarfullra karla á hádegistónleikum í Hörpu á morgun.

taka um hálftíma í flutningi. Líkt og
venja var á hinum margrómuðu hádegistónleikum Íslensku óperunnar í fyrra
húsnæði hennar í Gamla bíói, geta tónleikagestir keypt sér hressingu fyrir

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

og eftir tónleika og þannig nælt sér í
andlega og líkamlega næringu í einu
og sama hádegishléinu. Aðgangur er
ókeypis.
fridrikab@frettabladid.is

Fyrirlestur um röggvarfeld
Hildur Hákonardóttir heldur fyrirlestur um röggvarfeldinn í hádegiserindi í Þjóðminjasafni Íslands á morgun í
fyrirlestraröðinni „Fræðslufyrirlestrar Þjóðminjasafns
Íslands“. Hildur mun í fyrirlestri sínum fjalla um röggvarfeldinn sem var í senn flík og ábreiða. Hún rekur upphaf
feldarins, blómatíð og afdrif, en hann er ein af grunngerðum fatnaðar og því lífseigur og má enn finna afleiddar gerðir hans í nokkrum löndum. Fyrirlesturinn hefst kl.
12.05. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
Hildur Hákonardóttir lærði myndvefnað við Myndlistaog handíðaskólann og í Listaskóla Edinborgar. Hún stundaði listvefnað og kennslu á árunum 1969 til 1980 við Handíðaskólann og var skólastjóri hans á árunum 1975-1978 og
stofnaði þá hina umdeildu Nýlistadeild og einnig málaradeild.
Hildur hefur á síðustu árum látið gamlan draum rætast,
að kynna sér kljásteinavefstaðinn forna og vefa röggvarfeld með hjálp innlendra og erlendra vefara. Áhugi á kljásteinavefstaðnum hefur aukist í mörgum löndum undanfarið samfara því að konur hafa snúið sér í auknum mæli
að rannsóknum á fornum vefnaði.

VEFUR RÖGGVARFELD Hildur Hákonardóttir segir frá röggvarfeldi í

Þjóðminjasafni Íslands á morgun.

FRÉTTABLAÐIÐ/EOL

I AM YOUR BEST DEAL
Verð frá 119.995.-

KAUPAUKI

I AM 1 CLICK AHEAD

KAUPAUKI Innifalið í
Nú er hægt að taka öðruvísi ljósmyndir. Taktu ljósmynd um leið og þú tekur hreyﬁmynd.

kaupum á Nikon J1 myndavé
myndavél
fylgir taska og 8GB minniskort
minnisko
að verðmæti kr 12.995 kr.

Taktu alltaf bestu myndina með nýja snjallmyndavalinu. Búðu til hreyﬁmynd úr ljósmynd. Allt þetta og
miklu meira með nýju Nikon 1 myndavélinni með skiptanlegum linsum. Fáanleg í 5 mismunandi litum.

Verð 29.995.-

KAUPAUKI
KAUPA
KA
KAUPAUK
PAUK
PAU
KI

COOLPIX S330
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NIKKOR gleiðhornslinsu, 6x optískum aðdrætti og hristivörn. Sjálfvirkar umhverﬁsstillingar, stór 2.7“ LCD skjár og
HD hreyﬁmyndataka. Eins fæst hún í 8 líﬂegum litum. Taktu skemmtilegar myndir við öll tilefni.

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

KAUPAUKI Innifalið í
k
Nik S3300
kaupum
á Nikon
myndavél fylgir taska
og 4GB minniskort að
verðmæti kr 7.995 kr.

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 - www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 - www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000 – www.hagkaup.is
Tölvulistinn – Reykjavík, Hafnarfirði – 414 1700 – www.tl.is

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI
Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Hrannarbúðin – Grundarfirði;
Skipavík – Stykkishólmi; Snerpa – Ísafirði; Kaupfélag V-Húnvetninga – Hvammstanga;
Smárabær – Blönduósi; Skagfirðingabúð – Sauðárkróki; SR Byggingavörur – Siglufirði;
Valberg – Ólafsfjörður; Kauptún – Vopnafirði; Verslunin Pan – Neskaupstað;
Geisli – Vestmannaeyjum; Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi,
Akureyri og Húsavík; Tölvulistinn – Akureyri, Egilstaðir, Selfoss og Reykjanesbæ;
Omnis – Akranes, Borgarnes og Reykjanesbæ.
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

8

10

12

13

15

16

21

17

19

LÁRÉTT
2. vanþóknun, 6. pot, 8. tré, 9. pili,
11. í röð, 12. leiftur, 14. lengja, 16. átt,
17. málmur, 18. kóf, 20. bókstafur,
21. garga.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT
1. grasþökur, 3. tveir eins, 4. skipafélag, 5. starf, 7. andsvar, 10. mánuður,
13. atvikast, 15. einsöngur, 16. sjáðu,
19. skóli.
LAUSN
aría, 16. sko, 19. fg.
5. iðn, 7. tilsvar, 10. maí, 13. ske, 15.
LÓÐRÉTT: 1. torf, 3. vv, 4. eimskip,

Einnar bókar bullur
Þ

egar ég geng um miðbæ Kordóvu og

BAKÞANKAR
horfi á gömlu moskuna fyllist ég andaJóns gift. Það sem ljær vitund minni vængi er
Sigurðar tilhugsunin um að hér sátu múslímar, gyðEyjólfssonar ingar og kristnir á miðöldum og lásu sér
til á sama bókasafninu og rökræddu síðan
hugmyndir sínar þó ólíkar væru.

FREMSTUR meðal jafningja í þessum
fræðimannahópi var Averróes. Hann kafaði jafnt í trúarrit múslíma sem og heimspeki Forn-Grikkja og reyndi að byggja
brú milli þessara tveggja heima. En þá
kom einnar bókar fólkið til sögunnar, svo
ég taki nú ágætt máltæki Þráins Bertelssonar mér í munn. Það leið náttúrulega ekki svona léttúð svo Averróes
var dæmdur í útlegð og bækur hans
brenndar. Hann lést svo í Marrakesh í
Marokkó árið 1198 þegar hann Snorri
okkar Sturluson var tvítugur.

20

eir, 18. kaf, 20. pí, 21. orga.
11. mn, 12. flass, 14. síkka, 16. sv, 17.
LÁRÉTT: 2. svei, 6. ot, 8. við, 9. rim,

OFSTÆKIÐ átti aldeilis framtíðina
fyrir sér á Íberíuskaga því tæpum
þremur öldum síðar komu kaþólsku konungshjónin Ísabella og
Ferdínand með spænska rannsóknarréttinn. Til að láta nú
kné fylgja kviði losuðu þau
sig bæði við gyðinga og
múslíma. Við vitum vel
að Spánn varð heimsveldi mikið á þessum
tíma en hnignunin var
ekki lengi að láta á sér

kræla þó búið væri að koma öllu fólkinu
með „ranghugmyndirnar“ í burtu eða fyrir
kattarnef.

ÞAÐ er því kannski ekkert skrýtið að mér
verði hálf flökurt þegar ég sé styttu mikla
af henni Ísabellu í Granadaborg þar sem
hún er stjörf að veita Kristófer Kólumbusi
fararleyfi í frægðarförina miklu. Ljóminn
af Ísabellu er enn svo mikill hér á Spáni
að það sést ekki í smánarblettinn sem hver
þjóð ætti að hafa sem útrýmt hefur annarri þjóð.
EN svo verður mér líka hugsað til fjölbóka
fólks og einnar bókar bulla þegar ég kem í
hús og horfi heim gegnum veraldarvefinn.
Þessi opna umræða sem fram fer á Fróni
er afar fróðleg og oftast skemmtileg en svo
kemur stundum babb í bátinn. Um leið og
einnar bókar bullurnar komast í spilið og
vilja öllu eyða og brenna sem fólkið með
„ranghugmyndirnar“ hefur fram að færa.
Gagn og gaman verður þá af ógagni og
Þórðargleði.
TRÚLEYSINGAR, trúaðir, femínistar,
karlrembur, kvótakóngar, kvótaandstæðingar og margir aðrir virðast eiga sinn
einnar bókar fulltrúa sem nær að koma
málefnalegri umræðu fyrir Þórðarnef.
Þessi svarta iðja minnir mig á styttuna af
Ísabellu sem stendur stjörf og föst á sínu
meðan það grotnar undan henni á torginu
í Granada.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Nú er nóg
komið
stelpur!

