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Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!
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Valhöll er með á skrá
einbýlishús við Tunguás 6.

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

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

audur@fasteignasalan.is

úsið er á einni hæð og með
tvöföldum bílskúr. Forstofa
er með flísalögðu gólfi og er
hiti í því. Parketlagt og rúmgott
svefnherbergi er við hlið forstofu.
Stofa er parketlögð, búin arni
og
með góðri lofthæð. Eldhús og borðstofa eru samliggjandi við stofu.
Í
eldhúsi er vönduð innrétting, eyja
með vaski, helluborð, háfur og steinflísar á gólfi. Tvöföld hurð er úr
eldhúsi og á verönd.
Við herbergjagang er gestasalerni með innréttingu, sturtuklefa
og vegghengdu salerni. Parket
lagt
barnaherbergi er við ganginn. Rúmgott hjónaherbergi og inn af því baðherbergi búið innréttingu, nuddbaðkari, sturtuklefa og vegghengdu
salerni. Þvottaherbergi er búið
innréttingu. Þaðan er útgengt út í garð
og inn í bílskúr Bílskúr er t
ö
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Húsið er á einni hæð og með tvöföldum

bílskúr.

m Hönnunarmars
nnda
Ég hef geymt
heilmikið af
.
því ég var stelpa
leikföngum
frá
því þeim fylgja
Auk stjakanna
minningar.
góða
góðar
Mig langaði
einnig postulíns frumsýndi Anna
til að
uppi við en
skálina Feed
þau passa hvergi.hafa þau
hugmyndina
stjökunum
Með ke
að henni fékk me en
kertaer ég
hún var að
algíu nær mér,“ að færa þessa nosthorfa á fréttirnarhún þegar
útskýrir Anna
litla frétt um
. „Ég sá
stjakarnir Fjölskylda
en kerta
krummafjölskyldu
kertahreiðurgerð
, sem hún frumsý
á Hönnunar
í
frumsýndi
í
mars,
ungunum meðReykjavík. Myndin af
gamalla leikfangaksækja form sín til
opna goggana
arla. Stjakarnir
saman við
rann svo
handrenndir
aðra
eru
mynd, pappírsgo
úr
sem mörg
fljótlega fáanlegiríslensku birki og verða
gginn,
okkar léku
sér með í æsku
í Epal og víðar,
og úr varð
til fást þeir
nytjavara,“
þanga
þangað
í gegnum heimasíðu
útskýrir Anna.
Hún er ánægð
annathorunn.is.
na www
www.
FJÖLSKYLD
Hönnunarmars með nýliðinn
A
litum og í fjórum Stjakarnir eru í fjórum
renndir kerta Handsem hún segir
stjakar úr
mismunandi
hönnunar
saman mynda
hrista
íslensku birki.
formum o
og athygli samfélagið saman og
þeir
vekja
á því sem
Ég valdi svart litríka fjölskyldu.
við. Þá sé mikill hönnuðir eru að fást
við bláa litnum og hvítt og bætti svo
fengur að fá
inn til að poppa
blaðamenn
erlenda
eins upp. Í
á hátíðina.
þá aðframhaldinu
„Það hafa
nokkrir blaðamen
ætla ég að bæta
við litaflóruna
n haft samband
en formi
formin munu
við mig eftir
sér É
Ég sá f i
hald
Hö
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Stuðlar að heilbrigði
Magnús Scheving hlaut
verðlaun fyrir að stuðla að
auknu heilbrigði barna.
popp 38

Fimm stjörnu sýning
Leiksýningin Tengdó
segir mikilvæga sögu á
fallegan máta að mati
gagnrýnanda.
menning 26

Sjö hundruð sjúklingar bíða
eftir aðgerð á augasteinum
Fólk getur vænst þess að bíða í 44 vikur eftir aðgerð á augasteini á Landspítalanum. Forgangsraðað er eftir
nauðsyn aðgerða. Fylgst er með biðlistum og stefnt er á að gera þúsund aðgerðir á árinu, segir forstjórinn.
HEILBRIGÐISMÁL Biðlistar eftir

skurðaðgerðum á augasteinum
hafa ekki verið lengri síðan í
október 2009. 710 einstaklingar
höfðu í febrúar beðið lengur en
þrjá mánuði eftir slíkri aðgerð,
en á sama tíma í fyrra voru 526 á
biðlista. Þetta kemur fram í tölum
Landlæknisembættisins um biðlista eftir völdum skurðaðgerðum
í febrúar.
Að sögn Björns Zoëga, forstjóra
Landspítalans, er óljóst af hverju
biðlistinn er svo langur. Áætlaður
biðtími eftir aðgerð á augasteini
á Landspítalanum er rúmar 44
vikur. Hjá stofunum Sjónlagi og
Lasersjón er biðtíminn frá 14

vikum og upp í 18. Framkvæmdum
aðgerðum á augasteinum fækkaði
um rúman þriðjung frá árinu 2010
til 2011. Þær voru 2.653 árið 2010
en 1.764 í fyrra. Á öllum sjúkrahúsum og stofum voru færri slíkar
aðgerðir gerðar, en mestu munar
um lokun skurðstofa á St. Jósefsspítala. Þar voru 673 aðgerðir
framkvæmdar árið 2010.
Fundað var um þessi mál á
Landspítalanum í síðustu viku.
„Við finnum ekki fyrir miklum
þrýstingi vegna þessara biðlista.
Venjulega fáum við kvartanir
vegna biðlista en í þessu tilviki
finnum við eiginlega ekki fyrir
þessu. Við getum ekki alveg

aðgerðir
voru
framkvæmdar á augasteinum í
fyrra, þriðjungi færri en árið á
undan.

1.765

LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ

útskýrt þetta,“ segir Björn. „Það
er stundum svona með læknisfræðilega hluti, eftirspurnin getur
verið óendanleg.“
Björn segir hins vegar grannt
fylgst með þróuninni. „Við vitum
af þessari aukningu. Hún er að

hluta til, en ekki eingöngu, vegna
þess að St. Jósefsspítali sameinaðist Landspítalanum. Við
ætlum að fylgjast með þessu og
sjá hvað verður. Við stefnum að
því að gera þúsund svona aðgerðir
á þessu ári, sem er töluvert.“
Eins segir Björn mikilvægt að
skoða tölur um biðlista með hliðsjón af því eftir hvaða aðgerðum
er beðið. „Það er stöðug forgangsröðun í gangi hjá okkur,“ segir
hann og áréttar að til dæmis verði
að horfa til þess hvort sjúklingar
bíði eftir því að fá fjarlægt krabbamein, eða hvort biðin sé eftir einhverju sem auka eigi lífsgæði fólks
á efri árunum.
- þeb

Ferskt hráefni allt keypt hér:

Kynna fólki
eþíópískan mat
Liverpool í krísu

FÓLK Eþíópíski veitingastaðurinn

Minilik opnaði í Hlíðarsmára í
Kópavogi þann 1. mars síðastliðinn. Yirga Mekonnen á og rekur
staðinn ásamt
eiginkonu
sinni, Lemlem
Kahssay. Hún
annast alla
matseld. „Mig
langaði alltaf að
opna eþíópískan
veitingastað og
kynna þannig
YIRGA MEKONNEN
Íslendingum
landið mitt. Allir þekkja vandamálin sem eru í Eþíópíu, en fáir
þekkja söguna og menninguna,“
segir Yirga.
Boðið er upp á hefðbundinn
eþíópískan mat þar sem allt ferskt
hráefni er keypt hérlendis. Krydd
og kaffibaunirnar koma frá Eþíópíu. Brauð kemur í stað hnífapara
á staðnum.
- trs / sjá síðu 38

Liðið tapaði sínum áttunda
leik á árinu í gær.
sport 34

veðrið í dag
-1

-2
-3

2
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BJART eða nokkuð bjart norðan- og
vestanlands en lítils háttar snjókoma
eða slydda með austur- og suðurströndinni. Fremur kalt í veðri.
VEÐUR 4

TZPZ

L júffengur
Páskaostur
fæst nú í
verslunum
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GLAÐBEITTUR MEÐ STÖNGINA Eggert Árni Sigurbjörnsson var verklegur þar sem hann
stóð með stöngina úti í Vífilsstaðavatni í gær. Fjöldi manns nýtti sér veðurblíðuna og hélt til veiða við upphaf
stangveiðitímabilsins. Veiði var víða allgóð og þótti tímabilið fara ágætlega af stað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
Fimmtíu stjórnarfrumvörp voru lögð fram í síðustu viku á Alþingi:

Hvorki æskilegt né heppilegt
ALÞINGI Ríkisstjórnin lagði fram

50 þingmál á Alþingi í síðustu
viku. Frestur til að leggja ný mál
fram rann út á laugardag. Þann
dag komu 25 mál frá stjórninni.
Verklagið hefur nokkuð verið
gagnrýnt á Alþingi. Gunnar
Helgi Kristinsson stjórnmálafræðingur segir þetta hvorki
æskilegt né heppilegt verklag.
Allir séu sammála um það, en það
gangi illa að bæta starfshættina.
„Þetta endurspeglar það að
stjórnarráðið er að reyna að gera
marga hluti í einu og nær því

kannski ekki
alveg að vinna
hlutina á þeim
tíma sem eðlilegt væri. Það
er ekki æskilegt
að þingið hafi
of lítinn tíma
til að vinna úr
málum.
GUNNAR HELGI
Stundum
KRISTINSSON
h ef u r m a n n
grunað að svona væri gert af
ákveðnum klókindum, til að
stytta vísvitandi þann tíma sem

mál fá til umfjöllunar í þinginu.
Í einhverjum tilvikum á það vafalaust við, en ég veit ekki hvort
það á við í þessu tilviki.“
Gunnar segir þetta einnig sýna
ríkjandi álag í stjórnarráðinu.
Menn lendi óviljandi í tímahraki
með mál.
Meðal mála sem lögð voru fram
í síðustu viku má nefna frumvörp
um fiskveiðistjórnun, veiðigjald,
Ríkisútvarpið, lögreglulög, gjaldeyrismál, heimild til fjármögnunar
Vaðlaheiðarganga, útlendinga og
rafrænar undirskriftir.
- kóp

TILBOÐ MÁNAÐARINS
Litla bókasafnið mitt
- 4 tegundir

50%

afsláttur í apríl

Verð nú 795

kr.

Verð áður 1599 kr.

Tilboðið gildir í öllum helstu verslunum landsins

sjá nánar á ungaastinmin.is

SPURNING DAGSINS

Árni, ert þú nýja dægurflugan
hans Bubba?
„Já, hann að minnsta kosti kramdi
mig ekki.“
Kvikmyndagerðamaðurinn Árni Sveinsson
var fluga á vegg hjá Bubba er hann gerði
heimildarmynd um tónlistarmanninn
sem kemur út með vorinu.

Fátæk fjölskylda grunuð:

Kona og tveir
drengir myrt
MEXÍKÓ, AP Fátæk fjölskylda í

Tillaga frá allsherjarnefnd:

Aðgerðir gegn
glæpastarfsemi
ALÞINGI Allsherjar- og mennta-

málanefnd hefur lagt fram tillögu til þingsályktunar um að
innanríkisráðherra verði falið að
undirbúa heildstæða aðgerðaráætlun gegn
skipulagðri
glæpastarfsemi.
Björgvin G.
Sigurðsson
er formaður
nefndarinnar.
Tillagan
gerir ráð fyrir
BJÖRGVIN G.
að ráðherra
SIGURÐSSON
stofni til samvinnu við hlutaðeigandi ráðuneyti og stofnanir, auk nefndarinnar sjálfrar.
Þá er lagt til að fjármálaráðherra tryggi að í frumvarpi til
fjáraukalaga yfirstandandi árs
verði gert ráð fyrir 50 milljónum
króna fyrir fjárveitingu til starfa
rannsóknar- og aðgerðarteymis
lögreglu.
- kóp

Tugir mótmælenda voru handteknir í Moskvu í gær:

Hætt komnir við Rússland:

Rauða torginu í Moskvu lokað

Veiðimönnum
bjargað af ís

RÚSSLAND, AP Lögreglan í Rússlandi handtók í gær 55 mótmælendur, sem höfðu komið
saman fyrir utan hlið Rauða
torgsins í Moskvu til að mótmæla Vladimír Pútín og ríkisstjórn landsins.
Rauða torginu var aldrei þessu
vant lokað til þess að koma í veg
fyrir mótmælin, þannig að ferðamenn komust ekki inn á torgið
frekar en aðrir.
Um það bil 300 mótmælendur
gripu þá til þess ráðs að koma
saman fyrir utan hliðin og hófu
á loft skilti með áletrunum á borð

MÓTMÆLANDI HANDTEKINN Lögreglan

tók 55 manns höndum.

NORDICPHOTOS/AFP

við „Þetta er okkar borg“, „Rússland fær frelsi“ og „Rússland án
Pútíns“.
Sumir mótmælenda kröfðust
þess að fá að fara inn á Rauða
torgið en lögreglan smalaði þeim
saman og skipaði þeim að fara í
farþegavagna, sem biðu þess að
flytja fólkið burt.
Lítið hefur verið um mótmæli
gegn Pútín síðan hann vann sigur
í forsetakosningum í byrjun
mars, en tugir þúsunda höfðu
efnt til mótmæla gegn honum
eftir þingkosningarnar, sem
haldnar voru í desember.
- gb

Hætt við að banna
svartadauða í ÁTVR
ÁTVR felldi úr gildi ákvörðun sína um að banna bjórinn Black Death í verslunum sínum eftir að ákvörðunin var kærð til fjármálaráðuneytisins. Bjórinn er
væntanlegur í verslanir í næsta mánuði. Eigandinn kveðst sáttur við málalokin.
VERSLUN Áfengis- og tóbaksverslun

ríkisins (ÁTVR) hefur fellt úr
gildi ákvörðun sína um að selja
ekki bjórinn Black Death, eða
svartadauða, í verslunum sínum.
Ákvörðunin hafði verið kærð til
fjármálaráðuneytisins. Bjórinn
er væntanlegur í verslanir ÁTVR
í byrjun maí að sögn Valgeirs
T. Sigurðssonar, eiganda vörumerkisins Black Death.
ÁTVR hafnaði því upphaflega að taka bjórinn í sölu vegna
slagorðsins Drink in Peace, eða
drekkið í friði, sem stendur á
flöskunum. Ákvörðunin var byggð
á því að á umbúðum áfengis megi
einungis vera skilaboð sem tengist
vörunni, gerð hennar eða eiginleikum. Þá má hafna vöru sem
inniheldur gildishlaðnar eða ómálefnalegar upplýsingar. Valgeir og
lögmaður hans töldu hins vegar að
í slagorðinu fælust jákvæð skilaboð og ábending um ábyrga neyslu
vörunnar. Ekki væri hægt að telja
textann gildishlaðinn eða innihalda
ómálefnalegar upplýsingar, að því
er fram kemur í kærubréfi til fjármálaráðuneytisins vegna málsins.
Áður en frestur ÁTVR til að skila
greinargerð til ráðuneytisins rann
út var ákvörðunin felld niður.
Ekki voru talin nægileg rök fyrir
höfnuninni, að sögn Valgeirs, sem
var tilkynnt um ákvörðunina með
bréfi.
Valgeir er ánægður með þessa
niðurstöðu. „Þessi hindrun er
úr veginum. Bjórinn má koma í
verslanir frá og með deginum í dag
[sunnudag] en það þarf náttúrulega
að framleiða og gera hlutina klára.
Hann fer því líklega ekki í búðir
fyrr en í byrjun maí,“ segir hann.
„Ég var búinn að segja að frekar

RÚSSLAND, AP Bjarga þurfti 675

veiðimönnum af ísfleka, sem rak
á haf út frá Sakalín-eyju í gær.
Um helmingurinn komst af ísnum
með þyrlum en hinir með bátum.
Algengt er að bjarga þurfi
veiðimönnum af ís á reki á
þessum slóðum, austast í Rússlandi, sérstaklega á vorin þegar
ísa tekur að leysa. Afar óvenjulegt
er þó að bjarga þurfi svo mörgum
í einu. Einn veiðimannanna,
Vladimír Vasilenko, segir að þeir
hefðu betur farið eftir veðurspám
og viðvörunum í útvarpi.
- gb

KOMIÐ TIL HAFNAR Farþegum í Azamara

„Drink in peace“ þótti ekki smekklegt
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

smábænum Nacozari, skammt
frá landamærum Bandaríkjanna,
er grunuð um að hafa myrt tvo
tíu ára drengi og eina 55 ára
konu.
Morðin eru talin hafa verið
liður í fórnarathöfn til Santa
Muerte, eða Dauðans, goðsagnaveru sem náð hefur vaxandi
vinsældum meðal fátækra íbúa í
Mexíkó og í Bandaríkjunum.
Nágrannar fjölskyldunnar eru
miður sín. Engan grunaði að fjölskyldan væri gengin í þennan
sértrúarsöfnuð.
Lík drengjanna og konunnar fundust grafin skammt frá
hreysum sem fjölskyldan hefur
búið í.
- gb
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Quest létti mjög þegar skipið lagðist að
bryggju.
NORDICPHOTOS/AFP

Eldur í skemmtiferðaskipi:

Rak stjórnlaust
í sólarhring
MALASÍA, AP Skemmtiferðaskipið
Azamara Quest komst til hafnar
í Malasíu í gær meira en sólarhring eftir að eldur kom upp í
vélarými.
Eldurinn kom upp á föstudagskvöld og rak skipið stjórnlaust
um hafið í sólarhring með þúsund
manns um borð. Fimm manns úr
áhöfninni slösuðust.
Þetta er þriðja óhappið sem
kemur fyrir stórt skemmtiferðaskip á þessu ári. Fyrst strandaði
skemmtiferðaskipið Costa Concordia við strönd Ítalíu í janúar.
Síðan kom upp eldur í skipinu
Costa Allegra á Indlandshafi í
febrúar og rak það skip stjórnlaust í þrjá sólarhringa.
- gb

Japanir endurmeta hættu:

Flóðahættan
var vanmetin
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) vildi ekki
slagorðið „drekkið í friði“ í búðir sínar, en hefur nú
skipt um skoðun. Bjórinn með áletruninni umdeildu
mun væntanlegur í hillur ÁTVR í næsta mánuði.

vildi ég vera utan við þessar búðir
en breyta miðanum á flöskunni.
Mér finnst svo rosalega mikið út
í hött að það skuli einhver maður
eða kona út í bæ vera að ala mann
upp, þessi rosalega forsjárhyggja.“
Bjórinn Black Death Beer hefur

verið framleiddur frá árinu 1989
og seldur víða erlendis, auk þess
sem hann hefur verið seldur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Valgeir
hefur átt vörumerkið Black Death
frá árinu 1978.
thorunn@frettabladid.is

JAPAN, AP Allt að 34 metra há
flóðbylgja gæti kaffært byggðir
nánast hvar sem er á austurströnd Japans, komi þar annar
skjálfti upp á níu stig skammt út
af ströndinni.
Þetta fullyrðir sérfræðinganefnd sem fékk það verkefni að
endurmeta flóðahættuna. Áður
var talið að flóðbylgjur gætu vart
orðið hærri en 20 metrar.
Risaflóðbylgjan sem reið yfir í
kjölfar skjálftans mikla á síðasta
ári var 14 metra há þar sem hún
varð hæst.
- gb

Sveitin RetRoBot vann Músíktilraunir sem haldnar voru í Austurbæ um helgina:

Bjuggumst alls ekki við þessu
Fáðu lánuð
heyrnartæki og
finndu muninn

2YPUNS\UUP:xTPOL`YUHYZ[VKPUPZ

TÓNLIST Úrslitakvöld Músíktilrauna fór fram í

Austurbæ á laugardagskvöldið þar sem 10 hljómsveitir komu fram. Sunnlenska sveitin RetRoBot
bar sigur úr býtum en hana skipa Daði Freyr Pétursson, Gunnlaugur Bjarnason, Kristján Pálmi
Ásmundsson og Guðmundur Einar Vilbergsson.
„Við bara fríkuðum út því við bjuggumst alls
ekki við þessu,“ segir Daði Freyr. Kapparnir eru
allir 19 ára gamlir og skólabræður úr Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi (FSu).
Daði Freyr skilgreinir tónlist sveitarinnar sem
elektrónískt indí-rokk en hann var einnig valinn
Rafheili Músíktilrauna. Daði Freyr byrjaði
sjálfur að spila síðasta sumar en sveitin var
svo stofnuð í janúar. Þetta er í þrítugasta sinn
sem Músíktilraunir fara fram en sigurvegarar í
gegnum tíðina hafa átt góðu gengi að fagna. Sem
dæmi má nefna sveitina Of Monsters and Men
sem skrifuðu undir samning við bandarísku útgáfuna Universal í fyrra en þau sigruðu árið 2010.
„Við stefnum líka á heimsyfirráð, ekki spurning.
SIGURVEGARARNIR Rafveitin RetRoBot vann Músíktilraunir 2012.
Við höfum fengið góð viðbrögð og ætlum að vera
MYND/ÁRNÝ FJÓLA ÁSMUNDSDÓTTIR
duglegir að koma fram í nánustu framtíð.“
- áp Sveitin er skipuð nemendum úr FSu.
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GENGIÐ 30.03.2012

Bandaríkjadalur

126,17

126,77

Sterlingspund

201,97

202,95

Evra

168,26

169,20

Dönsk króna

22,615

22,747

Norsk króna

22,133

22,263

Sænsk króna

19,041

19,153

Japanskt jen

1,5363

1,5453

SDR

195,38

196,54

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
230,4448
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Umhverfisátakið Grænn apríl hófst í gær, sunnudaginn fyrsta apríl, með því að Kringlan fékk viðurkenningu:

Kringlan flokkar 38 prósent af sínu sorpi
UMHVERFISMÁL Umhverfisátakið Grænn
apríl er hafið en þar er lögð áhersla á að
kynna og bjóða upp á upplýsingar um
þekkingu, vöru og þjónustu sem telst vera
græn og umhverfisvæn.
Í upphafi átaksins í gær tók verslunarmiðstöðin Kringlan á móti viðurkenningu
fyrir framúrskarandi árangur í flokkun á
sorpi frá Íslenska Gámafélaginu.
Kringlan er fyrsta stóra verslunarmiðstöð landsins sem býður upp á
flokkunar tunnur á göngunum. Sigurjón
Örn Þórsson, framkvæmdastjóri
Kringlunnar, var að vonum ánægður með
viðurkenninguna en þrjú ár eru síðan
verslunarmiðstöðin hóf að flokka sitt sorp.

Kringlan hefur nú sparað sér milljónir
í sorpgjöld og með endurvinnslu bylgjupappa hafa um 5,500 tré sparast frá upphafi flokkunar.
„Nú flokkum við 38 prósent af okkar
sorpi og á síðasta ári spöruðum við um
2,5 milljónir í urðunargjöld,“ segir Sigurjón en Kringlan stefnir á að ná að flokka
helming af sorpi sínu á næstu þremur
árum.
„Þetta er hægfara þróun en spurning
um samfélagslega ábyrgð. Þetta er samvinnuverkefni allra hérna og viðurkenningin mikil hvatning,“ segir Sigurjón.
Hægt er kynna sér átakið á vefsíðunni
graennapril.is.
- áp

UMHVERFISVÆNN MÁNUÐUR Kringlan sparar um 2,5 milljónir

í sorpgjöld með því að flokka sorpið en þau flokka um 38
prósent af því sem til fellur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Suu Kyi sögð komin á þing
Helsti flokkur stjórnarandstöðunnar í Búrma lýsti yfir sigri í aukakosningum í gær og fullyrti að Aung San
Suu Kyi væri þar með komin á þing. Herforingjastjórnin sökuð um kosningasvik og óvíst um staðfestingu.

HANDTÖKUR Lögreglan stöðvaði

mótmæli.

NORDICPHOTOS/AFP

Tvö hundruð handtekin:

Mótmæli gegn
NATO í Belgíu
BELGÍA, AP Lögreglan í Belgíu

handtók í gær um það bil 200
manns sem efndu til mótmæla við
höfuðstöðvar Atlantshafsbandalagsins í Belgíu.
Fólkið mætti á staðinn til að
krefjast kjarnorkuafvopnunar og
brotthvarfs herliðs allra aðildarríkja NATO frá Afganistan.
Mótmælendurnir reyndu að
komast inn fyrir girðinguna, sem
er í kringum um höfuðstöðvarnar,
en þeim tókst það ekki.
Lögreglumenn þurftu að elta
marga mótmælendurna góðan spöl
áður en þeim tókst að handtaka þá.
- gb

Fjármögnun Vaðlaheiðarganga:

Heimild til 8,7
milljarða láns
ALÞINGI Fjármálaráðherra lagði
á laugardag fram frumvarp um
heimild til handa ráðherra til að
fjármagna jarðgöng undir Vaðlaheiði. Verði það að veruleika fær
ráðherra heimild til að undirrita lánssamning um allt að 8,7
milljarða króna við Vaðlaheiðargöng ehf.
Tryggingar fyrir láninu eru
félagið sjálft, eignir þess og tekjustreymi. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að með
göngunum kæmust Akureyri og
Húsavík nálægt því að mynda eitt
atvinnu- og búsvæði.
- kóp

BÚRMA, AP Staðfesti herforingjastjórnin í Búrma sigur Aung San
Suu Kyi í aukaþingkosningum í
Kawhmu, þá tekur hún von bráðar
sæti á þingi í fyrsta sinn.
Flokkur hennar, Lýðræðisfylkingin, fullyrðir að frambjóðendur flokksins hafi unnið
sigur í 40 kjördæmum af þeim 45
sem kosið var í. Lýðræðisfylkingin
bauð fram í 44 þeirra.
Mikill fögnuður braust út meðal
stuðningsmanna flokksins og
Suu Kyi víða um land. Yfirlýsing
flokksins um sigur í hverju kjördæminu á fætur öðrum var birt á
ljósaskilti fyrir utan höfuðstöðvar
hans í borginni Rangún. Þúsundir
stuðningsmanna flokksins voru
saman komnir fyrir utan húsið og
tóku strax að hrópa sigri hrósandi:
„Við unnum, við unnum!“
Ekki er búist við opinberum
niðurstöðum úr atkvæðatalningu
fyrr en í dag. Yfirlýsingar Lýðræðisfylkingarinnar eru byggðar
á útgönguspám, sem flokkurinn lét
gera. Engin óháð samtök hafa getað
staðfest þessa niðurstöðu.
Suu Kyi, sem er orðin 66 ára,
hefur verið höfð í stofufangelsi
meira og minna undanfarna tvo áratugi en var látin laus síðla árs 2010,

þegar herforingjastjórnin var tekin
til við að slaka á valdataumunum.
Lýðræðisfylkingin vann yfirburðasigur í þingkosningum árið
1990 en herforingjastjórnin neitaði
þá að viðurkenna úrslit þeirra
kosninga.
Síðan herforinginn Thein Sein
tók við forsetaembætti í landinu
snemma á síðasta ári hafa nokkrar
lýðræðisumbætur orðið. Flestum
pólitískum föngum hefur verið
sleppt úr haldi og ritskoðun á fjölmiðlum hefur að stórum hluta verið
aflétt.
Jafnframt hefur einangrun
landsins verið rofin. Samskiptin
við Vesturlönd hafa batnað og jafnvel Bandaríkin hafa gefið vilyrði
um aðstoð, haldi þessi þróun í lýðræðisátt áfram.
Lýðræðisfylkingin hefur á hinn
bóginn sakað herforingjastjórnina
um að hafa staðið að margs konar
kosningasvindli í gær. Tugir kæra
höfðu borist til yfirkjörstjórnar
landsins. Meðal annars eru þar ásakanir um að kjörseðlar hefðu verið
vaxbornir, sem gerði kjósendum
erfitt fyrir að merkja við frambjóðendur með þeim af leiðingum
að kjörseðlarnir geta verið taldir
ógildir.
gudsteinn@frettabladid.is

Búrma þokast í lýðræðisátt
7. nóvember 2010: Herforingjastjórnin efnir
til þingkosninga, þeirra fyrstu síðan 1990.
13. nóvember 2010: Suu Kyi leyst úr
stofufangelsi.
4. febrúar 2011: Nýkjörið þing kýs Thein
Sein í forsetaembættið.
30. mars 2011: Thein Sein tekur við forsetaembætti.
17. maí 2011: Meira en 14 þúsund fangar
fá sakaruppgjöf. Einungis fáir þeirra voru þó
úr hópi hinna 2.000 pólitísku fanga, sem þá
voru í haldi.
11. ágúst 2011: Suu Kyi skorar á stjórnina
að hætta við áform um Myitsone-stífluna,
sem Kínverjar hugðust fjármagna.
14. ágúst 2011: Suu Kyi lætur reyna á þolrif
herforingjastjórnarinnar með því að halda í
fundaferð um landið, sem henni hafði áður AUNG SAN SUU KYI Leiðtogi
stjórnarandstöðunnar á kjörstað í
verið bannað.
Kawhmu.
NORDICPHOTOS/AFP
19. ágúst 2011: Suu Kyi á fund með Thein
Sein forseta og segist ánægð með viðræður þeirra.
15. september 2011: Hömlum létt af fjölmiðlum og bannaðar vefsíður opnaðar.
30. september 2011: Thein Sein lýsir yfir að hætt sé við áform um Myitsonestífluna.
11. október 2011: Thein Sein undirritar lög, sem heimila starfsemi verkalýðsfélaga og leyfa verkföll, en með takmörkunum þó.
22. nóvember 2011: Thein Sein undirritar lög, sem heimila friðsamlega
mótmælafundi, en þó með takmörkunum.
25. nóvember 2011: Lýðræðisfylking Suu Kyi skráð sem stjórnmálaflokkur og
boðar þátttöku í aukakosningunum 2012.
30. nóvember 2011: Hilary Rodham Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
kemur í heimsókn til Búrma og boðar bætt samskipti.
4. janúar 2012: Meira en sex þúsund fangar fá sakaruppgjöf, en aftur voru fáir
þeirra úr hópi pólitískra fanga.
12. janúar 2012: Stjórnin undirritar friðarsamkomulag við uppreisnarhóp karena,
einn fjölmargra þjóðernishópa landsins.
13. janúar 2012: Stjórnin sleppir meira en 600 pólitískum föngum úr haldi, þar á
meðal sumum helstu andófsmönnum landsins.
18. janúar 2012: Suu Kyi skráir framboð sitt til þings í aukakosningum í Kawmhu,
fátæku bæjarfélagi skammt suður af höfuðborginni Rangún.
14. mars 2012: Suu Kyi flytur stefnuskrá flokks síns í ríkisútvarpi og sjónvarpi.
1. apríl 2012: Aukakosningar haldnar í 45 kjördæmum. Kosið er um þingsæti
sem losnað hafa síðan í þingkosningunum 2010.

FÖGNUÐUR Í BÚRMA Stuðningsmenn Aung San Suu Kyi eftir að flokkur hennar hafði

lýst yfir sigri.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Ingibjörg
Karlsdóttir

5
5

veðurfréttamaður

MILDIR PÁSKAR?
Það verður heldur
kaldara á landinu í
dag en undanfarna
daga og lítilsháttar
snjókoma eða
slydda með austurog suðurströndinni.
Á morgun hlýnar
svo aftur og lítur út
fyrir suðvestlægar
áttir með mildu
veðri og vætu
næstu daga, jafnvel
fram yﬁr páska.
Á MORGUN
Strekkingur sums staðar
NV-lands annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
Strekkingur úti fyrir
N- og SA-ströndinni
annars hægari.
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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AFMÆLISTILBOÐ!
RÚMFATALAGERINN VERÐUR 25 ÁRA Í HAUST OG AF ÞVÍ
TILEFNI ÆTLUM VIÐ AÐ TAKA FORSKOT Á SÆLUNA OG
BJÓÐA LANDSMÖNNUM UPP Á FRÁBÆR AFMÆLISTILBOÐ!
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MÍNA
BORÐSTOFUSTÓLL

Koddi
50 x 70 sm.
2.995

Fallegur borðstofustóll með
PU áklæði og eikarfótum.
Fáanlegur rauður, svartur,
hvítur og brúnn.





STÓLL FULLT VERÐ:
8.995

4.995
SÆNG FULLT VERÐ:
12.950

7.950
KRONBORG LUX ANDADÚNSÆNG
Gæðasæng fyllt með andadúni og smáfiðri.
Bómullaráklæði og snúrukantur.
Þyngd: 900 gr. Sæng: 135 x 200 sm. Fullt verð: 12.950 nú: 7.950
Koddi stærð: 50 x 70 sm. Þyngd: 550 gr. 2.995



,)+"

 

MYRKVUNARGARDÍNA

2 SETT ÁÐUR: 7.990
NÚ AÐEINS:

5.000

1 VÆNGUR 140 X 175 SM.
FULLT VERÐ: 3.995

SISSY SÆNGURVERASETT
Efni: 100% bómullarsatín. Lokað
að neðan með tölum. Stærð: 140
x 200 sm. og 50 x 70 sm.

 

DISNEY
MATARSETT
Flott matarsett
frá DISNEY fyrir
yngstu
kynslóðina. Fæst
með PRINCESS
og CARS.

2.995
SASJA MYRKVUNARGARDÍNUR
Frábærar, þykkar og góðar myrkvunargardínur
sem halda birtunni úti. Gardínurnar fást í 3
litum: Gráar, kremaðar og svartar. Stærð: 1 x 140
x 175 sm. 1 vængur í pakka.