Setjist niður og
verið vinkonur
eða þið yfirgefið
staðinn!

Gott! Þá getið þið tekist Flott! Finndu
reiði mína
í hendur og samið frið!
fitu*bíp*!

Þú lyktar
eins og
kál skítuga
b*bíp*!

**fitubolla

■ Gelgjan

**belja

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þetta er
heimsku- Ég er að segja
legt.
þér það, Palli.
Heimurinn
öskrar á nýja
ofurhetju.

Og fáránlegt.

Ég er bara
að uppfæra
klassík á
nútímalegan
hátt.

Og örugglega brot á
höfundarétti.

Jájá.

Þetta var dimm og
stormasöm nótt.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Skyndilega endaði
stefnumótið á afar
vandræðalegan hátt

Úff, hvað ég
er orðinn
svangur!
Ég gæti
borðað hest!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þegar þú segir:

Þá hljóta þau að heyra:
Þið megið byrja að gagnrýna
hæfileika mína í eldhúsinu!
Hvaða lykt
er þetta?

Maaaatuuur!

Eins gott að þetta
sé ekki aftur
kjúklingur!

Vona að þetta Hversu mikið
þarf ég að
sé hakk og
borða?
spagettí!
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799
1198
kr.
stk.

ódýr!

kr.
kg

Lamba súpukjöt, 1. flokkur

Grillaður heill kjúklingur

1280

kr.
tvennan

Grillaður kjúklingur og Pepsi
eða Pepsi Max, 2 l

998

998

kr.
kg

989

kr.
kg

Bautabúrs blandað nauta- og grísahakk

Krónu lasagna

kr.
pk.

GLK ýsubitar, roð- og beinlausir, 800 g

2kg

498
998 1679 1438

kr.
stk.

kr.
kg

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl

Bautabúrs blandað nautaog grísahakk

115

kr.
pk.

Páskaengjaþykkni
m/kornkúlum

@gcVc @gcVc
@gcVc
ÌgW¨ 7aYh[ÂV 7gZ^Â]dai^

kr.
pk.

Gríms fiskibollur, frosnar, 2 kg

259

kr.
pk.

Íslandskex heilhveitikex, 250 g

Iceland pizzur, margar teg.

Gríms
Gr
ríms ýýsa
sa í rasp
raspi,
rasspi
ppi,i, frosin,
fro
fr
ros
ossin
in, 1 kg

785

kr.
pk.

@gcVc
@gcVc
@gcVc
<gVcYV =kVaZngVgWgVji A^cYjb

kr.
pk.
pk.

Krónan gouda ostur,
sneiddur, 500 g

@gcVc
Bdh[ZaahW¨

199

kr.
pk.

Krónubrauð, stórt og gróft

@gcVc
@gcVc
@gcVc
@gcVc
@gcVc
GZn`_Vk`jgkZ\^ 6`gVcZh^ GZnÂVg[^gÂ^ HZa[dhh^ KZhibVccVZn_jb
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Geðveikt grín í geggjuðustu partýmynd allra tíma!

Kristen Wiig, Jon Hamm, Maya Rudolph og Chris O’Dwod úr

BRIDESMAIDS
eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd

– L.S. EW.com

„FRIENDS WITH KIDS IS THE BEST BREEDER
MOVIE IN YEARS“

„SEXY, SOPHISTICATED AND SAVVY“

„KRISTEN WIIG IS SERIOUSLY GOOD“

– P.H. Boxoﬃce Magazine

– P.T. ROLLING STONE

„SCOTT EFFORTLESSLY STEALS THE SHOW“

– D.E. NEW YORK MAGAZINE

앲앲앲앲
- Miami Herald

앲앲앲앲
- Time Out New York

앲앲앲앲
- New York Times

„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

KOMIN Í BÍÓ

UM LAND ALLT

Hönnun í
Bláa lóninu

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

FLOTTIR Jan Davidsson, yfirhönnuður 66°Norður, og Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi spjölluðu saman.

FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

앲앲앲앲
PLEASANT SURPRISE
- C.B, JOBLO.COM

SNÝR AFTUR Fyrirsætan Kolfinna Kristófersdóttir hefur verið að gera
það gott undanfarið á tískusýningum erlendis. Hún er nú stödd hér
á landi og tók þátt í sýningunni á föstudag.

Hönnunarsýning Sub-zero Couture fór
fram í Bláa lóninu á föstudagskvöld en
viðburðurinn var hluti af Hönnunarmars.

MÖGNUÐ ÞRÍVÍDD

VANESSA HUDGENS, MICHAEL CAINE OG DWAYNE „THE
ROCK“ JOHNSON TRYGGJA ÓSTÖÐVANDI BÍÓSKEMMTUN

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

FRIENDS WITH KIDS
FRIENDS WITH KIDS VIP
PROJECT X
JOHN CARTER
JOHN CARTER
THE WOMAN IN BLACK
JOURNEY 2
A FEW BEST MEN
HUGO Með texta
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali

kl. 5:40 - 8 - 10:20

2D 12

kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:10
kl. 5:20 - 8 - 10:40
kl. 10:10
kl. 8 - 10:10
kl. 5:50
kl. 8
kl. 5:30
kl. 5:50

2D
2D
3D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

VIP

16
7
7
16
7

10
L

2D 12
2D 16
3D 7

kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 10:10

KRINGLUNNI
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 5:20 - 8 - 10:40

12

AKUREYRI

FRIENDS WITH KIDS
PROJECT X
JOHN CARTER

FRIENDS WITH KIDS
kl. 8 - 10:20
PROJECT X
kl. 8 - 10:10 - 10:40
JOHN CARTER
kl. 5:20
JOHN CARTER
kl. 5:20 - 8
JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND kl. 5:40
THE WOMAN IN BLACK
kl. 8 - 10:10
FRÍÐA OG DÝRIÐ m/ísl tali
kl. 6
FRIENDS WITH KIDS
PROJECT X
JOHN CARTER

12

2D
2D
2D
3D
3D
2D
3D

16
7
7
7
16
L

2D
2D

16

3D

7

2D
2D
2D

12

12

KEFLAVÍK

THE HUNGER GAMES
FRIENDS WITH KIDS
SVARTUR Á LEIK

kl. 10:20
kl. 8 - 10:20
kl. 8

Sýndur var fatnaður frá 66°NORÐUR og fylgihlutir frá Munda, Volka, Kron by KronKron, Vík
Prjónsdóttur og Farmers Market. Fjöldi gesta og
erlendir fjölmiðlamenn fylgdust með sýningunni
og margir voru ofan í lóninu þegar sýningin fór
fram
Rúmlega 30 blaðamenn og ljósmyndarar frá
erlendum blöðum og tímaritum fylgdust með sýningunni. Má þar nefna fjölmiðlamenn frá Wallpaper, Elle Interior, Bo Bedre, Dwell, C Magazine,
GÓÐIR GESTIR Dj Margeir, Daníel Ágúst og Ellen Loftsdóttir voru á
FORM, Coolhunting, Daily Mirror og WGSN og
meðal gesta.
sýnt frá verður sýningunni á Extra TV.