TASKA HÆÐ: 57 SM.
FULLT VERÐ: 7.995

5.995

ALLT SETTIÐ
FULLT VERÐ: 3.995

1.995
lll#gjb[ViVaV\Zg^cc#^h

CRUISE FERÐATÖSKUR
Góðar, harðar ferðatöskur sem fást í 2 litum:
Svörtu og fjólubláu. Töskurnar fást í 3 stærðum:
Hæð: 57 sm. fullt verð 7.995 nú 5.995
Hæð: 64 sm. fullt verð 12.950 nú 8.995
Hæð: 75 sm. fullt verð 14.950 nú 9.995
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KJÖRKASSINN

Velferðarráðherra hefur lagt fram frumvarp á Alþingi sem eyðir óvissu:

Rask í Bændahöllinni í dag:

Bætir réttarstöðu transfólks

Tölvukerfi BÍ
lokað um stund

ALÞINGI Guðbjartur Hannesson vel-

Ert þú hlynnt/ur því að gjald
verði tekið upp á einhverjum
ferðamannastöðum?
Já

64,5%
35,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Hljópstu apríl í gær?
Segðu skoðun þína á vísir.is

ferðarráðherra hefur lagt fram
frumvarp um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda. Frumvarpinu er ætlað að skýra réttarstöðu transfólks hér á landi.
Meðal helstu ákvæða í frumvarpinu er að lagt er til að stofnað
verði sérfræðingateymi innan
Landspítalans, sérfræðinefnd um
kynáttunarvanda verði skipuð og
að Þjóðskrá Íslands haldi utan um
skráningu kynleiðréttra einstaklinga ásamt nafnabreytingu og
útgáfu á nýjum kennitölum.
Frumvarpið byggir að megin-

TÆKNI Vegna framkvæmda í

Hvað er kynáttunarvandi?
Kynáttunarvandi er upplifun einstaklings frá unga aldri um að hafa fæðst í
líkama af röngu kyni og óskar að tilheyra hinu kyninu. Eitt til tvö slík tilfelli
koma upp á hverju ári.

stefnu á því verklagi sem tíðkast
nú þegar hér á landi, en með heildstæðum lögum á að skýra stöðuna
og eyða réttaróvissu. Réttaróvissa
hefur ríkt um réttarstöðu einstaklings eftir að hann hefur hlotið
staðfestingu á því að tilheyra gagnstæðu kyni. Sama hefur verið uppi

á teningnum hvað varðar réttarstöðu barna sem eiga foreldri með
kynáttunarvanda og þá hefur verið
óvissa um hvernig bregðast skuli
við þeim aðstæðum þegar einstaklingur sem hlotið hefur staðfestingu
á að hann tilheyri gagnstæðu kyni
vill hverfa aftur til fyrra kyns. - þeb

Hótar málsókn vegna
atlögu að lögmönnum
ÖSSUR OG PATRUSHEV Funduðu um

margvísleg mál í stuttri heimsókn
Patrushevs til Íslands.
MYND/UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ

Ræddu málefni norðurslóða:

Össur fundaði
með Patrushev
UTANRÍKISMÁL Össur Skarphéðins-

son utanríkisráðherra fundaði
með Nikolay Patrushev, formanni
þjóðaröryggisráðs Rússlands, á
laugardag.
Patrushev var staddur á
Íslandi í stuttri heimsókn en
hann fór af landi brott síðdegis
á laugardag. Á fundinum ræddu
þeir Össur um málefni norðurslóða og gott samstarf Íslands og
Rússlands, bæði í tvíhliða samstarfi og innan Norðurskautsráðsins. Þá ræddu þeir samskipti
Rússlands og Atlantshafsbandalagsins og málefni Miðausturlanda.
- þeb

LANDHELGISGÆSLAN
Gripnir við ólöglegar veiðar
Landhelgisgæslan stóð færeyskan
línubát að meintum ólöglegum
veiðum í íslenskri lögsögu suðaustur
af landinu í gær. Bátnum var vísað
til íslenskrar hafnar þar sem lögregla
tók á móti honum. Tekin var skýrsla
af skipstjóranum og að því loknu fékk
báturinn að fara sína leið.

LÖGREGLUMÁL
Braut rúðu á Hressó
Rúða var brotin á veitingastaðnum
Hressó aðfaranótt sunnudags.
Maðurinn sem braut rúðuna slóst
einnig við dyraverði. Flytja þurfti
manninn á slysadeild, en að því
loknu var hann vistaður í fangaklefa.

Formaður Lögmannafélagsins segir „fullkomlega fráleitt“ og óviðunandi að hið
opinbera ákvarði einhliða laun verjenda í sakamálum, enda séu þeir skyldugir
til að sinna starfinu. Hann krefst breytinga, ella komi til álita að höfða mál.
STJÓRNSÝSLA „Við erum skyldugir

gagnvart lögum að sinna þessu
starfi og svo ákveður ríkið
þóknunina einhliða. Það er mjög
erfitt að sætta sig við það,“ segir
Brynjar Níelsson, formaður Lögmannafélags Íslands. Hann krefst
þess að hið opinbera leiðrétti
kjör lögmanna sem taka að sér
verjendastörf í sakamálum, ella
komi til greina að fara með málið
fyrir dóm.
Brynjar skrifar pistil um málið
í nýjasta tölublað Lögmannablaðsins, sem kom út í síðustu viku. Þar
segir frá því að ráðherra dómsmála hafi í kjölfar bankahrunsins
sett reglugerð um þóknanir til
verjenda, sem áður var á könnu
Dómstólaráðs að ákvarða. Með
reglugerðinni hafi þóknunin jafnframt verið lækkuð um tíu prósent,
niður í tíu þúsund krónur á tímann,
sem sé um það bil helmingurinn af
hefðbundnu tímakaupi lögmanna.
Brynjar segir „fullkomlega fráleitt“ að ráðherra ákveði einhliða
upphæðina á sama tíma og lögmenn séu skyldugir að lögum að
verja sakamenn.
„Í hugum margra er hér um
hreina aðför að lögmönnum að
ræða. Undir það má taka. Það er
ólíðandi að þeir lögmenn sem taka
að sér vörn í sakamálum, eða önnur
réttargæslustörf, þurfi að sæta því
að fá ekki greidda eðlilega þóknun
fyrir vinnu sína,“ segir í pistlinum.
Brynjar gagnrýnir sömu leiðis
þá ákvörðun Dómstólaráðs að
lækka greiðslur til lögmanna í svokölluðum útivistarmálum, það er
þegar skjólstæðingur lögmannsins
mætir ekki þegar mál er þingfest
og því lýkur þá og þar. Sú þóknun

Bændahöllinni er nauðsynlegt
að loka tölvukerfum samtakanna
frá klukkan 17 til 20 í dag. Þetta
hefur áhrif á notendur forrita og
gagnagrunna á vegum Bændasamtaka Íslands (BÍ). Tölvukerfin sem lokunin hefur áhrif
á eru eftirfarandi: Baendatorg.
is, huppa.is, Lotus Notes, efabis.
is, símkerfi og hýsing ásamt
fleiri minni kerfum. Notendur
eru beðnir velvirðingar á þeim
óþægindum sem þetta kann að
hafa í för með sér.
- áp

Landsvirkjun á Þeistareyki

Greiddu 200
milljónir
Viðskipti Landsvirkjun keypti
hlut Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar og Orkuveitu Húsavíkur í
Þeistareykjum ehf. fyrir helgi og
fer því með allt hlutafé í félaginu.
Orkuveita Húsavíkur átti 3,2
prósenta hlut í félaginu en hlutur
Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar
var 0,087 prósent. Landsvirkjun
greiddi samanlagt rúmar 200
milljónir fyrir hlutina.
Þeistareykir ehf. hafa frá
stofnun félagsins árið 1999 staðið
að borunum og rannsóknum til
hagnýtingar á orku úr jörðinni
Þeistareykjum í Þingeyjarsveit
en þeim hefur miðað vel á síðustu
árum.

Þjónustuhlutverk skerpt:

Frumvarp um
Ríkisútvarpið
ALÞINGI Katrín Jakobsdóttir,

ÓSÁTTUR Brynjar, í miðið, hefur mikla reynslu af verjendastörfum. Hann var til

dæmis meðal verjenda í Baugsmálinu.

Það er ólíðandi að
þeir lögmenn sem
taka að sér vörn í sakamálum, eða önnur réttargæslustörf, þurfi að sæta því að fá
ekki greidda eðlilega þóknun
fyrir vinnu sína.
BRYNJAR NÍELSSON
FORMAÐUR LÖGMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

sé nú tíu þúsund króna eingreiðsla
þótt oft liggi mikil vinna að baki
fyrir lögmenn. Stundum geti jafnvel borgað sig fyrir skjólstæðinginn, til dæmis í skuldamálum sem
liggja nokkuð beint við, að mæta

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ekki og sleppa þannig mun betur
en ella frá greiðslu málskostnaðar.
Brynjar segir að verði þessi mál
ekki færð í eðlilegt horf innan
skamms tíma komi til álita að láta
reyna á þau fyrir dómi.
F réttablaðið falaðist eftir
viðbrögðum frá inna nrí kisráðuneytinu vegna málsins og
fékk þau svör frá upplýsingafulltrúanum Jóhannesi Tómassyni að borist hefði erindi frá Lögmannafélaginu vegna málsins.
„Ráðuneytið hefur erindið til
skoðunar til að kanna hvort unnt
er að verða við þeirri beiðni. Ekki
er hægt að segja á þessari stundu
hvenær niðurstaða liggur fyrir
en þess er vænst að það geti orðið
mjög bráðlega.“ stigur@frettabladid.is

mennta- og menningarmálaráðherra, hefur lagt fram frumvarp til laga um Ríkisútvarpið. Er því ætlað að skerpa á
almannaþjónustuhlutverki
stofnunarinnar.
Samkvæmt
frumvarpinu
ber Ríkisútvarpinu skylda
til að bjóða upp
á fjölbreytta
dagskrá sem
KATRÍN JAKOBSnær til allra
DÓTTIR
landsmanna.
Þá ber því að
rækja lýðræðishlutverk sitt,
sem og menningarlegt hlutverk.
Ríkisútvarpinu ber að hafa hlut
karla og kvenna sem jafnastan
í dagskrá sinni og starfsemi.
Þá er því gert að leggja sérstaka rækt við íslenska tungu
og kynna sögu þjóðarinnar,
menningararfleifð og náttúru.
- kóp

Ráðstefna „Vina Sýrlands“ var haldin í Istanbul í Tyrklandi í gær:
NJÓTUM ÞESS AÐ HREYFA OKKUR

50%tur
afslát

Uppreisnarmenn fá stuðning
SÝRLAND, AP Fulltrúar um 70 ríkja strengdu þess heit

í gær að útvega nokkrar milljónir Bandaríkjadala á
mánuði handa uppreisnarmönnum og stjórnarandstæðingum í Sýrlandi. Einnig ætla þeir að útvega
þeim samskiptabúnað.
Með þessu hafa Bandaríkin, Vesturlönd og arabaríki ákveðið að blanda sér enn frekar í átökin í Sýrlandi, sem kostað hafa meira en átta þúsund manns
lífið undanfarið ár.
Á fundi fulltrúa ríkjanna, sem haldinn var í Istanbúl í Tyrklandi í gær, virtist lítil trú ríkja á friðarviðleitni Sameinuðu þjóðanna og Arababandalagsins
sem Kofi Annan, fyrrverandi framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, hefur verið fenginn til að hafa
forystu um.
„Ef Assad heldur áfram, eins og hann hefur gert,
að ná engum árangri við að binda enda á átökin
og koma á vopnahléi, að draga hersveitir sínar frá
þeim svæðum sem hann hefur herjað á, þá er ólíklegt að hann muni nokkru sinni veita samþykki sitt,“
sagði Hillary Clinton, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, um Bashar al-Assad Sýrlandsforseta, sem
hefur beitt hersveitum sínum af mikilli hörku á
mótmælendur og uppreisnarmenn í landinu.
- gb

HILLARY CLINTON Utanríkisráðherra Bandaríkjanna í Tyrklandi í

gær á fundi um 70 ríkja til stuðnings uppreisninni í Sýrlandi.
NORDICPHOTOS/AFP
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VEISTU SVARIÐ?

Uppreisnarsveitir túarega hafa náð borginni Timbúktú á sitt vald í Malí:

Valdaránsstjórn hersins lofar lýðræði á ný
1. Hvað vísaði gjaldeyriseftirlit
Seðlabankans mörgum málum til
saksóknara í fyrra?
2. Hvað á að gera við virkjanir í
Neðri-Þjórsá samkvæmt þingsályktunartillögu að rammaáætlun?
3. Hvað spáir Hagstofan miklum
hagvexti á þessu ári?
SVÖR

MALÍ, AP Amadou Haya, leiðtogi
valdaránsstjórnar hermanna í
Malí, hét því í gær að endurreisa
stjórnskipan landsins.
Um svipað leyti bárust fréttir af
því að uppreisnarsveitir túarega
hefðu náð borginni Timbúktú á
sitt vald.
„Við lofum því hátíðlega að frá
og með deginum í dag verður
stjórnarskrá lýðveldisins Malí
frá 25. febrúar 1992 endurreist,
sem og stofnanir lýðveldisins,“
sagði Sanogo í yfirlýsingu sinni.
Þetta er sama stjórnarskráin
sem hermennirnir brutu gegn

LOFAR ENDURREISN Amadou Haya

Sanogo, leiðtogi herforingjastjórnarinnar í
Malí, gefur út yfirlýsingu sína. Á vinstri hlið
hans stendur Djibril Bassole, utanríkisráðherra Búrkína Fasó.
NORDICPHOTOS/AFP

þegar þeir tóku völdin þann
21. mars. Ekki er ljóst hvaða
þýðingu þessi yfirlýsing hefur nú
strax, þar sem herinn er enn við
völd. Ekki fylgdi yfirlýsingunni
heldur nein tímaáætlun um
kosningar eða aðra endurreisn
stjórnskipunarinnar.
Malí hafði verið lýðræðisríki í
meira en tvo áratugi þegar hermenn í herstöðinni Kati gerðu
uppreisn og réðust í beinu framhaldi inn í forsetahöllina og
aðrar valdastofnanir, sem eru í
næsta nágrenni herstöðvarinnar
í höfuðborginni Bamako.

Þegar hermennirnir réðust
á forsetahöllina fór forsetinn,
Amadou Toumani Touré, í felur.
Aðeins rúmur mánuður var þá
til kosninga, sem halda átti 29.
apríl. Touré hefði þá verið búinn
að gegna forsetaembættinu í tvö
kjörtímabil og var því ekki í kjöri,
þar sem forseti getur ekki setið
lengur samkvæmt stjórnarskrá.
Ástæða uppreisnarinnar var
sögð vera sú, að stjórnvöld hefðu
ekki séð til þess að herinn hefði
nægilegan vopnastyrk til að ráða
niðurlögum uppreisnar túarega.
- gb

1. Tólf málum. 2. Setja þær í biðflokk.
3. Tveimur komma sex prósentum.

Unnu Gulleggið 2012:

Hönnuðu sjálfvirkan lyfjaskammtara
NÝSKÖPUN Sprotafyrirtækið Rem-

LEIÐTOGAFUNDUR Dilma Roussef Brasilíuforseti, Dmitrí Medvedev Rússlandsforseti,

indMe sigraði í frumkvöðlakeppni
Innovit um Gulleggið 2012.
RemindMe er viðskiptahugmynd
fimm verkfræðinema á lokaári við
Háskóla Íslands og er sjálfvirkur
og læsanlegur lyfjaskammtari sem
stuðlar að markvissari lyfjameðferð. Að baki RemindMe standa
nemarnir Ingunn Guðbrandsdóttir, Hildigunnur Björgúlfsdóttir, Ólafur Helgi Guðmundsson,
Sveinn Bergsteinn Magnússon og
Vaka Valsdóttir.
Teymið vinnur nú að frumgerð
lyfjaskammtarans og markaðssetningu erlendis. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra afhenti
verðlaunin við hátíðlega athöfn á
Háskólatorgi í gær.
- áp

Manmohan Singh, forsætisráðherra Indlands, Hu Jintao, forseti Kína, og Jacob Zuma,
forseti Suður-Afríku, samþykktu að efla samstarf ríkjanna fimm.
NORDICPHOTOS/AFP

Leiðtogar BRIKS-ríkja hittust á fundi fyrir helgina:

Ætla að stofna þróunarbanka
INDLAND, AP Leiðtogar Rússlands,

Kína, Indlands, Brasilíu og SuðurAfríku ætla að hefja undirbúning
að stofnun nýs alþjóðabanka, sem
á að auðvelda fátækum ríkjum að
fá aðgang að fjármagni.
Robert Zoellick, bankastjóri
Alþjóðabankans, fagnar þessum
áformum um nýjan þróunarbanka.
„Við hlökkum til að starfa
með honum og sjá hvernig við

getum styrkt hvor annan,“ segir
Zoellick, sem einnig var staddur á Indlandi þar sem leiðtogafundur BRIKS-ríkjanna svonefndu var haldinn.
Leiðtogarnir fimm samþykktu
yfirlýsingu um nánara samstarf,
sem bæði miðar að því að styrkja
stöðu þeirra en felur einnig í
sér áform um að veita fátækari
þróunarríkjum aðstoð og betri
aðgang að alþjóðastofnunum. - gb

HÚSLEIT Í GANGI Fyrir helgi gerðu starfsmenn sérstaks saksóknara húsleit í húsakynnum Samherja í Reykjavík og á Akureyri.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Til skoðunar
að afturkalla
veiðiheimild
Innanríkisráðherra telur koma til greina að svipta
sjávarútvegsfyrirtæki veiðiheimild, verði þau uppvís að
því að brjóta gjaldeyrislög. Samherji liggur undir grun.
SAMKEPPNISMÁL Til greina kemur

GRÆDDU Á GULLI FYRIR PÁSKA
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:
Mánudaginn 2. apríl frá kl. 17–20.30, þriðjudaginn 3. apríl frá kl. 11–18
og miðvikudaginn 4. apríl frá kl. 11–18
Gullpottur finnst hjá P&H Jewellers
Ungt par fór út með fulla vasa fjár eftir að hafa selt skargripi og gull
sem það átti í fórum sínum en hafði ekki not fyrir á farandsýningu á
Englandi. Parið unga ákvað að láta líta á munina á farandsýningunni
Jewellery & Gem Stone og fékk fyrir þá dágóða summu.
Nú gefst Íslendingum samskonar tækifæri.
Parið átti, eins og algengt er á mörgum heimilum, fulla skúffu
með gömlum ónotuðum munum. Þar var meðal annars að finna
gamla skartgripi, brotna gullhringi og gamalt herraúr frá því fyrir
miðja síðustu öld.
„Þau báðu mig um að nefna ekki nákvæma upphæð en ég get
staðfest að þetta voru hundruðir þúsunda. Þau eru himinlifandi,”
segir skartgripasalinn og matsmaðurinn Paul Franks.
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.

„Ekki missa af þínum eigin gullpotti.”
Einkaviðtal við verðmat.
Vinsamlegast athugið að skilríkja er krafist við viðskipti.
Nánari upplýsingar á www.pandhjewellers.com

öllu verið farið
að lögum hvort
að svipta Samherja veiðileyfi komi
í ljós að félagið hafi brotið gjaldsem það varðar
eyrislög og gengið með þeim hætti
gjaldeyrisviðgegn almannahagsmunum. Þetta
skipti eða önnur
kom fram í máli Ögmundar Jónasmálefni,“ sagði í
sonar innanríkisráðherra í viðtali
yfirlýsingunni.
í sjónvarpsþættinum Silfri Egils í
Í umfjöllun
hádeginu í gær.
RíkisútvarpsGjaldeyriseftirlit Seðlabanka
ins
hefur
ÖGMUNDUR
verið vísað til JÓNASSON
Íslands, í samstarfi við sérstakan
þess að Seðlasaksóknara, gerði húsleit í höfuðbankinn hefði rökstuddan grun
stöðvum Samherja í Reykjavík og
um að Samherji hefði um árabil
á Akureyri í síðustu viku. Ástæða
selt dótturfélagi fyrirhúsleitarinnar er grunur
tækisins í Þýskalandi
um brot á gjaldeyrislögum. Auk leitarinnar
íslenskar sjávarafurðir
í höfuðstöðvum fyrirá undirverði. Þannig
tækisins var leitað í Hjá Samhefði fyrirtækið brotið
starfsstöðvum annars
gegn gildandi gjaldfyrirtækis sem átt hefur í herja hefur í
eyrishöftum með því að
viðskiptum við Samherja. einu og öllu
fullt verðmæti sjávarafurðanna hefði ekki
Fram kom í máli innanríkisráðherra að ásakan- verið farið að
skilað sér til landsins í
irnar á hendur Samherja lögum hvort
formi gjaldeyris.
gefi tilefni til að setja inn
Samherji hefur hins
sem
það
vegar vísað til þess að
í kvótafrumvarpið sem
fyrirtækið selji mikið
er í meðförum Alþingis varðar gjaldmagn sjávarafurða í
ákvæði um sviptingu eyrisviðskipti
gegnum erlend söluveiðileyfa.
Um le i ð fa g n a ð i eða önnur
fyrirtæki sín, Ice Fresh
Ögmundur því að með málefni.
og Seagold. Verðlagning
kvótafrumvarpinu
í þeim viðskiptum sé í
YFIRLÝSING
væru stigin skref í átt
alla staði rétt og eðlileg
SAMHERJA
að samkomulagi þar
og engum gjaldeyri hafi
sem böndum yrði komið
verið haldið eftir utan
á núverandi fiskveiðilandsteinanna sem hafi
átt að skila sér til landsins.
stjórnunarkerfi.
Í yfirlýsingu Þorsteins Más
Í yfirlýsingu sinni sagði
Baldvinssonar, forstjóra SamÞorsteinn að „harkalegar og ómálherja, sem hann sendi frá sér
efnalegar aðgerðir“ Seðlabankans
fyrir helgi eru aðgerðir Seðlahlytu að vera einsdæmi. Skoraði
bankans sagðar tilhæfulausar
hann á bankann að leggja fram
með öllu og taldi hann að þær
rökstuðning fyrir húsleitinni svo
hlytu að vera byggðar á röngum
að fyrirtækið gæti lagt sitt af
mörkum í að upplýsa um stöðu
upplýsingum eða öðrum ástæðum
mála og lágmarka um leið tjón
sem Samherja væri ekki kunnugt
um.
fyrirtækisins af aðgerðinni.
„Hjá Samherja hefur í einu og
olikr@frettabladid.is
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Við bjóðum kökur
í Netbankanum

Meniga heimilisbókhald er nú hluti af Netbanka Íslandsbanka
Heimilisbókhald Meniga hjálpar þér að
öðlast yﬁrsýn yﬁr fjármál heimilisins,
halda bókhald og ﬁnna raunhæfar leiðir
til sparnaðar. Nú getur þú með einföldum

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

Íslandsbanki er fyrsti banki í heiminum sem býður upp á Meniga innbyggt
í Netbanka og er stoltur samstarfs- og þróunaraðili Meniga.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Bræðralag múslima tilkynnir þátttöku í forsetakosningum í Egyptalandi í maí:

Viðurkenning Norðurþings:

Þykir eiga góðar líkur á sigri

Gróðursetja
flestar plöntur

EGYPTALAND, AP Khayrat el-Shater,

VONAST EFTIR VIÐSKIPTUM Á markaði
í Bamako, höfuðborg Mali, beið þessi
sölukona eftir því að einhver vildi
kaupa vefnaðarvörur sem hún geymdi
á höfði sér.
NORDICPHOTOS/AFP

NÝR LANDSPÍTALI Tölvugerð mynd af

væntanlegu Sóleyjartorgi við nýjan
spítala.
MYND/NLSH

Forstjóri Landspítalans:

Borgin þarf að
tryggja aðgengi
SKIPULAGSMÁL Björn Zöega, for-

stjóri Landspítalans, segir mikilvægt að aðgengi allra landsmanna
að spítalanum sé sem best, hvort
heldur sem
þeir koma landveginn eða með
flugi.
Þetta kemur
fram í umsögn
Björns vegna
ályktunar
stjórnar Landssambands heilbrigðisstofnana BJÖRN ZOËGA
um nauðsyn nálægðar Reykjavíkurflugvallar og Landspítalans.
Björn segir mikilvægt að
Reykjavíkurborg tryggi með
skipulagsstarfi gott aðgengi að
spítalanum með góðum tengslum
við almenningssamgöngur og
greiðum akstursleiðum sjúkrabíla
frá öllum hverfum Reykjavíkursvæðisins og innanlandsflugvelli,
„hvar sem hann verður staðsettur
í framtíðinni“.
- gar

varaformaður Bræðralags múslima, verður í framboði til forseta í
Egyptalandi. Forysta samtakanna
skýrði frá þessu í gær.
Flokkur á vegum Bræðralags
múslima náði góðum árangri í
þingkosningunum, sem haldnar
voru í vetur. Samtökin höfðu ætlað
að halda sig til hlés í forsetakosningunum, sem haldnar verða
seint í maí.
El-Shater er auðugur kaupsýslumaður sem hefur gegnt mikilvægu hlutverki í samtökunum á
umbrotatímunum undanfarið ár,

MOHAMED BADIE Leiðtogi Bræðralags

múslima tilkynnir framboð varaformannsins, Khayrat el-Shater, til forseta.
NORDICPHOTOS/AFP

eftir að Hosni Mubarak forseta var
steypt af stóli í fjöldamótmælum.
Bæði herforingjarnir, sem nú fara

með völd í landinu, og lýðræðishreyfingar sem stóðu að mótmælunum í byrjun síðasta árs, hafa
viðrað áhyggjur af því að Bræðralag múslima nái sterkum tökum á
stjórnmálum í landinu.
Samtökin hafa hug á að auka
veg íslamstrúar í stjórn landsins
og löggjöf. Samskiptin við Bandaríkin gætu versnað og Ísraelar
hafa áhyggjur af vaxandi áhrifum
íslamista. Bræðralagi múslima var
áratugum saman bannað að skipta
sér af stjórnmálum en hefur þrátt
fyrir það notið vinsælda og átt
sterk ítök í landsmönnum.
- gb

UMHVERFISMÁL Norðurþing hefur

gróðursett flestar plöntur allra
sveitarfélaga á landinu, yfir
tvær milljónir frá árinu 1990.
Sveitarfélagið hlaut sérstaka
viðurkenningu frá Skógræktarfélagi Íslands á dögunum.
Viðurkenningin var veitt á
fagráðstefnu skógræktar, sem
fór fram á Húsavík í síðustu
viku. Norðurþing fékk viðurkenningu fyrir þátttöku í Landgræðsluskógaverkefni félagsins
og gróðurbótastarf í bæjarlandinu.
- þeb

Fyrir getur komið að fólk
breyti gegn betri vitund
Daniel Levin, lögmaður í stjórn í Íslandsbanka, er sérfróður um góða stjórnunarhætti. Hann telur mikilvægt að skapa menningu samábyrgðar innan fyrirtækja og mælir ekki með bónusum til einstaklinga.
VIÐSKIPTI Mikilvægt er að skapa

menningu sameiginlegrar ábyrgðar
innan fyrirtækja. Þetta er mat Dr.
Daniel Levin, lögmanns og stjórnarmanns í Íslandsbanka. Levin var
ræðumaður á fundi Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð fyrirtækja, Viðskiptaráðs og Háskólans í Reykjavík fyrir helgi um
stjórnunarhætti fyrirtækja.
„Megnið af því sem sagt er
um stjórnunarhætti fyrirtækja
er lítils virði vegna þess að við
þekkjum í raun öll muninn á
góðum og slæmum stjórnunarháttum. Sú nálgun sem ég hef þess
vegna á þetta viðfangsefni er að
skoða ekki ljótu dæmin um bresti í
stjórnunarháttum heldur að skoða
fremur litlu valkostina sem fólk
stendur frammi fyrir daglega.
Það kemur fyrir að fólk breyti
gegn betri vitund í sínu daglega
starfi og slíkir brestir geta undið
upp á sig og valdið stórum vandamálum. Spurningin er því hvernig
við komum í veg fyrir slíkt og
mitt svar er að það þurfi að skapa
menningu þar sem slík hegðun er
ekki liðin,“ segir Levin, sem hefur
í gegnum lögmannsstörf sín komið

reglulega til Íslands síðustu 20 ár.
Levin er eins og áður segir
stjórnamaður í Íslandsbanka en
innan bankans hefur verið hleypt
af stokkunum verkefni í því skyni
að kortleggja ákvarðanatökuferla innan hans. Markmiðið er
að tryggja að fyrir hendi séu kerfi
og ferlar sem lágmarka áhættu,
styðja við góða stjórnarhætti og
að stjórnkerfi bankans sé ávallt í
samræmi við það sem best gerist.
„Áskorunin er að skapa menningu
í kringum góða stjórnunarhætti
þar sem fólk er verðlaunað fyrir
að halda sig frá ósiðum sem geta
mengað út frá sér. Þegar ég segi
verðlaunað á ég ekki eingöngu við
laun eða bónusa heldur einfaldlega
að fólk fái áhugaverðari verkefni
og meiri ábyrgð ef það til dæmis
sýnir heilindi í starfi og vinnufélögum tillitsemi,“ segir Levin og
heldur áfram: „Þá þarf að gera
fólki ljóst að kerfið getur hrunið ef
hver er að róa í sína átt. Þess vegna
hef ég ekki trú á því að verðlauna
einstaklinga með bónusum heldur
fremur að verðlauna hópa og búa
þannig til andrúmsloft sameiginlegrar ábyrgðar. Lykilatriðið er að

DR. DANIEL LEVIN Levin er fæddur í Sviss en er bæði svissneskur og bandarískur
ríkisborgari. Hann hefur verið tíður gestur hér á landi vegna lögmannsstarfa sinna
síðustu tvo áratugi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

hagsmunir einstaklinga og fyrirtækisins séu þeir sömu.“
Levin segir að auðvitað sé
hverju fyrirtæki mikilvægast að
framleiða góðar vörur og hafa
starfsfólk sem leggur hart að sér.
„Þegar ég tala um þessa hluti þá
er ég að gera ráð fyrir að grundvallaratriðin séu í lagi. Vilji fyrir-

tækið hins vegar skara fram úr er
mikilvægt fyrir það að hafa sérlega áhugasamt og atorkusamt
starfsfólk og þá kemur menningin
inn í spilið,“ segir Levin og bætir
við að til þess að stuðla að heilbrigðri menningu þurfi stjórnendur að sýna fordæmi í störfum
sínum.
magnusl@frettabladid.is

VINNINGSTILLAGAN Á svokölluðum Norðurljósastíg milli Norræna hússins og mið-
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borgarinnar liggja Regnbogagöngin undir Hringbrautina.



MYND/LANDSMÓTUN

Valið úr 14 tillögum í hugmyndasamkeppni:

Göng undir Hringbraut
SKIPULAGSMÁL Úrslit eru fengin í

hugmyndasamkeppni Reykjavíkurborgar, Háskóla Íslands og
Norræna hússins um umhverfi
Vatnsmýrarinnar.
„Hugmyndin sem vann þykir
vera með framúrskarandi tillögu að tengingu við Hljómskólagarðinn og tjörnina með regnbogagöngum undir Hringbraut
þar sem breið tenging gefur bæði
mannfólki, fuglum og dýrum
að ferðast frítt,“ að því er segir
í tilkynningu um lyktir samkeppninnar.

Þar kemur líka fram að tillagan sé líka með norðurljósastíg
sem myndi menningaröxul „með
Hörpu í norður og Háskólann og
Norræna húsið í suður.“
Alls bárust í hugmyndasamkeppni borgarinnar, Háskólans og
Norræna hússins fjórtán tillögur
víðs vegar af Norðurlöndunum.
Vinningstillagan er unnin af
arkitektastofunni Landsmótun
af þeim Aðalheiði Erlu Kristjánsdóttur, Áslaugu Traustadóttur,
Kristbjörgu Traustadóttur og
Þórhildi Þórhallsdóttur.
- gar

Páskasteikin
fæst í Hagkaup
Ferskur íslenskur kalkúnn
Kalkúnninn hefur smám saman verið að ryðja sér til rúms á
veisluborðum Íslendinga. Það er gaman að elda kalkún, því
möguleikar í fyllingum og meðlæti eru óendanlega margir
og ekki skemmir fyrir að kjötið bragðast einstaklega vel.
Kjötið er ﬁtusnautt, létt í maga og án nokkurra aukaefna.

kemur í verslanir
3. apríl

KALKÚNN
FERSKUR

1.598

kr/kg

MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

Hagkaups smjörsprautað
kalkúnaskip
SMJÖRSPRAUTAÐ
KALKÚNASKIP

2.999

kr/kg

Undanfarin 10 ár hefur Hagkaup boðið upp á
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti
og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það
er tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur
einföld.

Þarf ekki
að sjóða!
Aðeins 90 mín.
í ofni!

Hagkaups Hamborgarhryggur
· SÉRVALINN AF FAGMÖNNUM
· ÞARF EINUNGIS AÐ ELDA Í OFNI
· SALT MINNI

SALT
MINNI

Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn
verði óaðﬁnnanlegur. Þess vegna látum við framleiða
sérstakan hrygg samkvæmt ströngum gæðastöðlum
Hagkaups.

MERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

HAMBORGARHRYGGUR

1.699

kr/kg

Úrbeinað og fyllt lambalæri
að hætti Jóa Fel
ÚRBEINAÐ OG
FYLLT LAMBALÆRI

2.799

Þetta bragðgóða læri er úrbeinað og fyllt með piparosti,
gráðosti, hvítlauk, villisveppum, rósmarin, basil, oregano,
olíu, salti og pipar.

kr/kg

Heill humar 400g
Einstaklega bragðgóður humar sem hentar vel á
veisluborðið um páskana. Humarinn er tilbúin beint
í pottinn og tekur aðeins nokkrar mínútur að elda.

HEILL HUMAR
400g

1.199

kr/stk

Gildir til 7. apríl á meðan birgðir endast.
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Efling græns hagkerfis á Íslandi á að vera forgangsverkefni stjórnvalda:

Framhaldsskólanemar deila:

Stefnan sættir andstæð sjónarmið

Ósætti vegna
söngkeppni

UMHVERFISMÁL „Efling græns hag-

VÉLMENNI KEPPA Tvö lið vélmenna,
annað frá háskólanum í Madrid og hitt
frá háskólanum í Frankfurt, keppa þarna
á móti sem haldið var í Magdeburg í
Þýskalandi.
NORDICPHOTOS/AFP

kerfis á að vera forgangsverkefni
stjórnvalda,“ sagði Skúli Helgason á aðalfundi Umhverfisstofnunar fyrir helgi.
Í grænu hagkerfi felst að
áhersla er lögð á atvinnustarfsemi sem er byggð á fjárfestingum einkaaðila og opinberra aðila, sem dregur úr
mengun og losun gróðurhúsalofttegunda, stuðlar að bættri nýtingu orku og auðlinda og kemur í
veg fyrir hnignun líffræðilegrar
fjölbreytni og þjónustu.
Skúli sagði að í stjórnmálum á

Íslandi hafi tvo andstæð sjónarmið tekist á, annars vegar sjónarmið þeirra sem vilja virkja
náttúru auðlindir og svo sjónarmið þeirra sem vilja vernda náttúruna. Þess vegna getur grænt
hagkerfi samþætt þessi tvo
sjónar mið þar sem helsta markmið þess er að auka verðmætasköpun á sama tíma og það er
dregið úr álagi á náttúruna.
Annað markmið á grænu hagkerfi er að auka græn störf sem
eru bæði mannbætandi og stuðla
að bættu umhverfi.
Stjórnvöld hafa átt í erfið-

leikum með að
skilgreina hvað
græn störf eru
en samkvæmt
skilgreiningum
er h æg t a ð
skipta þeim í
tvo yfirflokka.
Annars vegar
er um að ræða
SKÚLI HELGASON
störf við framleiðslu á umhverfisvænum vörum
og hins vegar störf sem gera
framleiðsluferla í mismunandi
framleiðslugreinum umhverfisvænni.
- áas

FÉLAGSSTARF Deilur vegna framkvæmdar Söngkeppni framhaldsskólanna hafa orðið til þess að
Nemendafélag Fjölbrautaskóla
Norðurlands vestra (NFNV) hefur
sagt sig úr Sambandi íslenskra
framhaldsskólanema (SÍF).
NFNV telur hagsmuni nemenda
fyrir borð borna í keppninni. Til
dæmis er átalin ákvörðun um að
láta bara 12 atriði keppa til úrslita
og ákvörðun um að færa keppnina
frá Akureyri til Reykjavíkur.
NFNV segist munu ganga aftur í
SÍF segi stjórn SÍF af sér.
- óká

Netnjósnir sem rekja má til
Kína valda víða áhyggjum
FÁMENNT Leiðtogar Íraks, Kómoreyja,