12
16

Yrði frábær
dómari

STERK BYRJUN, MANN ÞYRSTIR Í MEIRA!
T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRT

KVIKMYNDIR.IS

SAMSTARF Ástþór Óðinn og Karen Skinner syngja saman í nýja laginu.

48.000 MANNS

MBL

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

HUNGER GAMES
HUNGER GAMES LÚXUS
ACT OF VALOR
THE VOW
SVARTUR Á LEIK
TÖFRATENINGURINN
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3

5%
KL. 4 - 5 - 8 - 10.20 - 11 12
KL. 5 - 8 - 11
12
KL. 8 - 10.30
16
KL. 5.30 - 8
L
KL. 5.30 - 8 - 10.30 16
KL. 3.30
L
KL. 3.30
L

HÁSKÓLABÍÓ

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DV

PRESSAN.IS

5%
NÁNAR Á MIÐI.IS
KL. 6 - 9 - 10.30
12
KL. 8 - 10.30
16
KL. 5.40 - 8
L
KL. 5.30 - 8 - 10.30
16
KL. 5.45
L

HUNGER GAMES
ACT OF VALOR
THE VOW
SVARTUR Á LEIK
LISTAMAÐURINN

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

HUNGER GAMES
ACT OF VALOR
SVARTUR Á LEIK
THE VOW

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 10
KL. 8
KL. 6
www.laugarasbio.is

12
16
16
L
5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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FT
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Starfar með Karen
og RaCharm
Rapparinn Ástþór Óðinn hefur
gefið út lagið Beautiful Struggle
sem hann syngur með íslensku
söngkonunni Karen Skinner.
„Hún hafði samband á Facebook og út frá því fórum við að
vinna saman,“ segir Ástþór um
samstarfið við Karen og bætir
við að fleiri lög með þeim séu á
teikniborðinu.
RaCharm, sem er á uppleið í
bandaríska rappinu, á taktinn í
nýja laginu. Hann hefur unnið
með Chris Brown, Drake, Justin

Bieber og Rick Ross. Hann var
meðupptökustjóri lagsins Beg
For It sem var á viðhafnarútgáfu plötu Brown, F.A.M.E., sem
vann Grammy-verðlaunin. Ástþór
komst í samband við hann þegar
hann bjó í London. „Þá var hann
ekkert þekktur. Hann lét mig
bara fá þetta frítt á sínum tíma.
Hann var að reyna að selja taktana sína á tíu dollara en er núna
að selja þá á fimm þúsund dollara,
eða eitthvað.“

Söngkonan Britney Spears yrði
frábær dómari í X-Factor að
mati Sinittu sem er sérfræðingur í þáttunum og hefur unnið
með dómaranum Simon Cowell
að bresku útgáfunni. Viðræður
hafa staðið yfir við Spears um að
hún taki að sér dómarahlutverk
í þáttunum en þær Paula Abdul
og Nicole Scherzinger
eru báðar horfnar á
braut.
„Whitney
Houston hefði
orðið stórkostlegur dómari
en núna veðja
ég á Britney.
Hún hefur
átt fjöldann
allan af
smellum og
þekkir tónlistarbransann eins og
lófann á sér,“
sagði hún í
viðtali við
tímaritið
Closer.

BRITNEY SPEARS Söng-

konan yrði frábær dómari
að mati Sinittu.

- fb

DV

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

++++
T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

LAUGARÁSBÍÓ
HUNGER GAMES
PROJECT X
SVARTUR Á LEIK

Sýningartímar
5.20, 7, 10
8, 10
5.50, 8, 10.15

MÁNUDAGUR: MARGIN CALL 17:50, 20:00, 22:30  PÓLSKIR: ERRATUM 18:00  PÓLSKIR: THE CHRISTENING 20:00
 PÓLSKIR: MOTHER TERESA OF CATS 22:00  BLACK’S
GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 20:00, 22:20  MY WEEK
WITH MARILYN 18:00  THE DESCENDANTS 20:00  THE
SKIN I LIVE IN 22:00 ÍSL. TEXTI ENG. SUBS

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

MARGIN CALL

PÓLSKIR

KVIKMYNDADAGAR

ÓKEYPIS INN!

“MOVES LIKE A SNAKE ON
SPEED” -TWITCHFILM

SVARTUR
Á LEIK

(BLACK’S GAME)
ENGLISH SUBTITLES

Borðar
barnið þitt
líka sælgæti
í morgunmat?

-INI&RASER
HOLLIVALKOSTURINN
-INI&RASEREINAFF·UMMORGUNKORNSTEGUNDUMFYRIRBÈRNSEMUPPFYLLA
KRÈFUR3KR·ARGATSINS-ARGARGER×IRAFMORGUNKORNISEMTLA×ARERUBÈRN
UMINNIHALDAALLTA×GAFSYKRIÁHVERJUMG SEMERSVIPA×MAGN
OGÁGAFHLAUPIE×ALAKKRÁS

(OLLARAENMA×URHELDUR
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sport@frettabladid.is

OLIVER SIGURJÓNSSON kom landsliði Íslands í knattspyrnu skipuðu drengjum 17 ára og
yngri á bragðið í 4-0 sigri á Litháen í gær. Leikurinn var sá síðasti í milliriðlinum í Skotlandi og sigurinn tryggði strákunum sæti í úrslitakeppni Evrópumótsins. Ísland hafnaði í efsta sæti riðils síns með
jafnmörg stig og Danir en betra markahlutfall. Úrslitakeppnin fer fram í Slóveníu í maí.

ÚRSLIT
EM í handbolta kvenna
Ísland - Sviss

31-16

Mörk Íslands (skot): Karen Knútsdóttir 6/1 (8/1),
Stella Sigurðardóttir 6 (11/1), Þórey Rósa Stef
ánsdóttir 3 (4), Hildur Þorgeirsdóttir 2 (2), Ásta
Birna Gunnarsdóttir 2 (2), Arna Sif Pálsdóttir 2
(3), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 2 (3), Jóna Mar
grét Ragnarsdóttir 2 (4), Dagný Skúladóttir 2 (4),
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 1 (2), Ragnhildur
Guðmundsdóttir 1 (2), Rut Jónsdóttir 1 (2),
Hanna Guðrún Stefánsdóttir 1 (2).
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 11 (23/1,
48%), Guðrún Maríasdóttir 6/1 (10/1, 60%).

GLATT Á HJALLA Jóhann Berg er heldur

betur farinn að minna á sig.
NORDIC PHOTOS/GETTY

IE-deild kvenna um helgina
Snæfell - Njarðvík

Stig Snæfells: Kieraah Marlow 28, Jordan Lee
Murphree 22/6 stoðsendingar, Hildur Sigur
dardottir 19, Björg Guðrún Einarsdóttir 9, Hildur
Björg Kjartansdóttir 4/6 fráköst, Helga Hjördís
Björgvinsdóttir 3.
Stigs Njarðvíkur: Shanae Baker-Brice 33,
Lele Hardy 14/20 fráköst/5 stolnir, Petrúnella
Skúladóttir 14, Salbjörg Sævarsdóttir 10, Ingibjörg
Elva Vilbergsdóttir 7, Ína María Einarsdóttir 3,
Ólöf Helga Pálsdóttir 2.
Staðan í einvíginu er 1-1. Þrjá sigra þarf til að
komast í úrslitin

Keflavík-Haukar

Mikilvægur sigur AZ Alkmaar:

85-83

Jóhann Berg
með sigurmark
FÓTBOLTI Jóhann Berg Guðmunds-

LYKILMAÐUR Stórskyttan Stella Sigurðardóttir reyndist íslenska liðinu vel í gær líkt og í fyrri leiknum. Stella skoraði sex mörk í gær

og þrettán mörk í leikjunum tveimur samtals. Þá hafði hún sig mikið í frammi í varnarmúr íslenska liðsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

54-63

Stig Keflavíkur: Jaleesa Butler 23/12 fráköst/4
varin skot, Pálína Gunnlaugsdóttir 11, Eboni
Monique Mangum 7, Birna Ingibjörg Valgarðs
dóttir 4, Helga Hallgrímsdóttir 4, Telma Lind
Ásgeirsdóttir 3, Sandra Lind Þrastardóttir 2.
Stig Hauka: Tierny Jenkins 27/20 fráköst, Jence
Ann Rhoads 14/9 fráköst/5 stoðsendingar,
Gunnhildur Gunnarsdóttir 8, Margrét Rósa Hálf
danardóttir 7 fráköst, Íris Sverrisdóttir 5, Guðrún
Ósk Ámundardóttir 2.
Haukar leiða í einvíginu 1-0. Liðin mætast í
Hafnarfirði í kvöld klukkan 19.15.