Líbanons og Palestínu á leiðtogafundinum í Bagdad.
NORDICPHOTOS/AFP

Fjölmörg dæmi hafa komið upp á síðustu misserum um tilraunir kínverskra aðila til iðnnjósna á Vesturlöndum. Í kjölfar árása á bandarísk olíu- og tæknifyrirtæki, þar á meðal Google, hefur bandarísk þingnefnd hafið rannsókn á umsvifum kínverskra fjarskiptafyrirtækja, þar á meðal Huawei, í landinu.
FRÉTTASKÝRING

Illa mætt á leiðtogafund:

Treysta ekki
ríkisstjórn Íraks
ÍRAK, AP Stjórnvöld í Írak höfðu
vonast til þess að leiðtogafundur Arababandalagsins í
vikunni myndi sýna fram á
traust nágrannalandanna til
Íraks, sem er að byrja að fóta
sig eftir langvarandi stríðsátök.
Einungis innan við helmingur
ríkjaleiðtoga bandalagsins lét
þó sjá sig, hinir héldu sig heima.
Fjarvera leiðtoganna þykir
benda til þess að þeir beri ekki
mikið traust til íraskra stjórnvalda.
Forsætisráðherra Katars
fór ekki í grafgötur með þetta,
þegar hann sagði að hann og
aðrir sem ekki mættu væru að
mótmæla því að írösk stjórnvöld
héldu minnihluta súnní-múslima frá völdum og áhrifum.
- gb

REYKJAVÍKURBORG
Endurbætur samþykktar
Borgarráð hefur samþykkt að verja
180 milljónum króna til breytinga og
endurbóta á austurálmu Breiðagerðisskóla. Framkvæmdir hefjast í júní og á
að vera lokið í ágúst 2013.

um. Slíkar áhyggjur hafa magnast á síðustu misserum eftir því
sem upp hefur komist um fjölmörg
dæmi um tilraunir kínverskra aðila
til að brjótast inn í tölvukerfi fyrirFréttablaðið greindi frá því fyrir
tækja og stofnana á Vesturlöndum.
helgi að stjórnvöld í Ástralíu hefðu
Til að mynda komst árið 2009
upp um tilraun til að brjótast inn
bannað kínverska fjarskiptafyrirtækinu Huawei, sem hefur um áraí síma Kevin Rudd, þáverandi forbil átt í samstarfi við íslensk símasætisráðherra Ástralíu. Á sama
ári var brotist inn í öll tölvukerfi
fyrirtæki, að taka þátt í útboði
vegna uppbyggingar
kvikmyndahátíðarinnar
landlægs háhraða interí Melbourne í kjölfar
netkerfis. Ástæðan eru
þess að skipuleggjendur
áhyggjur sem leynihátíðarinnar neituðu að
þj ó nu s t a l a nd s i n s
verða við kröfum kínhefur af því að notkun Þetta ár birti
verskra stjórnvalda um
kínversks fjarskiptaað sýna ekki heimildarbúnaðar auðveldi kín- vefsíðan Wikileaks mynd um kínverskan
verskum tölvuþrjótum bandarísk sendiandófsmann.
að njósna um áströlsk
Þá hefur netárásum
ráðsskjöl þar sem sem
rekja má til Kína
fyrirtæki og stofnanir.
meðal annars verið
Áður höfðu banda- fram komu grunbeint að bandarískum
rísk stjórnvöld bannað semdir bandaolíu- og tæknifyrirHuawei að koma að
tækjum, þar með talið
uppbyggingu símkerfis rískra sendirráðsGoogle sem ráðist var
bandarísks símafyrir- starfsmanna um
á árið 2009. Í kjölfarið
tækis.
Hu awei er ei n n iðnnjósnir Kínverja hefur bandarísk þingnefnd hafið að rannstærsti framleiðandi á Íslandi.
saka hvort notkun á
heims á vörum og tækni
fyrir fjarskiptafyrirkínverskum fjarskiptatæki. Segja má að tortryggni ástrbúnaði, þar með talið frá Huawei,
alskra og bandarískra stjórnvalda
auðveldi netnjósnir kínverskra
gagnvart fyrirtækinu varpi ljósi
aðila.
á áhyggjur sem mörg ríkja VestHuawei neitar alfarið tengslum
urlanda hafa af netnjósnum sem
við kínversk yfirvöld og meintar
rekja má til Kína og flestir telja
njósnir þeirra. Gagnrýnendur
að tengist kínverskum stjórnvöldfyrirtækisins benda á að stofnandi
Getur verið að einn stærsti framleiðandi heims á sviði fjarskiptatækni
greiði leið njósna?

2010

SÍÐUSTU FORVÖÐ
Aðeins þrír dagar eftir af
páskatilboðsdögum

PÁSKAVERÐ*
Miele þvottavél W1634
áður kr. 184.500

nú kr. 169.900
Miele þvottavél W1714
áður kr. 202.500

nú kr. 184.900
* á meðan byrgðir endast
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BANDARÍSKA SENDIRÁÐIÐ Í svokölluðum sendiráðsskjölum sem vefsíðan Wikileaks
birti á árinu 2010 komu fram grunsemdir bandarískra sendiráðsstarfsmanna um að
Kínverjar stunduðu iðnnjósnir hér á landi sem beindust gegn fyrirtækjum á sviði
erfðagreiningar og læknisfræði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þess, verkfræðingurinn Ren
Zhengfei, var áður yfirmaður fjarskiptadeildar kínverska hersins og
á þá staðreynd að eignarhald fyrirtækisins er að mestu á huldu. Þrátt
fyrir það virðist það hafa unnið
sér inn traust stærstu símafyrirtækja heims sem eiga nær öll í viðskiptum við fyrirtækið. Þá hefur
það byggt upp fjarskiptakerfi í fjölmörgum löndum Asíu, í Bretlandi
auk þess sem allt símkerfi Nova á
Íslandi og hluti símkerfis Vodafone
eru frá Huawei.

Engar grunsemdir hafa komið
fram opinberlega um neins konar
netárásir eða -njósnir hér á landi
sem rekja má til Kína. Þó má
minnast á að í svokölluðum sendiráðsskjölum sem vefsíðan Wikileaks gerði aðgengileg árið 2010
komu fram grunsemdir bandarískra sendiráðsstarfsmanna
um að Kínverjar stunduðu iðnnjósnir hér á landi sem beindust
gegn fyrir tækjum á sviði erfðagreiningar og læknisfræði.
magnusl@frettabladid.is

Verðkönnun Alþýðusambands Íslands á algengum páskaeggjum:

Páskaeggin oftast ódýrust í Bónusi
NEYTENDAMÁL Bónus var með lægsta verðið á
16 páskaeggjum af 28, samkvæmt verðkönnun
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) í sjö matvöruverslunum víðs vegar um landið. Verðkönnun fór
fram í síðustu viku.
Fjarðarkaup var næstoftast með lægsta verðið,
það er á níu páskaeggjum, en Krónan var með
lægsta verðið á þremur, að því er segir í fréttatilkynningu frá ASÍ.
Samkaup-Úrval var með hæsta verðið á 21
páskaeggi af 28 en Hagkaup var næst oftast með
hæsta verðið eða á sjö páskaeggjum. Mestur verðmunur í könnuninni reyndist vera á páskaeggi frá
Freyju númer 9, bæði draumaeggi og ríseggi. Það
var dýrast hjá Samkaupum-Úrval þar sem það
kostaði 2.569 krónur en ódýrast í Fjarðarkaupum
þar sem verðið var 1.598 krónur.
Minnstur verðmunur í könnuninni var á lakkrís
páskaeggi frá Nóa Síríus. Það var dýrast hjá Nettó
þar sem það kostaði 1.379 krónur en ódýrast hjá
Bónus þar sem það kostaði 1.259 krónur.
Verð á páskaeggjum hefur hækkað í flestum tilfellum hjá öllum verslunum milli ára nema á Nóa
Síríus gulleggi - 6 stk. í pakka sem hefur lækkað
milli ára.
Könnunin var gerð í Bónus á Akureyri, Krónunni
í Lindum, Nettó á Egilsstöðum, Hagkaupum í
Kringlunni, Fjarðarkaupum í Hafnarfirði, Nóatúni
í Hamraborg og Samkaupum-Úrval í Hafnarfirði.
Kostur og Víðir neituðu að taka þátt.
- ibs

PÁSKAEGG Verð á páskaeggjum hefur hækkað í flestum tilfellum að því er fram kemur í nýrri verðkönnun ASÍ.
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Dögun mótmælir frumvarpi:

Menntamálaráðherra segir húsnæðismál Náttúruminjasafns óháð þriðja aðila:

Vilja frumvarp
í þjóðaratkvæði

Perlumenn ekki rætt við ráðuneytið

SJÁVARÚTVEGUR Félagsfundur

sé tilbúin til að skoða Perluna sem
hugsanlegt húsnæði fyrir náttúruminjasafn en mér finnst það vera
sjálfstæð ákvörðun og ekki hanga
endilega á einhverjum þriðja aðila,“
segir Katrín Jakobsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra.
Eins og fram hefur komið vilja
hæstbjóðendur í söluútboði reisa
viðbyggingar við Perluna og að
ein þeirra hýsi „Náttúrugripasafn
Íslands“ sem svo var nefnt áður
en heiti þess var breytt í Náttúruminjasafn Íslands.
Katrín segir Náttúruminjasafnið
nú vera í bráðabirgðahúsnæði í loft-

Dögunar, samtaka um réttlæti,
sanngirni og lýðræði, mótmælir frumvarpi um breytingar á
fiskveiðistjórnunarkerfinu og
krefst þess að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðarskipan fiskveiðistjórnunarkerfisins.
Dögun bendir á að frumvarpið
tryggi núverandi handhöfum
aflaheimilda forgangsrétt til 40
ára. Það sé hvorki í samræmi við
loforð ríkisstjórnarflokkanna,
né sjónarmið í stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar.
- áas

SKIPULAGSMÁL „Ég hef sagt að ég

NÁTTÚRUPERLAN Hæstbjóðendur í

Perluna vilja reisa viðbyggingu undir
náttúrugripasafn við húsið.
MYND/FREYR FROSTASON THG ARKITEKTAR

skeytastöðinni á Melunum. „Það
hefur komið fram umræða, eftir
að upp kom að Perlan væri til sölu,

að hún gæti verið hentugt húsnæði
fyrir þetta safn. En þessi hugmynd
sem kemur frá þessum tilboðsgjöfum hefur ekki komið hingað inn í menntamálaráðuneyti,“
segir ráðherra og undirstrikar að
hún hafi aðeins heyrt um áform
hæstbjóðendanna í fjölmiðlum.
Hún sé ekki einu sinni viss um að
þeir séu að vísa til Náttúruminjasafns Íslands með tillögu sinni um
náttúrugripasafn.
F yrirspurn um umræddar
breytingar á Perlunni var á miðvikudag tekin fyrir í Skipulagsráði
Reykjavíkur sem vísaði málinu til
umsagnar hjá skipulagsstjóra. - gar

NÝSTÁRLEGUR KJÓLL Á tískusýningu
í Peking í Kína mátti líta þennan sérstæða kjól frá frönskum tískuhönnuði.

LAUGARDALSLAUG 300 milljónir fara

á þessu ári til framkvæmda í Laugardalslaug.

Átaksverkefni í Reykjavík:

Sundstaðir fá
hálfan milljarð
FRAMKVÆMDIR Átaksverkefni

við sundlaugamannvirki mun
kosta borgarsjóð 500 milljónir
króna á þessu ári. Um endurgerð, viðbætur og viðgerðir er
að ræða í átaki sem hófst í fyrra
við Árbæjarlaug, Breiðholtslaug,
Grafarvogslaug, Laugardalslaug,
Sundhöllina, Vesturbæjarlaug og
ylströndina í Nauthólsvík.
Ljúka á þessum framkvæmdum
en einnig hefjast handa við nýtt
verkefni til að bæta aðstöðu og
öryggi. Þá á að hefja framleiðslu
á klór til að nota meðal annars
í Breiðholtslaug. Þetta kemur
fram í greinargerð með tillögu
sem borgarráð vísaði til starfshóps um framtíð sundlauganna í
Reykjavík.
- gar

UPPLIFUN SEM
ALDREI GLEYMIST
Barnið þitt gæti fengið að leiða leikmann
inn á völlinn í úrslitaleik
UEFA Champions League í Munchen

ÓLAFUR
ARNARSON

Ef þú notar MasterCard kort frá Kreditkorti gætirðu
tryggt barninu þínu ógleymanlega upplifun. Eitt barn
á aldrinum 7-9 ára verður dregið út og fer ásamt
fylgdarmanni á úrslitaleik UEFA Champions League í
Munchen í maí. Þar fær barnið að leiða leikmann inn á
völlinn í boði MasterCard, aðalstyrktaraðila UEFA
Champions League. Það eina sem þú þarft að gera er að
skrá barnið og nota MasterCard kortið a.m.k. 10 sinnum
frá 1. apríl–30. apríl 2012.

FRIÐRIK J.
ARNGRÍMSSON

Telur að sér vegið í pistlum:

Friðrik stefnir
Ólafi fyrir dóm
DÓMSMÁL Friðrik J. Arngríms-

- sh

Skráðu litla snillinginn til leiks á www.kreditkort.is

FÍTON / SÍA

son, framkvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ), hefur stefnt
hagfræðingnum Ólafi Arnarssyni fyrir meiðyrði.
Friðrik telur að sér vegið í
tveimur pistlum sem Ólafur birti
á vefmiðlinum Pressunni, fyrst
í júlí 2010 og svo í júlí 2011. Þar
hélt Ólafur því fram að LÍÚ,
fyrir tilstilli og undir stjórn
Friðriks, styddi vefinn AMX
til nafnlausra níðskrifa með
dulbúnum fjárframlögum sem
næmu tuttugu milljónum á ári.
Friðrik krefur Ólaf um eina
milljón króna í miskabætur og
auk þess um 1,6 milljónir til að
standa straum af kostnaði við að
birta dóminn í fjölmiðlum. Málið
verður tekið fyrir 10. apríl.

NORDICPHOTOS/AFP
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Erfitt verður að mynda ríkisstjórn næsta vor:

Pólitísk kreppa

S

itjandi ríkisstjórn er almennt illa liðin. Einungis 31%
þjóðarinnar styður hana og ólíklegt virðist að það fylgi muni
aukast verulega. Fyrir því eru fjórar ástæður. Í fyrsta lagi
hefur hún þurft að taka erfiðari og óvinsælli ákvarðanir
en líkast til nokkur önnur ríkisstjórn til að rétta af ríkisreksturinn. Margar þeirra hafa verið algjörlega nauðsynlegar og
því marki brenndar að vera hugsaðar með langtímahagsmuni í huga
frekar en skammtímavinsældir.
Í öðru lagi lofaði hún miklu meiru
SKOÐUN
en hún gat nokkurn tímann efnt.
Það átti að keyra í gegn umfangsÞórður Snær
Júlíusson
miklar samfélagsbreytingar á
thordur@frettabladid.is
nánast öllum sviðum samhliða því
að endurreisa efnahagskerfi þjóðar.
Verkefnin sem þó hefur verið ráðist
í hafa hins vegar mörg hver verið
útþynnt. Í þriðja lagi hefur hún hreinlega klúðrað mörgum málum.
Ber þar að nefna framgöngu hennar í Icesave-deilunni, meðhöndlun
á viljugri erlendri fjárfestingu, mislukkaða endurreisn sparisjóðakerfisins og ólögmæta kosningu til stjórnlagaráðs. Í fjórða lagi hafa
lykilmenn innan stjórnarflokkanna opinberað sig sem hégómatröll sem
taka eigin hagsmuni og valdafýsn fram yfir heildina.
Vegna þessa verður að teljast nánast útilokað að Samfylking og
Vinstrihreyfingin-grænt framboð muni geta myndað ríkisstjórn eftir
komandi alþingiskosningar. Og miðað við gífuryrðin sem fallið hafa á
kjörtímabilinu er nánast útilokað að stjórnarandstaðan sé tilbúin að
vinna með öðrum stjórnarflokknum. Það er raunar afar erfitt að sjá
hvers konar stjórn verður hægt að mynda yfir höfuð.
Sjálfstæðisflokkurinn, sá eini sem gæti myndað tveggja flokka
ríkisstjórn, mælist með um þriðjungsfylgi. Það er líkast til kjarnafylgi hans. Draumur hans um að mynda stjórn með Framsóknarflokknum virðist þó fjarlægur. Samanlagt fylgi þeirra er ekki
nægjanlegt. Styrmir Gunnarsson, fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins,
hélt því nýverið réttilega fram að þetta litla fylgi væri vísbending um
að uppgjör Sjálfstæðisflokksins við fortíðina hefði ekki tekist sem
skyldi. Vegna þessa höfðar flokkurinn ekki til lausafylgis. Forystumenn hans virðast þó gera alls ekki gera sér grein fyrir því heldur
umlykja sig fremur já-mönnum sem segja að það sé ómaklegt að
spyrna þeim saman við óuppgerð mál.
Kannanir hafa sýnt það í lengri tíma að 25-30% kjósenda munu að
öllum líkindum kjósa eitthvað annað en fjórflokkinn. Valkostirnir
hafa líkast til aldrei verið fleiri en enginn þeirra virðist líklegur til
að hreinsa upp nægilega mikið af óánægjufylginu til að geta orðið
valkostur í ríkisstjórn. Í lausafylginu felst gullið tækifæri fyrir
skynsamt og jarðbundið stjórnmálaafl sem talar hvorki beint til
neinna sérhagsmunahópa né lofar óframkvæmanlegri eða eyðileggjandi steypu til að tryggja sér lýðhylli. Slíkt afl virðist þó, enn
sem komið er, ekki vera að finna á meðal jaðarflokkanna sem tilkynnt hafa sig til leiks.
Við erum að sigla inn í kosningar við aðstæður þar sem
ógjörningur virðist vera að mynda starfhæfa ríkisstjórn úr þeim
valkostum sem í boði eru. Á sama tíma er traust á Alþingi í sögulegu lágmarki. Það mælist nú 10% en var 40% í febrúar 2008. Á
meðal stofnana mælist einungis bankakerfið með minna traust.
Það er því pólitísk kreppa framundan á sama tíma og við þurfum
nauðsynlega á festu að halda. Vonandi smitar hún ekki út frá sér
til annarra anga samfélagsins. Við því megum við illa.
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í gjaldmiðlamálum
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Sjálfstæðir Evrópumenn

Ekki gegn sjálfum sér
Lög um þingsköp eru í stöðugri
endurskoðun og starfar nefnd innan
þings að þeim málum. Þar hefur
mikið verið rætt að undanförnu um
hvernig bæta megi störf þingsins
og þykir sumum víst ekki vanþörf á.
Samkvæmt áreiðanlegum heimildum
hefur sú hugmynd komið upp að
setja það í lög að þingmenn
megi ekki fara í andsvar
gegn eigin flokksmönnum,
nema þeir séu sannarlega
á móti málflutningi þeirra.
Þykir sumum kannski óþarfi
að setja slík lög, þar sem
í orðinu andsvar felst
beinlínis að menn séu

að setja fram mótstæð rök. Það hefur
hins vegar ekki stöðvað þingmenn
í að flykkjast unnvörpum í pontu til
að taka undir málflutning samflokksmanna eða spyrja þá út í ólíklegustu
hluti.