Íslandsmót fullorðinna í júdó:

Bjarni og Margrét sigursæl
JÚDÓ Bjarni Skúlason og Margrét Ragna Bjarnadóttir, bæði
úr Ármanni, urðu um helgina
Íslandsmeistarar í opnum flokki
á Íslandsmótinu í júdó. Keppt var
í Laugardalshöll.
Bjarni og Margrét Ragna urðu
einnig meistarar í sínum þyngdarflokki. Bjarni í undir 100 kg
þyngdarflokki en Magrét Ragna í
undir 63 kg flokki.
- ktd

Stelpurnar burstuðu Sviss
Íslenska liðið á enn von um sæti í lokakeppni Evrópumótsins eftir stórsigur á
Sviss. Ekkert nema sigur gegn Spánverjum og Úkraínu í lokaleikjunum dugar.
HANDBOLTI Íslenska kvennalandsliðið vann í gær auðveldan fimmtán marka sigur, 31-16, á slöku liði
Sviss í undankeppni Evrópumótsins. Leikurinn fór hægt af stað og
var nokkuð jafnræði með liðunum
í upphafi leiks. Íslensku stúlkurnar
voru þó fljótar að taka við sér og
náðu þær góðri forystu um miðjan fyrri hálfleikinn. Eftir þennan
góða leikkafla íslenska liðsins var
í rauninni aldrei spurning um hvorum megin sigurinn myndi enda.
Vörnin og markvarslan var góð í
leiknum og kom í kjölfarið fjöldi
hraðaupphlaupsmarka.
Sóknarleikurinn var ágætur og
skiptist markaskorunin vel niður
á leikmenn liðsins. Það voru heilir þrettán leikmenn Íslands sem

skoruðu mörk í leiknum. Ágúst
Jóhannsson, landsliðsþjálfari var
að vonum ánægður með stelpurnar sínar í leikslok og hrósaði
spilamennskunni. „Það er ekki
á hverjum degi sem við vinnum
með fimmtán mörkum og er ég að
sjálfsögðu mjög ánægður með það.
Vörnin og markvarslan var einnig
mjög góð hjá okkur í leiknum. Við
vorum að útfæra hraðaupphlaupin
okkar frekar illa í fyrri hálfleiknum. Það lagaðist þó og sigldum við
í kjölfarið af því, öruggum sigri í
hús,“ sagði Ágúst í leikslok.
Íslensku stelpurnar eru í þriðja
sæti riðilsins, tveimur stigum á
eftir Spánverjum og Úkraínu en
stelpurnar eiga einmitt eftir að
mæta þessum liðum. Spánverjar

koma í heimsókn í lok maí og í upphafi júní verða Úkraínumenn sóttir
heim. Það er því erfitt verkefni sem
bíður stelpnanna en þær þurfa að
sigra þessa tvo síðustu leiki sína til
þess að eiga möguleika á að komast
í lokakeppnina í Hollandi.
Stella Sigurðardóttir, leikmaður Íslands átti góðan leik í gær og
skoraði sex mörk í leiknum. Stella
var vongóð um möguleika Íslands í
næstu leikjum. „Við höfum farið á
tvö stórmót í röð og að sjálfsögðu
er stefnan sett á að komast upp úr
þessum riðli. Við erum orðnar það
góðar að við ætlum að sýna fólki að
við séum komnar til að vera á þessum stórmótum. Við eigum tvö sterk
lið eftir en við höfum trú á okkur.“
sagði Stella í lok leiks.
- shf

son skoraði sigurmark AZ Alkmaar gegn RKC Waalwijk í efstu
deild hollenska boltans í gær.
Liðið heldur eins stigs forskoti
sínu á toppnum á Ajax sem sigraði
PSV í stórleik gærdagsins.
Þetta er annar leikurinn í röð þar
sem Jóhann Berg er á skotskónum hjá AZ. Hann skoraði einnig
þegar liðið féll óvænt úr bikarnum gegn Heracles í síðustu viku.
Kópavogsbúinn er væntanlega
búinn að tryggja sér byrjunarliðssæti en AZ tekur á móti Valencia í
Evrópudeildinni á fimmtudag.
- ktd

Sænski boltinn byrjaður:

Bikarar í hús
FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason lagði upp mark í 2-0 sigri
Helsingborgar á AIK í árlegri
viðureign landsmeistara og
bikarmeistaranna í Svíþjóð á
laugardag.
Sara Björk Gunnarsdóttir og
Þóra Björg Helgadóttir í LDB
Malmö urðu einnig meistarar
meistaranna eftir 2-1 sigur á
Kopparbergs/Göteborgs.
Leikirnir marka upphaf knattspyrnuvertíðarinnar í Svíþjóð.
- ktd

Füchse Berlin tryggði sér sæti í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu:

Alexander skipti sköpum
HANDBOLTI Lærisveinar Dags

Sigurðssonar í Füchse Berlin
tryggðu sæti sitt í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu með
eins marks útisigri á Hamburg í
gær. Liðið vann tveggja marka
sigur í fyrri leiknum í Berlín og
fór því áfram með þriggja marka
samanlögðum sigri.
Útlitið var svart í upphafi síðari hálfleiks þegar heimamenn í
Hamburg komust fimm mörkum
yfir. Dagur tók þá leikhlé, Alexander Petersson mætti til leiks
af bekknum og gestirnir sneru
leiknum sér í vil.
Sigur Füchse var óvæntur í
ljósi þess að liðið var seinasta
liðið í riðli sínum til að tryggja
sig í 16-liða úrslitin. Hamburg
vann aftur á móti riðil sinn og er
ríkjandi Þýskalandsmeistarar.
Alexander var markahæstur
ásamt þremur samherjum sínum
með fjögur mörk.

AG áfram en Kielce úr leik
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði fjögur mörk og Snorri Steinn
Guðjónsson eitt í tveggja marka
sigri AG Kaupmannahafnar á
Sävehof frá Svíþjóð. AG vann
með níu mörkum í fyrri leiknum
og leikurinn á laugardag því sem
næst formsatriði fyrir danska
liðið.
Þá féll Kielce, lið Þóris Ólafssonar, úr leik eftir tveggja marka
tap gegn Cimos Koper frá Slóven-

SPILAR ÞRÁTT FYRIR MEIÐSLI Óvíst er um þátttöku Alexanders Peterssonar í leikjum
íslenska landsliðsins í undankeppni Ólympíuleikanna í næsta mánuði.
GETTY IMAES

íu. Kielce vann fyrri leikinn með
einu marki og var því hársbreidd
frá sæti í átta liða úrslitunum.
Þetta er í fyrsta sinn í sögu
slóvenska liðsins sem það kemst
í átta liða úrslit keppninnar.

Ljónin hans Guðmundar áfram
Rhein Neckar-Löwen, lærisveinar Guðmundar Þórðar Guðmundssonar, tryggðu sæti sitt í undanúrslitum EHF-keppninnar með
eins marks heimasigri á Velenja
frá Slóveníu.

Ljónin unnu þriggja marka sigur
samanlagt.
Róbert Gunnarsson komst ekki
á blað hjá Löwen en spiltími hans
hjá liðinu hefur verið af skornum
skammti á tímabilinu.
Þá komst Magdeburg, lið Björgvins Páls Gústavssonar, einnig í
undanúrslit eftir fjögurra marka
samanlagðan sigur á Tatran Presov.
Dregið verður í næstu umferðir
keppnanna í Vínarborg á þriðjudagsmorgun.
- ktd
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Arsenal virkar óstöðvandi í enska boltanum en enn syrtir í álinn hjá Liverpool

ÚRSLIT

Stoke stal stigum af Man. City

Enska úrvalsdeildin
Liverpool - Wigan

1-2

0-1 Shaun Maloney, víti (30.), 1-1 Luis Suarez
(48.), 1-2 Gary Caldwell (63.)

Arsenal - Aston Villa

3-0

1-0 Kieran Gibbs (16.), 2-0 Theo Walcott (25.),
3-0 Mikel Arteta (90.)

Bolton - Blackburn

2-1

1-0 David Wheater (28.), 2-0 David Wheater
(35.), 2-1 Steven N‘Zonzi (56.) Grétar Rafn
Steinsson spilaði allan leikinn með Bolton.

Norwich - Wolves

2-1

0-1 Matt Jarvis (25.), 1-1 Grant Holt (26.), 2-1
Grant Holt, víti (45.). Eggert Gunnþór Jónsson
spilaði allan leikinn með Úlfunum.

Sunderland - QPR

3-1

1-0 Nicklas Bendtner (41.), 2-0 James
McClean (70.), 3-0 Stephane Sessegnon (76.),
3-1 Taye Taiwo (79.)
Heiðar Helguson er enn frá vegna meiðsla.

Swansea - Everton

0-2

0-1 Leighton Baines (59.), 0-2 Nikola Jelavic (76.)
Gylfi Þór Sigurðsson spilaði allan leikinn með
Swansea.

West Brom - Newcastle

1-3

0-1 Papiss Cisse (6.), 0-2 Hatem Ben-Arfa (12.),
0-3 Papiss Cisse (34.), 1-3 Shane Long (52.)

STAÐAN
Man.City
Man.Utd.
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Liverpool
Sunderland
Everton
Swansea
Norwich
Stoke
Fulham
W.B.A.
Aston Villa
Blackburn
Bolton
Q.P.R.
Wigan
Wolves

30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
29
30
29
30
30
30

22 4 4
22 4 3
18 4 8
16 7 7
14 8 8
14 8 8
11 9 10
11 7 12
11 7 12
10 9 11
10 9 11
10 8 12
9 9 11
10 6 14
7 12 10
7 7 16
8 2 19
6 7 17
5 10 15
5 7 18

Í kvöld
Manchester United - Fulham

72:22
73:27
61:39
53:35
49:34
44:42
36:31
39:34
30:32
34:36
41:47
29:41
27:40
26:41
31:38
34:62
33:58
33:53
27:55
31:65

70
70
58
55
50
50
42
40
40
39
39
38
36
36
33
28
26
25
25
22

kl. 19.00

Í beinni útsendingu á Stöð2 Sport2

FÓTBOLTI Manchester City tapaði

stigum í titilbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar er liðið gerði jafntefli
á útivelli gegn Stoke. Þetta var
annar útileikur liðsins í röð þar
sem stig töpuðust en líkt og í tapinu gegn Swansea gekk liðinu afar
illa að skapa sér marktækifæri.
Roberto Mancini, stjóri City,
var svekktur yfir úrslitunum og
óánægður með hörkulega spilamennsku Stoke. Hann neitaði að
taka í höndina á kollega sínum
Tony Pulis í leikslok og sendi
aðstoðarmann sinn, David Platt,
til þess að ræða við blaðamenn.
„Deildin vinnst ekki á orðum.
Þetta snýst um stigasöfnun. Ef við
stöndum uppi með fleiri stig en
United í lok tímabils mun fólk telja
að Robbie hafi unnið sálfræðistríðið,“ sagði Platt er hann var spurður
hvort sálfræðistríð Sir Alex Ferguson og Mancinis væri farið að taka
sinn toll.

Arsenal óstöðvandi
Stuðningsmenn Arsenal brosa út
að eyrum þessa dagana en liðið
vann sinn sjöundi sigur í deildinni
í röð. Aston Villa átti aldrei möguleika í spræka lærisveina Arsene
Wenger sem sitja í þriðja sæti
deildarinnar.
Arsenal fór skelfilega af stað í
haust og var í 17. sæti deildarinnar
eftir fimm umferðir. Þrátt fyrir að
leikur liðsins hefði batnað var liðið
í 6. sæti deildarinnar í lok janúar,
heilum 13 stigum á eftir erkifjendum sínum í Tottenham. Fjölmargir
töldu tíma á nýjan stjóra í brúna.
„Við höfum gengið í gegnum erfiða tíma og ég átti ekki von á að við
yrðum í þessari stöðu fyrir mánuði. Það er draumi líkast að vera í
3. sæti,“ sagði Wenger. Hann hrós-

FÁNINN Á LOFT Alonso þekkir sigurtil-

finninguna vel en hann varð heimsmeistari árin 2005 og 2006. GETTY IMAGES

Mígandi rigning í Malasíu:

Alonso í mark á
undan Perez

ALGJÖR VIÐSNÚNINGUR Arsenal virtist fyrirmunað að vinna leiki og skemmta stuðningsmönnum fyrir nokkrum vikum. Í dag brosa liðsmenn út að eyrum. NORIDC PHOTOS /

aði sínum mönnum fyrir jákvætt
viðhorf þegar leikirnir voru ekki
að falla með hans mönnum.

Botninum náð hjá Liverpool
Liverpool þurfti að sætta sig við
2-1 tap á heimavelli gegn Wigan.
Þetta var fyrsti sigur Wigan á
Anfield en liðið spilaði í fyrsta
sinn í úrvalsdeildinni árið 2005.
„Allir í liðinu eru nógu góðir til
þess að senda boltann á samherja.
En þetta var þriðji leikur okkar á
sex dögum sem hafði sitt að segja,“
sagði Kenny Dalglish. Hann sagði
leikmenn sína þreytta og fannst
halla á lið sitt í dómgæslunni.

Stuðningsmenn Liverpool eru
margir farnir að rifja upp „gömlu
góðu dagana“ þegar Rafael Benitez
var við stjórnvölinn hjá félaginu.
Þegar best lét tapaði Liverpool
aðeins tveimur leikjum í deildinni yfir heilt tímabil auk þess að
ná góðum árangri í Meistaradeild
Evrópu.
Tapið gegn Wigan var þeirra
annað gegn liði sem var í fallsæti deildarinnar í vikunni. Liðið
lá gegn QPR á útivelli 3-2 á miðvikudag. Sæti í Meistaradeildinni
á næstu leiktíð er ekki einu sinni í
draumum bjartsýnustu stuðningsmanna liðsins.
- ktd

FORMÚLA1 Spánverjinn Fernando
Alonso á Ferrari kom fyrstur í
mark í Malasíukappakstrinum í
gær. Hellidemba setti svip sinn á
keppnina sem þurfti meðal annars að stöðva vegna vatnsflaums
á brautinni. Sigurinn kom nokkuð
á óvart enda ræsti Alonso áttundi
í keppninni.
Mexíkómaðurinn Sergio Perez
á Sauber-Ferrari hreppti annað
sætið en þetta er í fyrsta skipti
sem hann kemst á verðlaunapall.
Englendingarnir og liðsfélagaranir Lewis Hamilton og Jenson
Button á McLaren ræstu fyrstir
í keppninni. Hamilton varð þó
að sætta sig við þriðja sæti en
Button, sem vann mótið í Ástralíu
um síðustu helgi, það tíunda. - ktd

STAÐAN EFTIR TVÆR KEPPNIR
Ökumenn
1. Fernando Alonso
2. Lewis Hamilton
3. Jenson Button
4. Mark Webber

31 stig
30 stig
25 stig
24 stig

Lið:
1. McLaren-Mercedes
2. Red Bull Racing-Renault
3. Ferrari
4. Sauber-Ferrari

55 stig
42 stig
35 stig
30 stig

Sjáumst
á salatbarnum!