Hvað heldur þú að þeir
hugsi?
Athyglisvert var að fylgjast með
Ásmundi Einari Daðasyni í
andsvari við Birgi Ármannsson í síðustu viku. Þar
spurði hann Birgi hverja
hann teldi vera ástæðuna
fyrir því að stjórnarliðar
vildu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu

um hvort hætta ætti aðildarviðræðum við ESB. Birgir sagði sem satt var,
að hann væri ekki í aðstöðu til að
skyggnast inn í hugarheim annarra.

Sérkennileg túlkun
Björn Bjarnason setur fram sérkennilega túlkun á heimasíðu sinni. Þar segir
hann: „Þegar Hæstiréttur ógilti stjórnlagaþingskosningarnar ákvað ríkisstjórnin að hafa ákvörðunina að
engu og skipaði stjórnlagaráð.“
Hæstiréttur úrskurðaði kosningu
til stjórnlagaþings ógilda. Hann
hefur aldrei nokkurn tímann tjáð
sig um lögmæti stjórnlagaráðs,
enda tveir ólíkir hlutir.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Dagur einhverfu er dagur
fjölbreytni
Einhver fa

Árni Svanur
Daníelsson og
Kristín Þórunn
Tómasdóttir
Prestar

H

vað geta þau sem tala ekki kennt
glaðst yfir slíku barni þurfum við að tengja
okkur? Hvað sjá þau sem eru hugupp á nýtt og vera opin fyrir hinu óvænta.
fangin af smáatriðunum? Hvernig uppFjölskyldur einhverfra barna á Íslandi
lifa þau sem hringsnúast lífið?
standa ekki einar. Það er okkar
Hvernig miðla þau sem bergreynsla að stuðningsnet leikskóla, félagsþjónustu og heilmála til okkar hinna?
brigðiskerfis er ómetanlegur
Á Degi einhverfunnar beinsamherji einhverfa barnsins
um við sjónum okkar og athygli
að því sem hin einhverfu geta Á degi einog fjölskyldunnar allrar. Þessa
kennt okkur um fjölbreytileika
þjónustu ber að þakka og meta.
lífsins. Álagið sem er fylgi- hverfunnar
Fyrir kennara, stuðningsfiskur þess að eiga einhverft beinum við
fulltrúa og ráðgjafa erum við
barn getur valdið því að við
þakklát. Fyrir samfélag sem
horfum fram hjá gjöfunum sem sjónum okkar metur, hvetur og styður, gefur
sá einhverfi gefur og ljómanum
rými og skapar möguleika erum
sem hann varpar í kringum og athygli að
við þakklát. Við erum líka þakksig. Alltof oft vill umhverfið því sem hin
lát fyrir fræðimenn sem sinna
þvinga alla í sama mót og þau
rannsóknum á einhverfu og
því sem gagnast einhverfum
sem passa ekki inn í væntingar einhverfu
um það sem þykir „eðlilegt“ eru
börnum í námi og leik. Við erum
geta
kennt
jafnvel álitin byrði og ógæfa.
þakklát fyrir áhugasamtök og
stuðningsfélög sem halda utan
En barninu sem er ein- okkur…
hverft fylgir ekki ógæfa heldur
um systkini og aðstandendur.
gæfa. Það er vissulega öðruÞakklátust erum við fyrir
vísi, það gengur ekki í takt, það umdrenginn okkar sem minnir okkur á gildi
turnar væntingum um eðlilegan þroska og
þess sem er öðruvísi og beinir sjónum
áreynslulaust uppeldi. Til að geta notið og
okkar að leyndardómum lífsins.
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Að vega menn
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

E

ins og annað er þetta ágætlega orðað í Njálu. Gunnar
á Hlíðarenda hefur starfað sem
atvinnumaður í útlöndum í þeirri
íþrótt sem þá var helst í boði: hermennsku; alls konar fantar og fífl
ögra honum og mana hann til átaka
en hann er í raun og veru seinþreyttur til vandræða, uppgefinn á
blóðsúthellingum. Hann segir við
Kolskegg bróður sinn: „Hvað eg
veit,“ segir Gunnar, „hvort eg mun
því óvaskari maður en aðrir menn
sem mér þykir meira fyrir en
öðrum mönnum að vega menn.“
Hann venst þessu aldrei, getur
ekki staðið í þessu lengur; langar
bara að vera bóndi frekar en kappi.
Því að hvað svo sem átjánhundruð amerískir framhaldsspennuþættir á viku og allar glæpasögurnar reyna að telja okkur trú um
þá er manninum ekki eiginlegt
að drepa aðra menn. Lítið mál að
skrökva, fegra, svíkja og pretta,
hlunnfara, stela, lemja og lumbra
á öðrum en hitt, að drepa aðra
menn – það er ekki eðlilegt. Það er
óeðli. Það er dauðasynd og kostar

áreynslu. Maður þarf að stíga yfir
mörk, breyta sér, slökkva í sér ljós.
Oftast nær gera menn þetta með
því að æra sig með hugmyndafræði á borð við ofsatrú, fasisma
eða anarkisma og leggja markvisst
stund á hatur á „hinum“ – fólki
af annarri trú eða þjóðerni eða
svokölluðum kynþætti. Svo þurfa
menn að hvolfa í sig alls kyns
ólyfjan til að geta staðið í þessu,
hermenn sem fara um í flokkum
myrðandi eru ýmist blindfullir eða
útúrskakkir.
Halldór Laxness orðaði þetta
ágætlega þegar hann skrifaði um
Víetnam-stríðið og sagði eitthvað
á þá leið að enginn maður ætti að
drepa fleiri menn en hann gæti
borðað sjálfur.
Hér höfum við Íslendingar hlutverki að gegna. Frá árinu 2008
höfum við verið svolítið eins og
maður sem deleraði á árshátíðinni
og fer með veggjum. En í raun og
veru er ýmislegt ágætt hér án þess
að sérstök ástæða sé til að hælast
um of af því: við erum til dæmis
vopnlaus þjóð. Það er ástæða til
að vera stoltur af því og halda því
á lofti, án þess þó að fara að halda
ræður um það í útlöndum að við
séum best í því að vera vopnlaus.
Stolt fólk hælist ekki um af því
sem það er stolt af – það gera bara
þeir sem eru óvissir um eigin
verðleika. Og það yrði stórkostleg
lygi ef við færum að básúna það

hversu friðsöm þjóð við séum, friðelskandi eða góð – sé sá gállinn á
almennum Íslendingi gæti hann
þrasað mann til bana.
En við erum vopnlaus þjóð. Og
fengum merkilega staðfestingu
á þeirri sérstöðu okkar í aðildarviðræðunum við ESB í vikunni
þar sem Evrópusambandið viðurkennir þessa sérstöðu. Það er
mikilsvert og mikil gæfa einni
þjóð að vera herlaus. Víða um

vopnasölum. Í fátækum löndum
Afríku, Asíu og Ameríku – og
Evrópu fram á síðari ár – eru vopn
seld glæpaklíkum sem ýmist eru
við stjórnvölinn eða leiða uppreisnarmenn með tilheyrandi barnaránum og öðrum þeim viðbjóði sem
tilheyrir stríðum. Greitt er fyrir
vopnin með ýmsum varningi sem
þessi lönd gætu gert sér mat úr á
uppbyggilegan hátt, demöntum og
fleiri slíkum verðmætum. Hinn

Víða um heim, í fátækum löndum, fara
fram nokkurs konar Hungurleikar. Þar er
þjóðum att saman af þeim sömu ríkjum
sem koma jafnan fram sem friðargæsla og skynsemi
heimsins.
heim, í fátækum löndum, fara
fram nokkurs konar Hungurleikar.
Þar er þjóðum att saman af þeim
sömu ríkjum sem koma jafnan
fram sem friðargæsla og skynsemi
heimsins. Um 90 prósent þeirra
vopna sem flutt eru út í heiminum
eru framleidd af fimm fastaríkjum
Öryggisráðsins, Frakklandi,
Bandaríkjunum, Kína, Bretlandi
og Rússlandi. Stríðsátökum með
tilheyrandi skelfingum og ójafnvægi er viðhaldið markvisst af

stöðugi fjáraustur í vopn kemur í
veg fyrir að peningum sé varið til
raunverulegra verkefna sem bíða.
Það eru gífurlegir hagsmunir
ráðandi afla innan vopnasöluríkjanna að viðhalda ófriði í
heiminum, viðhalda þeirri skipan
sem nú er á eftirliti með vopnaviðskiptum. Það eftirlit er í stuttu
máli ekki neitt.
Amnesty International stendur
nú fyrir herferð til að vekja athygli
á þessum málum. Í júlí á þessu ári

munu ríki Sameinuðu þjóðanna
koma saman til að ræða og útfæra
ályktun sem samþykkt var á allsherjarþingi árið 2007 um nauðsyn þess að gerður verði vopnaviðskiptasamningur í heiminum.
Nú, fimm árum síðar stendur
til að ákveða hvert inntak þessa
samnings á að vera, hversu ítarlegur og yfirgripsmikill hann verði
– hvort hann verði skotheldur eða
bara málamynda-orðagjálfur.
Einhvern veginn finnst manni
að þarna gætu Íslendingar haft
hugsanlegu hlutverki að gegna,
haft rödd sem kann að skipta máli;
vopnlaus þjóð. Við eigum hægara
með að tjá okkur en sumar aðrar
Norðurlandaþjóðir – til að mynda
Svíar sem hafa löngum verið
flæktir í ljósfælin vopnasöluhneyksli eða Danir sem fóru allt í
einu að halda að þeir væru mikil og
staðföst herþjóð og tóku að senda
unga menn til Íraks og Afganistan til að deyja þar í stríðinu sem
þeir Davíð Oddsson og Halldór
Ásgrímsson gerðu Íslendinga samábyrga fyrir. Þó ekki væri nema
til að bæta fyrir það hneyksli er
þess vonandi að vænta að hinn
vaski utanríkisráðherra okkar beiti
sér af alefli fyrir því að gerður
verði raunverulegur samningur á
alþjóðavísu um vopnaviðskipti sem
komi í veg fyrir eins og kostur er
að ráðamenn geti farið með hernaði
á hendur þjóðum sínum.

AF NETINU

Fyrirsjáanlegt grín
Aprílgöbbin voru flest frekar
fyrirsjáanleg. DV hélt sig við
smellvinsælasta málefnið – og
mér skilst að umræðan hafi verið
skemmtilegri en fréttin sjálf (sem
aftur minnti á hérna um árið þegar
Vantrú þóttist hafa klofnað). Flestir
aðrir brandarar voru alls ekkert
skemmtilegir og aðallega til vitnis
um þá stemningu sem ég þekki
af eigin raun, að sitja í ritstjórn
og eiga allt í einu að vera frumlegur og fyndinn mitt í einhverju
fréttarúsi, áreiðanlega illa sofinn
og þunnur og einhvern veginn ekki
með mikinn húmor fyrir þessu yfir
höfuð.
norddahl.org
Eiríkur Örn Norðdahl

Jafnræðis ekki gætt
Molaskrifari fylgdist með orðaskiptum forsætisráðherra og Jóns
Bjarnasonar fyrrum ráðherra í
beinni útsendingu frá umræðum
á Alþingi að morgni fimmtudags
(29.03.2012). Einkennilega
var hins vegar frá þessu greint
í fréttum Ríkissjónvarps sama
kvöld. Þar var birt glefsa úr ræðu
forsætisráðherra en tekið sérstakt
viðtal við Jón Bjarnason þar sem
hann úthúðaði forsætisráðherra.
Þetta voru undarleg vinnubrögð.
Annað hvort átti að birta glefsur úr
ræðum beggja eða taka stutt viðtöl
við þau bæði. Þá hefði jafnræðis
verið gætt.
eidur.is
Eiður Svanberg Guðnason

Að gifta með góðri samvisku
Það segir sig nokkuð sjálft að
aðeins tímaspursmál er hve lengi
prestum og yfirleitt þeim sem
framkvæma opinberar athafnir eða
annast einhvers konar þjónustu
líðst að mismuna fólki eftir kynhneigð. Þetta sér meirihluti Dana
og þetta sjá í raun og veru allir
sem hugsa málið.
Röksemdir eins og þær að trúaratriði sé að mismuna megi fólki
eftir kynhneigð, það sé félagslegt
atriði eða partur af þjóðarsál eða
kirkjuvenju að vísa megi fólki frá
vegna kynhneigðar halda auðvitað
ekki vatni og eru yfirleitt settar
fram til að vinna tíma.
blog.eyjan.is/baldurkr/
Baldur Kristjánsson
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Fjöldi aðildarríkja ESB
getur orðið fjötur um fót
ESB -aðild
Kristján
Vigfússon
kennari við Háskólann í
Reykjavík

U

mræður um framtíð Evrópusambandsins, ESB, hafa verið
miklar og ítarlegar að undanförnu
og ekki að ófyrirsynju. Evrópusambandið líkt og heimurinn allur
hefur þurft að glíma við fjármálakreppu sem hefur nú náð inn í
innsta kjarna sambandsins. Þessi
kreppa birtist m.a. í skuldakreppu
vegna óráðsíu og skuldasöfnunar
einstakra aðildarríkja. Viðbrögð
sambandsins við skuldakreppunni
fram til þessa hafa verið fálmkennd, ótraustvekjandi og komið
seint fram. Margir eru fyrir vikið
löngu búnir að afskrifa sambandið
og þá sérstaklega evrusamstarfið.
Nú er rætt um það af fullri
alvöru að Grikkir þurfi að yfirgefa evrusvæðið þó engin formleg
útgönguleið sé til samkvæmt sáttmálum sambandsins. Það er erfitt
að taka ákvörðun um að lána mikla
fjármuni til þess sem er þegar
skuldugur upp fyrir haus og getur
ekki gefið tryggingu um að hann
greiði fjármunina til baka. Ekki er
langt síðan við Íslendingar vorum
í sömu stöðu og Grikkir. Hagfræðingar keppast um að skilgreina til
hvaða ráða Evrópusambandið þarf
að grípa til að takast á við núverandi
aðstæður og sýnist sitt hverjum í
því efni. Það eru hins vegar fleiri
hliðar á þessu máli sem vert er að
skoða, hliðar sem snúa að stofnanauppbyggingu Evrópusambandsins.

Skuldakreppan
Kreppan sem nú ríkir er í eðli sínu
flóknari að mörgu leyti en fyrri
kreppur sem Evrópusambandið hefur þurft að glíma við. Hér
kemur til alþjóðavæðingin, samþætting fjármálakerfis, frjálsir
fjármagnsflutningar yfir landamæri og fleiri þættir sem gera það
að verkum að fæst ríki eru eyland
og aðgerðir í einu ríki hafa áhrif
í öðru. Skuldakreppa sem kallar
á snör handtök, hraða úrvinnslu,
öfluga eftirfylgni og framkvæmd.
Í fyrri kreppum voru aðildarríki
sambandsins færri sem einfaldaði
allar aðgerðir jafnframt sem í
flestum tilfellum var svigrúm
til að takast á við þær yfir lengri
tíma. Tillögurnar sem loksins voru
settar fram til að leysa úr skuldakreppunni til lengri tíma litið
munu heldur ekki einfalda samstarfið þar sem um er að ræða sátt-

mála sem verður með einhverjum
hætti utanáliggjandi öðrum sáttmálum Evrópusambandsins.