)LWRQHKI6Ì$

Í 10–11 finnurðu
frábært vöruúrval.
Á salatbarnum í 10–11
færðu hollt og gott salat
með öllu því sem þér
þykir best.

...alltaf opið!
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VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ HLÆR OG HLÆR

> Stöð 2 Sport 2 kl. 18.50
Man. Utd. - Fulham

Opnum Hótel Volkswagen aftur

Bein útsending frá leik Manchester
United og Fulham á Old Trafford.
Þegar liðin mættust í London í
desember hafði United betur, 5-0, og
það er ljóst að liðið ætlar ekki að
gefa neitt eftir í baráttunni um
toppsætið.

Borgarstjórinn í Reykjavík er maður ekki
einhamur. Hvað sem um hans pólitísku stefnu og
framkvæmd má segja, þá verður ekki af honum
tekið að hann er fyndinn. Hver nennir svo sem
að velta sér upp úr leiðinlegri pólitík þegar
hægt er að hlæja?
Jón Gnarr var, ásamt öðrum, eitt sinn
með útvarpsþáttinn Heimsenda. Þættirnir voru á dagskrá Rásar 2 á sunnudögum og voru hreint út sagt
ótrúlega fyndnir. Það var ekki
síst fyrir leikrit sem flutt var í lok
hvers þáttar; Hótel Volkswagen.
Nú hefur Jón fært þetta leikrit
á fjalirnar og gamlir aðdáendur
verða ekki sviknir af því. Svenni,

Pálmi, Siggi litli, Herra Rósenkranz, Paul Jenkins
og Adrian Higgins eru allir mættir aftur og hinn
súri húmor ríkir á ný. Gaman gaman.
Vonandi verður þessi sýning til þess að í Efstaleiti fari fólk að kíkja í gamla kassa og gá hvað
leynist. Það er misskilningur að aðeins sé perlur
að finna í kistum Rásar 1, þó vissulega séu þær
margar. Það er fróm ósk undirritaðs að Páll
Magnússon og hans fólk í Ríkisútvarpinu dusti
rykið af þeirri snilld sem Hótel Volkswagen
og Heimsendir eru, þó best sé að bíða
eftir að leiksýningum ljúki.
Því hvað er verra en að finna
notaðan smokk í súpunni
sinni? Jú, líkt og Siggi litli segir,
barnaþrælkun.

STÖÐ 2
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar (21:26)
17.45 Leonardo (9:13)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 EM í knattspyrnu (3:9) Skyggnst
er á bak við tjöldin hjá liðunum sem taka
þátt í EM í knattspyrnu sem fram fer í Úkraínu og Póllandi í sumar auk þess sem umgjörðin hjá UEFA og gestgjöfunum er skoðuð.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Heimskautin köldu – Haust
(4:6) (Frozen Planet) Náttúrulífsflokkur frá
BBC. Undur Norðurskautssvæðisins og Suðurskautslandsins skoðuð.
20.55 Heimskautin köldu - Á tökustað (4:6) (The Making of Frozen Planet)
21.10 Hefnd (16:22) (Revenge)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og
kvenna í handbolta og körfubolta.
23.00 Óvættir í mannslíki (5:8) (Being
Human III) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.00 Trúður (3:10) (Klovn) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.30 Kastljós (e)
01.00 Fréttir
01.10 Dagskrárlok

08.00 Inkheart
10.00 Ghosts of Girlfriends Past
12.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.00 Inkheart
16.00 Ghosts of Girlfriends Past
18.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
20.00 The Lookout
22.00 Year One
00.00 Wild West Comedy Show
02.00 Zodiac
04.00 Year One
06.00 Run Fatboy Run

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (50:175)
10.15 Hawthorne (8:10)
11.00 Gilmore Girls (8:22)
11.45 Falcon Crest (13:30)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (13:24)
13.25 The X Factor (21:26)
14.25 The X Factor (22:26)
15.10 ET Weekend
16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (19:22)
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 (3:22)
19.45 Perfect Couples (12:13)
20.10 Smash (4:15)
20.55 The Glades (13:13) Sakamálaþættir sem segja frá lífi og starfi lögreglumannsins Jims Longworth. Sá söðlar um og reynir
að fóta sig í nýju starfi á Flórída eftir að hafa
verið rekinn úr starfi í Chicago.
21.40 V (8:10)
22.25 Supernatural (8:22) Fjórða þáttaröðin af spennuþáttunum um Winchesterbræðurna sem halda ótrauðir áfram baráttu
sinni við yfirnáttúrulegar furðuskepnur. Englar
og djöflar eru hluti af daglegu lífi bræðranna
og í fjórðu þáttaröðinni þurfa þeir einnig að
gera upp nokkur mál sín á milli.
23.10 Twin Peaks (14:22)
00.00 Two and a Half Men (4:24)
00.25 Modern Family (16:24)
00.50 Burn Notice (11:20)
01.35 White Collar (3:16)
02.20 Community (24:25)
02.45 True Blood (7:12) (8:12)
04.25 Bones (8:23)
05.10 The Simpsons (19:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
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: Dagbók frá Diafani
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
ásar 1

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn: Real Madrid -

06.00 Pepsi MAX tónlist

Real Sociedad

08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Minute To Win It (e)
16.50 Game Tíví (9:12) (e)
17.20 Dr. Phil
16.00 Once Upon A Time (12:22) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (35:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur.
19.20 Everybody Loves Raymond
(18:24) Endursýningar frá upphafi á þessum
sívinsælu gamanþátttum
19.45 Will & Grace (2:24) (e) Endursýningar frá upphafi á hinum frábæru gamanþáttum sem segja frá Will sem er samkynhneigður lögfræðingur og Grace sem er
gagnkynhneigður innanhússarkitekt.
20.10 90210 (10:22) Dixon eltir ólar við
Adriönnu og óvæntur gestur dúkkar upp í
þakkargjörðarmatarboði Liams.
20.55 Hawaii Five-0 (8:22) Við rannsókn á flugslysi kemur í ljós að flugvallarstarfsmaður var ef til villl látinn áður en flugvélin hrapaði.
21.45 CSI (12:22) Catherine er í lífshættu
og erfitt reynist fyrir CSI að rannsaka glæpi
forstjóra alþjóðlegs stórfyrirtækis.
22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjallþættinum Jimmy Kimmel Live! frá árinu
2003 og er einn vinsælasti spjallþáttakóngurinn vestanhafs.
23.20 Law & Order (2:22) (e)
00.05 Hawaii Five-0 (8:22) (e)
00.55 Eureka (12:20) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

16.25 San Antonio - Dallas
18.15 Spænski boltinn: Mallorca Barcelona

20.00 Upphitun fyrir úrslitakeppnina
Hitað upp fyrir úrslitakeppnina í Iceland Express-deild karla í körfuknattleik. Stöð 2 Sport
sýnir beint frá leikjum og fylgir úrslitakeppninni til enda.

21.00 Spænsku mörkin
21.35 Golfskóli Birgis Leifs (11:12)
22.00 Meistaradeild Evrópu. Meistaradeildin Endursýndur leikur

23.45 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu
00.15 Upphitun fyrir úrslitakeppnina

07.00 WBA - Newcastle
12.50 Swansea - Everton
14.40 Stoke - Man. City
16.30 Sunnudagsmessan
17.50 Premier League Review 2011/12
18.50 Man. United - Fulham BEINT
21.00 Premier League Review 2011/12
22.00 Football League Show
22.30 Man. United - Fulham

19.30 The Doctors (77:175)
20.15 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 The Mentalist (14:24)
22.35 Homeland (4:13)
23.30 Boardwalk Empire (7:12)
00.25 Malcolm In the Middle (3:22)
00.50 Perfect Couples (12:13)
01.10 60 mínútur
01.55 The Doctors (77:175)
02.35 Íslenski listinn
03.00 Sjáðu
03.25 Fréttir Stöðvar 2
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 ESPN America 07.10 Arnold Palmer
Invitational 2012 (4:4) 12.10 Golfing World
13.00 Arnold Palmer Invitational 2012 (4:4)
18.00 Golfing World 18.50 Arnold Palmer
Invitational 2012 (4:4) 22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights (4:25)
23.45 ESPN America

06.05 The Vicar of Dibley 07.40 The Inspector
Lynley Mysteries 09.15 Come Dine With Me
10.05 EastEnders 10.35 Come Dine With Me
11.25 My Family 11.55 Fawlty Towers 12.25 My
Family 12.55 The Vicar of Dibley 14.25 QI 15.25
The Best of Top Gear 16.20 QI 17.20 Come
Dine With Me 18.10 QI 19.10 Top Gear 20.00
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow 20.45
Peep Show 21.15 Live at the Apollo 22.00 Top
Gear 22.50 Fawlty Towers 00.25 Top Gear 01.15
The Inspector Lynley Mysteries

12.05 Downton Abbey 13.00 DR Update nyheder og vejr 13.10 Lægerne 14.00 Dyk Olli
dyk 14.20 Timmy-tid 14.30 Ni Hao, Kai-Lan
14.50 Mægtige maskiner 15.00 Pacific Paradise
Police 15.50 DR Update - nyheder og vejr
16.00 Søren Ryge præsenterer 16.30 TV Avisen
med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Livets
planet 18.50 Bagom Livets planet 19.00 TV
Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00
Kriminalkommissær Foyle 21.35 Homeland Nationens sikkerhed 22.55 Lægerne

12.35 Norge rundt 13.00 NRK nyheter 13.10
Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10
Popstokk 15.00 NRK nyheter 15.10 Norsk attraksjon 15.40 Oddasat - nyheter på samisk
15.55 Tegnspråknytt 16.00 Førkveld 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.45 Puls
18.15 Brenner - historier fra vårt land 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Brille
20.00 Valdres Teens 20.30 Program ikke fastsatt
21.00 Kveldsnytt 21.15 Winter 22.15 Nytt på nytt
22.45 Norske røter

12.45 Vi mötte stormen 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Engelska slott och
herrgårdar 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 16.10
Regionala nyheter 16.15 Fråga doktorn 17.00
Kulturnyheterna 17.15 Regionala nyheter 17.30
Rapport 18.00 Drömmen om landet 19.00 30
grader i februari 19.55 Storfiskare på 93 20.00
Idéfabriken 20.30 Prata arabiska 21.00 Rapport
21.05 Kulturnyheterna 21.10 Engelska slott och
herrgårdar 22.10 Damages 23.00 Robins 23.30
Rapport 23.35 The Big C

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Undraheimar Keníu 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistaranna.

OMEGA
18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga
Gunnars

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

„Rúmið mitt.
Besta fermingargjöfin
og ég á það enn.“
Friðrik Dór tónlistarmaður

;Zgb^c\Vgi^aWd{WZigVWV`#^h
- fyrir ungt fólk á uppleið!

;VmV[Zc^*Hb^*---),,

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

HOT YOGA
PÁSKATILBOÐ
)UM¾OVPÃWLQJtDSUÊO¾DÍHLQVNU

Hot Yoga tímar í boði alla páskana!
(UWÛ×DÍEHUMDVWYLÍVWÊIDUD[OLUEDNYHUNVWUHLWXDXNDNÊOÐYÓÍYDEÐOJXHÍDJLJW"
HOT YOGAYLQQXU¾ÓOOXÛHVVXRJPHLUDWLO

WÊPDNOLSSLNRUW
P¾Q¾VNULIW
P¾Q¾VNULIW

mán.

NUNUI\ULUPHÍOLPL
NU¾P¾Q
NU¾P¾QNDXSDXNL

þri.

mið.

fös.

6:15 PÊQ

6:15 PÊQ

6:15 PÊQ

9:00 PÊQ

9:00 PÊQ

9:00 PÊQ

12:00 PÊQ
17:30 PÊQ

12:00 PÊQ
17:30 PÊQ

18:00 PÊQ
19:30 PÊQ

21:00 PÊQ

17:30 PÊQ
18:00 PÊQ

19:30 PÊQ
20:00 PÊQ

FÖÐURLANDIÐ AUGLÝSINGASTOFA

lM

20:00 PÊQ
21:00 PÊQ

Laugardaga VWDNXUWÊPL PÊQ NUNUI\ULUPHÍOLPL
Nánari upplýsingar og skráning á www.sporthusid.is, s: 564-4050 eða gunnhildur@sporthusid.is
6SRUWK×VLÍs'DOVP¾UDs.ÐSDYRJLs6

ZZZKRW\RJDLV
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Nýdönsk fagnar 25 ára afmæli í Eldborg
Áramótaheitið mitt var að
reyna að borða almennilegan
morgunmat en það entist í viku.
Núna er ég í heilsuátaki og
reyni að borða múslí sem mér
finnst algjör viðbjóður. Hvað er
málið með þurrar rúsínur?
Kristín Soffía Jónsdóttir, varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar og formaður heilbrigðisnefndar.

„Við ætlum að gera þetta ár að dálítið löngu
afmæli sem myndi enda með látum á þessum
tónleikum,“ segir Jón Ólafsson úr Nýdönsk.
Hljómsveitin heldur upp á 25 ára afmælið sitt á þessu ári með alls kyns uppákomum. Afmælistónleikar verða í Eldborgarsal
Hörpunnar 22. september og í Hofi á Akureyri viku síðar. Þar munu góðir gestir heiðra
sveitina með nærveru sinni. „KK er klár
og mig dreymir um að fá Svanhildi Jakobsdóttur til að syngja Á sama tíma að ári með
Birni Jörundi,“ segir Jón og tekur fram að
fleiri gestir muni bætast við á næstu vikum.
Tónleikarnir verða gefnir út á mynddiski
fyrir jólin.
Fram að þeim ætla valinkunnir tónlistarmenn að hljóðrita eigin útgáfur af uppá-

haldslagi sínu með Nýdönsk. Meðal þeirra
eru KK, Mugison, Retro Stefson og Hjaltalín. „Við erum mjög spenntir að vita hvað
verður gert við lögin okkar og þau fá alveg
frjálsar hendur.“ Útgáfa KK á laginu Frelsið
verður einmitt frumflutt á Rás 2 á morgun.
Danstónlistarþátturinn Partyzone stendur einnig fyrir keppni á Rás 2 þar sem lög
Nýdanskra, þar á meðal Alelda, Ilmur og
Landslag skýjanna, verða endurhljóðblönduð
og hefst hún eftir nokkra daga.
Forsala á tónleikana í Eldborg og Hofi
hefst 26. apríl. Miðað við vinsældir tónleiksins Nýdönsk í nánd, sem verður einmitt
sýndur í Hofi á páskadag, er ljóst að hún á
eftir að ganga vel.
- fb

25 ÁRA Hljómsveitin Nýdönsk fagnar 25 ára afmæli sínu

á þessu ári með ýmsum uppákomum.