Fjöldi aðildarríkja
er að verða fótakefli
Hröð fjölgun aðildarríkja og lítt
breytt ákvörðunartökukerfi er
að verða eitt af stærstu vandamálum sambandsins og dregur
úr möguleikum þess að bregðast
við kreppum eins og þeirri sem
herjað hefur frá alþjóðlega fjármálahruninu árið 2008. Fjöldi og
margbreytileiki aðildarríkja er
orðinn slíkur að erfitt er að gera
breytingar á stefnu og löggjöf sambandsins. Ferlið er hægfara og
getur ekki að óbreyttu kerfi gengið
hratt fyrir sig.
Staðreyndin er sú að aðildarríkin
eru ólík og með ólíka stjórnmálamenningu og reglur þar að lútandi
sem gerir sambandinu erfitt um
vik. Írar og Danir telja sig til að
mynda þurfa að senda minnstu
breytingar sem lagðar eru til fyrir
þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnarskrárdómstóll Þýskalands hefur
æ meiri afskipti og athugasemdir
gert við löggjöf sambandsins og
svona mætti áfram telja. Hér
hefur neitunarvald aðildar ríkja
í mörgum málaflokkum einnig
mikið að segja jafnframt því að
óhemju tímafrekt er að senda
breytingar á sáttmálum fyrir þing
allra aðildarríkjanna.
Í stuttu máli þá hefur ekki tekist
að breyta ákvarðanatökuferli sambandsins með þeim hætti að sambandið geti brugðist hratt við
aðstæðum eins og skuldakreppunni
nú. Á sama tíma og sambandið
þarf að dýpka samvinnuna til að
geta tekist á við fjármálakreppur
og draga þarf úr valdi aðildarríkjanna þá er aðildarríkjum að
fjölga sem flækir málin meira en
nokkru sinni fyrr. Ekki má heldur
horfa framhjá þeirri staðreynd að
almenningur í flestum aðildarríkjunum er á móti auknum samruna og gerir æ meiri kröfur um
beinna lýðræði og að ákvarðanir
séu teknar heima fyrir. Það hefur
reyndar verið stefna sambandsins
undanfarin ár með svokallaðri
nálægðarreglu. En það er ekki
bæði sleppt og haldið.
Lærdómurinn af þessari síðustu
kreppu verður líklega sá að Evrópusambandið verður að koma sér
upp hraðvirkari ákvarðanatöku ef
það á að geta brugðist við kreppum
í síkvikum og breytilegum heimi.
Það er ekki sjálfgefið og það mun
hugsanlega stranda á samþykki
margra aðildarríkja að gefa meira
eftir af fullveldi sínu til Brussel.

Um spjaldtölvur og byltingar
Menntamál
Hjálmar Árnason
framkvæmdastjóri Keilis

H

alda má því fram með fullgildum rökum að kennsluheimurinn standi á verulegum
tímamótum um þessar mundir.
Veldur þar mestu um ný tækni,
netið í allri sinni dýrð, spjaldtölvur, bæði Kindle en ekki síst
græja á borð við Ipad, allar samskiptaleiðirnar, Youtube, Wikipedia, Google, Schooltube, Vimeo
og þannig má lengi telja.
Í raun hefur kennsla síðustu
alda einkennst af sama grunni
sem í megindráttum gengur
út frá því að eitt skuli yfir alla
ganga. Þannig eru nemendur
settir saman í hópa eftir aldri,
ein kennslubók að mestu fyrir
alla, innlagnir fyrir hina ólíku
hópa byggðar að mestu á um 40
mínútna lotum o.s.frv. Vissulega
hafa ýmsir skólar reynt að brjóta
þessa hefð upp en eigi að síður er
skólakerfið í heild byggt upp á
þessu fyrirkomulagi sem sækir
fyrirmynd sína til Forn-Grikkja
þar sem hinn fróði stóð uppi á
kassa og predikaði yfir hinum
fáfróðu. Grunnurinn er í megindráttum enn sá sami.

Höfum verið að brjóta lög!
Á hinn bóginn segja öll kennslufræði, lög og reglugerðir, að bjóða
skuli nemendum einstaklingsmiðað nám. Þessi ákvæði laga og
fræða eru í raun margbrotin á
degi hverjum í skólum landsins.
Ástæðan er fyrst og fremst hin
aldagamla hefð er gegnsýrir allt
kerfið. Hinn fróði predikar yfir
hinum van kunnandi. Eitt skal
yfir flesta ganga.
Nú hillir undir að hin nýja
tækni opni loksins þær dyr er
liggja að einstaklingsmiðuðu
námi. Tilraunir, sem stundaðar
eru í nokkrum skólum um allan
heim, lofa sannarlega góðu. Best
finnst mér þessu nýja umhverfi

Menning
Guðmundur
Brynjólfsson

Í

Lyfju Smáratorgi
mánudag
kl. 16-18
Lyfju Lágmúla
þriðjudag
kl. 17-19

Fyrir þá sem hafa sykursýki,
gigt, bjúg, taugaskaða og/eða
skerta blóðrás í fótum.
Minni þreyta, minni bjúgur
og minni verkir í fótum!

Ein skrudda fyrir alla.
Kennslubókin, sem úreldist fljótt
og hlýtur að vera þröng í eðli
sínu, er aðeins ein fjölmargra
leiða til að ná settu marki – þ.e.
að læra. Margfalt árangursríkara
hlýtur að vera að bjóða jafnframt
allar hinar upplýsinga leiðirnar
hvort heldur eru greinar, myndbönd, ljósmyndir, frásagnir eða
hvað annað. Virkjum kraft og
áræði fróðleiksfúsra til að finna
hver um sig þær keldur sem
svala.
Með því að virkja leiðirnar til
fróðleiks örvum við nemendur.
Veruleikinn er líka þannig að
flestir afla sér upplýsinga í
gegnum ýmsa netmiðla. Og
þar eru landamæri upphafin –
heimurinn er undir. Því hlýtur
það að teljast eðlilegt hlutverk
skóla, á hvaða stigi sem er, að
þjálfa nemendur sína í að afla sér
upplýsinga og ekki síður að skoða

þær með gagnrýnum hætti. Þarf
mikið meira til að teljast kunna?

Að virkja fólk til náms
Spjaldtölvan er rétt að hefja
innreið sína í skólakerfið. Við
heyrum brestina þar sem gamla
og þrönga „karlinn-á-kassanum“
aðferðin mun víkja undan gnægð
upplýsinga. Danskur skólastjóri,
Rasmus Borch, orðaði það svona
á ráðstefnu nýlega: „We are
going from top-down teaching
to more horizontal teaching.“
Og þar gegnir tæknin lykilhlutverki. Þetta er líka kallað
„flipped classroom“ þar sem lærdómurinn fer fram heima á netinu
en skapandi og ögrandi verkefni
eru unnin í skólastofum.
Nokkur dæmi hafa sýnt stórstígar framfarir nemenda með
því að nálgast lærdóminn með
þessu móti, þ.e. kennsla löguð að
þörfum hvers og eins í stað einnar
aðferðar fyrir alla. Bandarískur
skóli var afar lágt metinn árum
saman á samræmdum prófum.
Stjórnendur þar á bæ stokkuðu allt
skipulag skólans upp og lögðu upp
með einstaklingsmiðað nám þar
sem netið og spjaldtölvur gegndu
lykilhlutverki. Á örfáum árum
fór skólinn úr 50% falli nemenda
í minna en 10% fall, þökk sé
breyttum kennsluháttum. Í öðrum
skóla náðu rúm 90% nemenda sem
notuðu spjaldtölvur en aðeins um
65% þeirra sem voru látin hanga
í gömlu aðferðunum. Staðreyndin
er einfaldlega sú að fjölbreytileiki
í námsefni og námsleiðum eykur
áhuga og virkjar fleiri skynfæri
við námið. Þetta er einfaldlega
svarið við hinni almennt viðurkenndu leið allra fræðikenninga
og laga um lærdóm: að sérhverjum
einstaklingi skuli sinna við hæfi
hvers og eins. Við höfum ekki gert
það í árhundruð. Nú er tækifærið
að skapast. Mörg ljón eiga eftir að
vera í vegi þessa nýja umhverfis
enda kerfið verið að byggjast
upp í aldir og er orðið innmúrað.
Stærsta hindrunin er að losna við
hugsun og skipulag hins gamla
og bráðum úrelta kerfis. Það eru
spennandi tímar framundan í
menntamálum.

Nokkur orð um rafbækurnar í
fjarvíddunum og ólæsi drengja
rithöfundur

KYNNINGAR

lýst með orðum skosks nemanda í
Ipad-væddum skóla: „With Ipad I
can learn the way I like to learn.“
Í stað þess að leggja fram „eina
námsbók“, sem öllum er ætluð,
eiga nemendur að leita þeirra
heimilda sem hverjum hentar til
að ná markmiðum námsins. Þetta
snýst ekki um tæknina heldur um
námið og leiðirnar til að afla sér
þekkingar. Tæknin hins vegar
opnar stóra gátt að námsmarkmiðunum og leggur grunn að fjölbreytilegum leiðum hinna lærdómsfúsu.
Þannig eru nemendur virkjaðir
til að leita sér áhugaverðra leiða
til lærdómsins. „Learning by
doing“, gæti hæglega átt hér við
sem og að virkja hina skapandi
hugsun til lærdómsins. Það eru
nefnilega svo margar leiðir að
sama markmiði. Allar hinar
óþrjótandi upplýsingalindir á
netinu skapa endalausa möguleika til lærdóms. Og þær þarf
að nýta í þágu menntunar. Þetta
gerir fólk heima hjá sér á vinnustöðum – svífur um netmiðlana
hverju nafni sem þeir nefnast –
og leita upplýsinga. Skólakerfið
hefur í megindráttum ekki fylgt
þessari þróun.

Minnstafirði hafði ekki verið
keypt ný bók á bókasafn barnaskólans síðan Þorpið sem svaf
var keypt af Kvenfélaginu og
gefin safninu við hátíðlega athöfn
rétt eftir jólin 1965. Minntust
elstu menn í þorpinu – ekki því
sem segir frá í bókinni heldur
Minnstafirði – þess enn tárvotir
hvernig Sigurlaug Sigurðardóttir
formaður hafði tekið bókina upp
úr poka að sunnan og rétt Sigurlaugu Þórðardóttur skólastjóra
og látið þess getið að þetta væri
bara fyrsta bókin af mörgum sem
Kvenfélagið hygðist færa safninu.
Í aðdraganda þorrablótsins
1966 andaðist Sigurlaug Sigurðardóttir, af álagi við að smakka til
súrmatinn, og af því að hún var –
til viðbótar við það að vera venjulegur kvenfélagsformaður – það
sem kallað er driffjöður varð
ekkert meira úr áætluðum bókagjöfum til bókasafnsins og var
Þorpið sem svaf nýjasta bókin á
þeim bæ allt þar til símaskráin
með hálfberum strák á forsíðunni
rataði þangað inn fyrir misskilning síðasta vor.
Þá er það á aðventukvöldi Lionsklúbbsins þann 12. desember í
fyrra að Haukur Kristjánsson
formaður (það má fljóta með að

hann er systursonur Sigurlaugar
heitinnar Sigurðardóttur, sonur
Bínu sem sá alltaf um tjaldstæðið) tilkynnir að klúbburinn ætli
að gefa skólanum hávísindalegan
útbúnað svo börnin geti lesið rafbækur og þannig náð í skottið á
framtíðinni sem sé alltaf á næstu
grösum (hann orðaði þetta svona
og vakti hrifningu).
Og af því að Haukur hefur í sér
þessa driffjöður sem er svo rík í
þessu fólki þá lét hann ekki sitja
við orðin tóm og vafði plastið utan
af einu svona apparati og færði Sigurlaugu Indriðadóttur skólastjóra.
Hún þakkaði fyrir hönd skólans
og lét þess getið að nú þyrfti ekki
framar að hafa áhyggjur af lestrarkunnáttu drengjanna í Minnstafirði, svona stórhugur myndi drífa
þá upp úr öllum tölvuleikjum svo
ekki væri nú minnst á reykingafikt
og aðra ómennsku.
Magna á dekkjaverkstæðinu
var brugðið um stund því hann sá
fyrir sér að allur drengjaskarinn
yrði við þessa tækninýjung allt
of menntaður og myndi í kjölfarið fúlsa við því að þiggja hjá
honum vinnu á álagstímum – en
sá ótti rjátlaðist af honum þegar
hann mundi eftir Baldri fávita
sem aldrei myndi geta lært að
lesa af bók og þá ekkert frekar
rafbók og sá í honum framtíðarstarfskraft þegar honum sjálfum
(atvinnulífinu) myndi best henta.
Að þessum hugleiðingum loknum
lét Magni það eftir sér að klappa,
með öðrum viðstöddum, fyrir gjöf
Lionsklúbbsins.

Nú, við nývaknaða Góu á því
herrans ári 2012, hafa drengirnir
í Minnstafirði tekið stórstígum
framförum í lestri. Framfarirnar
voru hægar í fyrstu en eftir að
skólastjórinn Sigurlaug, Haukur
formaður Lionsklúbbsins og Haukur (sami Haukur) Kristjánsson eigandi sprotafyrirtækisins RafbókRaflestur höfðu látið ljós sitt skína
í staðarblaðinu (netútgáfunni) sem
svo aftur leiddi til þess að allir
stærstu miðlar landsins (netútgáfurnar) fjölluðu á nákvæmlega
sama hátt um málið, fór fluglæsi
að gera vart við sig meðal drengjanna í þorpinu og lásu þeir nú
hverja rafbókina á fætur annarri
– að því sagt er. En þar með er ekki
öll sagan sögð því nú gerðist það
bara í gær eða fyrradag að Baldur
fáviti kom á bókasafnið og sótti sér
bókina Þorpið sem svaf og lét þess
getið í leiðinni að hann ætlaði að
glugga í hana í dauða tímanum á
dekkjaverkstæðinu. Kerlingarnar
á bókasafninu, Ingibjörg eldri og
Ingibjörg yngri, brostu góðlátlega í laumi því þær þóttust vita
að Baldur væri ólæs en fyrirgáfu honum mannalætin af því
að fávitum leyfast sem kunnugt
er drýgindi umfram aðra menn.
Síðan héldu þær áfram að metast um hvor þeirra væri með þrálátara líkþorn og lofuðu Guð fyrir
rafbækurnar sem hvorki þyrfti að
raða upp í hillur né heldur kaupa
inn á safnið til að bæta safnkostinn, heldur væru þær bara til
í fjarvíddunum og kenndu þaðan
drengjum að lesa sig.
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Eins árs starfsafmæli Specialisterne á Íslandi
Samfélagsmál
Bjarni Torfi
Álfþórsson
framkvæmdastjóri
Specialisterne

Í

dag er alþjóðlegur dagur
einhverfra. Þennan dag fyrir
ári opnaði sjálfseignarstofnun
Specialisterne á Íslandi matsog þjálfunaraðstöðu sína fyrir
einstaklinga á einhverfurófi.
Þann 4. ágúst mættu síðan
fyrstu sex einstaklingarnir
til okkar í mats- og þjálfunarferlið. Frá þeim tíma hafa 16
einstaklingar verið hjá okkur
og í dag eru þrír þeirra í
launaðri vinnu og aðrir þrír í
starfsnámi sem er undanfari
launaðrar vinnu.
Starfsemi Specialisterne
byggist á hugmyndafræði sem
Thorkil Sonne hefur þróað með
sínu góða starfsfólki í Danmörku allt frá árinu 2004. Í
stuttu máli gengur verkefnið
út á það að finna og fá til okkar
einstaklinga með greiningu á
einhverfurófinu, meta þá og
þjálfa til sjálfshjálpar. Þeir 16

verkefni sem við höfum unnið
á starfsstöð okkar í Síðumúla
32. Það er tilfinning okkar,
sem hefur líka verið staðfest af
mörgum aðstandendum skjólstæðinga okkar, að á þeim tíma
sem liðinn er frá því að starfsemi hófst hafi almenn vellíðan
þessara einstaklinga batnað
mikið og trú þeirra á sjálfa sig
og umhverfið orðið meiri. Ný
störf fyrir skjólstæðinga okkar
og betri líðan þeirra gefur
okkur trú og kraft til að halda
áfram starfinu þrátt fyrir
erfiðan rekstrargrundvöll.
Fjárhagsleg staða Specialisterne er í mikilli óvissu, en
til dagsins í dag höfum við ekki
haft úr öðru að spila en styrkveitingu frá Menntaáætlun
ESB, Leonardo, og Starfsendurhæfingarsjóði VIRK, og
framlögum frá fyrirtækjum
og velunnurum. Um miðjan
síðasta mánuð var samþykkt
styrkveiting til Specialisterne
frá velferðarráðuneytinu, sem
er vel, en sá styrkur dugir ekki
einn og sér til að tryggja tilveru okkar yfir næstu áramót.
Við bíðum enn svara frá öðrum
stofnunum og trúum og vonum
að starfsemi Specialisterne

Ný störf fyrir skjólstæðinga okkar og
betri líðan þeirra gefur okkur trú og
kraft til að halda áfram starfinu þrátt
fyrir erfiðan rekstrargrundvöll.
einstaklingar sem hafa verið
hjá okkur á þessu ári eiga það
flestir sameiginlegt að hafa
ekki verið úti á hinum almenna
vinnumarkaði. Þeir höfðu ekki
haft hvatningu til að vakna
til neinna sérstakra starfa og
höfðu því oftar en ekki litla tilfinningu fyrir tilgangi sínum í
hinu daglega lífi.
Hjá okkur hafa þessir einstaklingar þurft að mæta alla
virka daga vikunnar og vinna
í upphafi verkefni sem hjálpa
okkur að meta almenna getu
þeirra og finna helstu styrkleika og veikleika. Til að finna
sem flestum störf við hæfi
hafa þessir einstaklingar
fengið tækifæri í starfsnámi
hjá m.a. Reykjavíkurborg,
Tölvulistanum, Menntaskóla
Kópavogs, Nóa Síríus og Vistor.
Þá höfum við einnig fengið
til okkar nokkur skráningar-

eigi hljómgrunn hjá þeim sem
deila út fjármunum hins opinbera.
Hér birtist að lokum listi yfir
þau fyrirtæki og þær stofnanir
sem hafa létt okkur lífið með
styrkjum í formi ýmissa gjafa,
peningaframlögum og margs
konar fyrirgreiðslu.
Alcan á Íslandi, Arion banki,
Blómaval, Borgarfjarðarhreppur, DK hugbúnaður, Efla
verkfræðistofa, Fjölsmiðjan,
Frón kexverksmiðja, Garðheimar, Innnes, Hreyfing, Intellecta, Íslandsbanki, Litaland,
Marel, Menntaáætlun ESB,
Nói Síríus, Penninn, Síminn,
Tölvulistinn, Seltjarnarneskaupstaður, Sveitarfélagið
Garður, Reykjavíkurborg,
Reitir fasteignafélag, Vífilfell,
Umsjónarfélag einhverfra,
Þjónustumiðstöð Laugardals og
Háaleitis og Ölgerðin.