ODDNÝ JÓNA BÁRÐARDÓTTIR: HÖFUM REYNT AÐ GERA ALLT SJÁLFAR

VINKONUR OPNA VERSLUN
Í ANDA URBAN OUTFITTERS
„Þetta hefur verið draumur hjá
okkur lengi,“ segir Kristín Ásta
Matthíasdóttir sem ásamt vinkonu
sinni, Oddnýju Jónu Bárðardóttur,
undirbýr opnun tískuvöruverslunarinnar Dótturfélagið.
Áætluð opnun búðarinnar er í
byrjun apríl en Kristín og Oddný
stukku á heppilegt húsnæði á
Laugaveginum þegar það losnaði
í byrjun árs og hafa sjálfar staðið í ströngu við að fullkomna útlit
búðarinnar. „Ég held að við getum
kallað okkur iðnaðarkonur eftir
þetta. Við höfum reynt að gera
allt sjálfar,“ segir Oddný og bætir
við: „við vorum tvær á 80 kílóa vél
í þrjá daga að pússa allt upp. Það
var lífsreynsla.“
Stúlkurnar stefna á að opna í
byrjun apríl. Dótturfélagið verður
verslun í anda búðarinnar Urban
Outfitters með nýjustu götutískuna í bland við fallega húsbúnaðarvöru en þær verða með sérvalda
hönnun frá Epal til sölu.
„Við erum á leiðinni til London
á næstu dögum til að velja fyrstu
flíkurnar inn í búðina. Við ætlum
að fara reglulega út og kaupa inn
vörur frá London, París og Mílanó þar sem margar skemmtilegar heildsölur er að finna með
nýjustu tísku,“ segir Kristín en
þær eru sannfærðar um að búðin
smellpassi inn í búðaflóru miðbæjarins. „Þetta er hvorki hönnunar- né vintage-búð heldur verslun sem býður upp á nýjustu tísku
í fallegu umhverfi. Við erum samt
mjög hrifnar af íslenskri hönnun
og myndum gjarna vilja selja fatalínu eftir íslenskan hönnuð í framtíðinni.“
Nafn búðarinnar, Dótturfélagið,
er sameiginleg hugmynd þeirra
beggja. „Flestar konur á Íslandi
eru einhvers-dóttir og föðurnöfnin tengja íslenskar konur saman
í dótturfélag,“ segir Oddný en í

Í DRAUMASTARFINU Kristín Ásta Matthíasdóttir og Oddný Jóna Bárðardóttir tóku
þrjá daga í að pússa upp parketið á nýju búðinni sinni, Dótturfélagið, sem opnar á
Laugaveginum í byrjun apríl.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

búðinni verður sérstakur veggur
sem þær kalla mæðgnavegginn og
verður þakinn myndum af smart
klæddum íslenskum mæðgum.
„Við erum komnar í drauma-

starfið. Fáum að vinna saman
innan um falleg föt í okkar eigin
búð.“ Hægt er að fylgjast með
búðinni á Facebook undir nafninu
Dótturfélagið.
alfrun@frettabladid.is

Gæfa fylgir Blúshátíðarfólki
„Þegar menn spila á Blúshátíð þá fer „mojoið“ í
gang,“ segir Halldór Bragason, skipuleggjandi
Blúshátíðar í Reykjavík sem verður haldin í níunda
sinn um páskana.
Andrea Gylfadóttir, John Primer frá Chicago,
gítarsnillingurinn Michael Burks og rokksveitin
The Vintage Caravan koma fram á aðalsviði Blúshátíðar dagana 3. til 5. apríl á Hilton Reykjavík
Nordica. „Eftir að þau voru búin að ákveða að spila
á Blúshátíð fór allt að ganga þeim í haginn,“ bendir
Halldór á. Þar á hann við að Andrea var kjörin söngkona ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum, Vintage Caravan vann hljómsveitakeppnina Battle of
the Bands, John Primer var tilnefndur sem blústónlistarmaður ársins á hinni árlegu blúsverðlaunahátíð í Memphis sem verður haldin í maí og Mihcael
Burks var tilnefndur sem besti gítarleikarinn á
sömu hátíð.
Blúshátíð Reykjavíkur hefst laugardaginn 31. maí
með Blúsdegi í miðborg Reykjavíkur þar sem blúsböskarar fara um bæinn og spila á ólíklegustu stöðum. Í Kolaportinu verður heiðurfélagi Blúsfélags
Reykjavíkur svo valinn. Í fyrra var það gítarleikarinn Guðmundur Pétursson sem hlaut nafnbótina.

„MOJO“ Á BLÚSHÁTÍÐ Að sögn Halldórs Bragasonar fer
„mojoið“ í gang þegar menn spila á Blúshátíð í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Um fjögur þúsund manns sóttu Blúshátíð í fyrra.
„Þessi hátíð fer sífellt stækkandi,“ segir Halldór.
Nánari upplýsingar má finna á síðunum Blues.is og
Midi.is.
- fb
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Botnleðja snýr aftur
Þær óvæntu fréttir bárust í gær
að hljómsveitin Botnleðja hyggst
snúa aftur og spila á tónleikum á
Gauknum í júní. 17 ár eru síðan
Botnleðja vann Músíktilraunir,
en hljómsveitin var afar vinsæl
á meðan hún starfaði. Síðasta
platan kom út árið 2003, en
hljómsveitin gaf út fimm plötur á
átta árum. Miðasala á endurkomutónleika Botnleðju er þegar hafin á
vefsíðunni Midi.is, en búast má við
frábærum tónleikum.

SÓLáOG
BORG
frábæru verði!

Stjörnufans á frumsýningu
Óhætt er að segja að Hótel
Volkswagen, nýtt leikrit borgarstjórans Jóns Gnarr, hafi farið vel ofan í
frumsýningargesti í Borgarleikhúsinu á laugardagskvöld. Ekki vantaði
heldur fyrirmennin á svæðinu, en
meðal gesta voru útvarpsstjórinn Páll Magnússon, fyrrverandi
forsetinn Vigdís Finnbogadóttir,
fyrrverandi borgarstjórinn Þórólfur
Árnason, systkinin Heiða Kristín
Helgadóttir, stjórnarformaður
Bjartrar framtíðar, og tónlistarmaðurinn Snorri Helgason, að ógleymdum rjóma íslenskrar leikarastéttar í
miklu stuði, meðal annarra hjónin
Unnur Ösp Stefánsdóttir
og Björn Thors,
Gunnar Hansson
og Randver
Þorláksson.

SÓLARFERÐ TIL

VERÐ
FRÁBÆRT RT
S
FYRIR Ó A!
LDUN
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BORGARFERÐ TIL

ALMERÍA

DUBLIN

PIERRE VACANCES

CAMDEN COURT

Tilvalinn sumaráfangastaður fyrir
alla fjölskylduna!

TILVALIÐ
PA!
FYRIR HÓ

4 nætur í einni líflegustu
borg Evrópu!

Þóra Arnórs íhugar
forsetaframboð

2

Neyddu stúlkur í vændi –
strikamerki húðflúrað á úlnlið

3

Manni hótað með exi

4

Leituðu að manni í
Reykjavíkurhöfn

5

Lést í umferðarslysi

90.269 kr

7 nætur

á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í viku á hótel
Pierre Vacances í íbúð með tveimur svefnherbergjum. Verð á mann frá 95.653 kr. m.v. 2
fullorðna og 2 börn. Verð á mann frá 114.307 kr.
m.v. 2 fullorðna. Brottför: 17. júlí - 7 nætur.

FRÁ:

1

FRÁ:

- afb, kg

Mest lesið

84.900 kr

4 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna í 4 nætur á Camden Court
hótelinu í tvíbýli. Morgumatur er innifalinn í verði.
Brottför: 19. - 23.apríl.
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