Um réttar og rangar upplýsingar
ESB
Andrés
Pétursson
ráðgjafi

Þ

að er í raun kostulegt en um
leið sorglegt að sjá geðshræringu andstæðinga aðildar
Íslands að Evrópusambandinu
við opnun svokallaðrar Evrópustofu. Það er eins og fjandinn
sjálfur hafi opnað skrifstofu
á Íslandi miðað við viðbrögð
sumra Nei-sinna. Það kom mér
hins vegar á óvart að Björn
Bjarnason skyldi bætast í
þennan hóp þegar hann virtist
fara alveg úr sambandi þegar
fréttaskýringaþátturinn
„ Landinn“ fjallaði á yfirvegaðan
hátt um möguleika Íslendinga
á landsbyggðarstyrkjum frá
Evrópusambandinu ef landið
gengi í ESB.
Björn Bjarnason hefur lengi
verið í fararbroddi þeirra sem
styðja vestræna samvinnu. Hann
er meðal annars núverandi formaður Varðbergs, samtaka um
vestræna samvinnu og alþjóðamál. Ég geng út frá því að Björn
hafi nokkrum sinnum farið í
kynnisferðir á vegum NATO til
Washington, Brussel og London,
sérstaklega þegar hann var

starfandi blaðamaður á Morgunblaðinu. Mér dettur ekki í hug
eina einustu mínútu að jafn vel
gefinn maður og Björn hafi tekið
fréttatilkynningar frá Atlantshafsbandalaginu og birt þær
gagnrýnislaust í blaðinu.
Hann notaði auðvitað þessar ferðir sínar til að bæta við
þekkingu sína á eðli og uppbyggingu NATO. Það gerði
hann hæfari til að vega og meta
breytingar í alþjóðamálum og
þannig miðla betri upplýsingum
til Íslendinga. Á sama hátt og
Björn hefur gert með styrk
þann sem hann fékk frá Alþingi
til að kynna sér eðli og uppbyggingu Evrópusambandsins.
Ekki virðist sá styrkur hafa
breytt skoðun Björns á Evrópumálum mikið né gert hann að
Evrópusinna! En styrkurinn og
þær upplýsingar sem hann hefur
fengið í kjölfarið af ferð sinni til
Brussel hefur örugglega hjálpað
honum að móta skoðun sína á
ESB.
Á sama hátt mun almenningur,
fjölmiðlafólk og aðrir geta fengið
upplýsingar frá Evrópustofu og
öðrum aðilum og þannig myndað
sér upplýsta skoðun á því hvort
það telji hag Íslendinga betur
borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Niðurgreitt
Bændablað, ótrúlegar mýtur
sem Útvarp Saga endurvarpar
gagnrýnislaust og fjandsamlegir

leiðarar og fréttaskýringar
Morgunblaðsins sjá alveg um að
koma neikvæðum fréttum um
Evrópusambandið á framfæri.
Ég er enginn sérstakur talsmaður Evrópustofu eða Evrópusambandsins í sjálfu sér en ég
held að ég geti fullyrt að Evrópustofa muni ekki í sínum gögnum
á neinn hátt taka afstöðu til þess
hvort Íslendingar eigi að ganga
í Evrópusambandið eða ekki.
Evrópustofa mun reyna að birta
raunsæja mynd af því fyrirbæri
sem Evrópusambandið er. Það
er hins vegar ekki létt verk því
ESB er í raun flókið samband af
frjálsu samstarfi fullvalda ríka
en á sama tíma ákveðin samþætting á hlutverki þjóðríkja. Ég
er hins vegar sannfærður eftir
að hafa menntað mig sérstaklega
í þessum málaflokki og starfað
að Evrópumálum í næstum því
tuttugu ár að innganga Íslands í
Evrópusambandið yrði landi og
þjóð til góðs.
Það eru hins vegar ekki allir
sammála mér og virði ég þær
skoðanir. Það virðast hins vegar
flestir vera á þeirri skoðun að
það vanti meiri upplýsingar um
Evrópusambandið. Það sætir því
furðu að ákveðinn hópur manna
virðist sannfærður að einungis
neikvæðar og jafnvel rangar
upplýsingar um Evrópusambandið séu þær einu sem megi
birta.

Staða mönnunar lækna
í heilsugæslunni og nýliðun
Heilbrigðismál
Gunnlaugur
Sigurjónsson
heimilislæknir

Á

Læknadögum í janúar síðastliðnum var haldið málþing um
stöðu mönnunar lækna á Íslandi.
Þar var meðal annars fjallað um
stöðuna sem ríkir í mönnunarmálum heilsugæslunnar. Staðan er
ekki góð og ef takast á að tryggja
rekstur heilsugæslunnar á Íslandi
þarf að grípa strax til aðgerða,
meðal annars með því að gera
heilsugæslulækningar að álitlegum kosti fyrir unga lækna.
Fastráðnir heilsugæslu læknar
á Íslandi voru 188 þann 1. október
2011. Þar af voru 180 sérfræðingar í heimilislækningum. Fastráðnum hei lsugæslulæk num
hafði fækkað um fjóra á landinu
frá ársbyrjun 2010. Ef aldurssamsetning sérfræðinga í heimilislækningum er skoðuð kemur í
ljós að á aldursbilinu 36 til 45 ára
eru 30 læknar eða þrír að meðaltali í hverjum árgangi. Ef aldursbilin 46 til 55 ára og 56 til 65 ára
eru skoðuð kemur í ljós að um 70
einstak lingar eru í hvoru tíu ára
aldursbili eða 7 læknar í hverjum
árgangi að meðaltali. Af þessu
er ljóst að nýliðun í röðum heimilislækna hefur verið mjög ábótavant á síðustu tíu árum en gera
má ráð fyrir að læknar ljúki
sérfræðiviðurkenningu í heimilislækningum fyrir 35 ára aldur.
Á næstu 10 árum munu 29%
fastra lækna heilsugæslunnar ná
sjötugsaldri og 45% ná sjötugsaldri á næstu 15 árum. Til að ná
að halda í við brottfall úr stéttinni
mun þurfa að útskrifa um sex til
sjö nýja sérfræðinga í heimilislækningum á ári næstu 10 til 15
árin. Til að mæta fólksfjölgun í
landinu mun þurfa einn til tvo nýja
sérfræðinga á ári til viðbótar.
Á landsbyggðinni eru um 106
stöðugildi heilsugæslulækna. Í dag
er fastráðið í innan við 80 þeirra
og 62 stöðugildi eru setin af 68 sérfræðingum í heimilislækningum.
Því má segja að það vanti um 40
heimilislækna á landsbyggðina ef

manna á hana með sérfræðingum
í faginu. Sömuleiðis er skortur á
heimilislæknum á höfuðborgarsvæðinu en gera má ráð fyrir að
um 15 til 20 þúsund höfuðborgarbúar séu án fasts heimilislæknis
og auk þess eru sumir læknar
með fleiri skráða skjólstæðinga
en þeir ráða við að sinna. Ef gert
er ráð fyrir að eðlilegt sé að hver
heimilislæknir sinni 1.200 til 1.500
manns er skorturinn á höfuðborgarsvæðinu um 20 til 60 stöðugildi.
Ef það á að ná að halda í við
brottfall úr stéttinni á næstu 10
árum og auk þess að ná að manna
höfuðborgina og landsbyggðina
með sérfræðingum í heimilislækningum mun þurfa allt að 18 nýja
sérfræðinga á ári næstu 10 ár. Ef
ná á sömu markmiðum á 15 árum
mun þurfa um 15 nýja sérfræðinga
á ári.
Fyrir nokkrum árum var sett
upp metnaðarfullt sérnám í heimilislækningum hér á landi sem

ekki mun takast að ná að vinna upp
þann mikla skort sem orðinn er á
heimilislæknum.
Flestir stjórnmálamenn sem
að heilbrigðismálum hafa komið
síðustu ár hafa rætt um mikilvægi
heilsugæslunnar í heilbrigðiskerfi landsmanna og ófá loforðin
hafa komið um styrkingu hennar.
Hins vegar virðist svo vera að
styrkingin snúi fyrst og fremst að
öðrum þáttum heilsugæslunnar en
þeim þar sem skórinn virkilega
kreppir að, það er heilsugæslulækningunum. Aðrar meginstoðir
heilsugæslunnar, svo sem ungbarnaeftirlit og mæðravernd, eru
þannig vel starfandi víðast hvar og
aðgengi fullnægjandi.
Höfða þarf til unglækna að velja
sér starfsvettvang innan heilsugæslunnar. Eins er mikilvægt að ná
til baka þeim fullmenntuðu heimilislæknum sem hætt hafa störfum
og haldið utan á síðustu árum, þó
fjöldi þeirra sé ekki mikill. Ef

Til að ná að halda í við brottfall úr stéttinni mun þurfa að útskrifa um sex til sjö
nýja sérfræðinga í heimilislækningum
á ári næstu 10 til 15 árin. Til að mæta fólksfjölgun í
landinu mun þurfa einn til tvo nýja sérfræðinga á ári
til viðbótar.
hefur skilað um það bil fjórum
nýjum læknum á ári síðustu ár.
Í átaki sem Velferðarráðu neytið
og Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hafa meðal annars
staðið að er nú stefnt að því að
byggja upp sérnám sem miðar að
því að átta læknar geti lokið námi
í heimilislækningum á ári. Sérnámsáætlunin byggir á þriggja
ára skipulögðum námsbrautum
fyrir sérnámslækna. Svo er gert
ráð fyrir að sérnámslæknarnir
sæki sér menntun erlendis í þann
tíma sem upp á vantar en lengd
sérnámsins er að lágmarki fjögur
og hálft ár. Ef þessi plön ganga
eftir og þeir einstaklingar sem
ljúka sérnámi skila sér allir heim
að sérnámstímanum liðnum þá
mun innan nokkurra ára takast að
halda í við brottfall úr stéttinni en

þetta á að takast þarf að fjölga
rekstrarformum heilsugæslunnar
og bjóða upp á meiri fjölbreytileika en nú er gert. Þau lönd þar
sem unglæknar sækja sitt nám
hafa að miklu leyti byggt heimilislækningarnar á sjálfstæðum
rekstri heimilislæknanna sjálfra,
svo sem Noregur og Danmörk, eða
eru í vaxandi að mæli að taka það
form upp í heilsugæslunni, svo sem
Svíþjóð. Það er tími til kominn að
Íslendingar skoði aukna fjölbreytni
í rekstri heilsugæslulækninga í von
um að nýliðun glæðist, að framþróun verði í faginu, að aðgengi
að þjónustunni verði betra og hver
Íslendingur eignist sinn fasta
heimilislækni sem hefur tíma og
getu til að sinna honum varðandi
forvarnir og meðhöndlun sjúkdóma.
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Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Viltu eiga
sviðið
... eða leigja það?

Andrews-leikhúsið

Atlantic Studios

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningarsalur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerﬁ er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika
eða ráðstefnur.

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í ﬂugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher.
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi,
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage)
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin
Reykjavík Whale Watching Massacre var
meðal annars tekin upp í verinu.

Banki

Skotheld bygging

Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra
þjónustu.

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaﬂega
rammbyggt, hefur eins metra þykka
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti,
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er
umbreytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs.
Á Ásbrú er stór háskólagarður,
spennandi nám í boði hjá Keili,
kvikmyndaver, heilsuþorp í
fararbroddi heilsuferðamennsku,
tækniþorp þar sem alþjóðlegt
gagnaver er að rísa og fjöldi
áhugaverðra sprotafyrirtækja.
Mikil uppbygging er á svæðinu
og má þar nú meðal annars ﬁnna leikskóla, grunnskóla,
verslun og veitingastað.
Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir
á www.asbru.is/fasteignir.
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Hvað fæst fyrir auðæfin í
Vatnsmýri?
Skipulagsmál
Gunnar H.
Gunnarsson
verkfræðingur

Örn Sigurðsson
arkitekt

S

varið er ekki einfalt en andvirði
Vatnsmýrarlóða ríkisins mætti
m.a. setja í 5 jarðgöng og nýjan
flugvöll.
Verðmæti byggingarlands í Vatnsmýri er a.m.k. 210 milljarðar króna
eða 40% meira en aflaverðmæti
íslenskra skipa árið 2011. Ríkið á
þriðjung og borgin tvo þriðju.
Samtök um betri byggð eru e.k.
neytendasamtök í skipulagsmálum
höfuðborgarsvæðisins. Þau beita
sér fyrir þjóðarhag og leggja til
grundvallar víðtæka almannahagsmuni við lausnir mála svo þær
komi sem flestum að sem mestum
notum án tillits til einka-, flokkseða landshlutasjónarmiða.
Samtökin hafa gert athugasemdir
við nýja samgönguáætlun (SGÁ)
2011-2015/2022, sem nú er til meðferðar á Alþingi. Þau benda á að
ákvarðanir, sem ganga gegn þessari
meginreglu réttlætis og skilvirkni
beri að taka með lýðræðislegum og
gagnsæjum hætti.
Samtökin benda á að höfuðborgarsamfélagið er langstærsta
hagkerfi Íslands og að óskilvirkni
vegna stjórnlausrar útþenslu
byggðar af völdum Vatnsmýrarflugvallar í 65 ár sé þess vegna
löngu farið að gæta í þjóðarhag. Að
það sé sandur í gírkassanum. Þrátt
fyrir einhverjar hæstu þjóðartekjur á mann í heimi árum saman
skilar sá árangur sér ekki nægilega
vel í pyngjur landsmanna.
Í SGÁ kemur ítrekað fram að til
að ná markmiðum um bætta lýðheilsu, aukið öryggi, minni loftmengun, breyttar ferðavenjur og
aukna samkeppnishæfni ólíkra
samgöngumáta sé áhrifaríkast að
stuðla að þéttri og blandaðri byggð.
Samtök um betri byggð benda á að
það verði aðeins gert með því að
reisa þétta og blandaða miðborgarbyggð í Vatnsmýri.
Þróaðar þjóðir í Norðvestur-Evr-

ópu og víðar hafa áratugum saman
gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins
sunnan Vatnsmýrar fyrr en eftir
unnið samgöngu- og borgarskipu2023. Almannahagur skaðast af
lagsáætlanir sínar í einni heild með
það að markmiði að fá fram bestu
þessu því hámarks þjóðhagsleg arðhugsanlega heildarlausn fyrir sem
semi næst ekki. Mikilvægt er að
gera Kópavogsgöng, Öskjuhlíðarminnst fé. Skýrasta birtingarmynd
þessa er að reisa þétta og blandaða
göng og þverun Skerjafjarðar tímanmiðborgarbyggð í Vatnsmýri.
lega til að hamla ekki gegn eðlilegu
Mikilvægt er að taka upp NÚLLnýtingarhlutfalli og uppbyggingarSÝN í vegamálum. Núllsýn miðar
hraða í Vatnsmýri frá og með 2014.
að því að útrýma dauðaslysum og
Nýtingarauki í Vatnsmýri úr 0,85
öðrum alvarlegum umferðarslysum
í 1,8 mun draga úr akstri á höfuðinnan þeirra tímamarka, sem samborgarsvæðinu samanborið við jafnfélagið ákveður að sé raunhæft og
mikla byggð t.d. í Úlfarsárdal um allt
ásættanlegt, t.d. á 30 árum. Í núllsýn
að 20%. Þar með lækkar aksturshafa þau verkefni í vegakostnaður um allt að 1%
málum forgang, sem lúta
á ári, um 2 milljarða kr.
á fyrsta ári, 4 milljarða
að verndun heilbrigðis og
á öðru ári, 6 á þriðja ári
mannslífa vegfarenda.
o.s.frv. eða allt að 400
Vegafé hvers árs til
nýframkvæmda við vegi Ekki er
milljarða kr. uppsafnað á
20 árum.
verði skipt upp þannig að eðlilegt eða
300 milljónum kr. verði
Með hóflegri uppbygg i ng u í Vat ns árlega bætt við það fé sem ásættanlegt
mýri (NH=1,8) er virði
fyrirhugað er í umferðarað skipulands í ríkiseigu þar
öryggisáætlun SGÁ. Því
a.m.k. 70 milljarðar kr.
sem eftir er verði skipt lagsáform
og land borgarinnar
þannig að 30% renni í
a.m.k. 140 milljarðar
BYGGÐAPOTT en 70% í sveitarfélaga
á verðlagi 2011. Hlutpott sem ráðstafað er skv. sæti alfarið
ur ríkisins nægir til
NÚLLSÝN. Tekið skal
að gera nýjan flugvöll,
fram að hlutföllin í fyrir- forsendum
t.d. á Hólmsheiði, ytra
liggjandi tillögu að SGÁ
SGÁ.
vegakerfi Vatnsmýrareru þveröfug.
byggðar ásamt þrennSamtökin benda á
að NÚLLSÝN og þjóðum jarðgöngum á landshagsleg arðsemisröð fara að langbyggðinni og gott betur. Lendandi
mestu leyti saman. Tekjur ríkisins
yrði á Hólmsheiði í 96-98% tilvika,
af bílaumferð eru í réttu hlutfalli
flugrekendur telja að 95% nægi.
við ekna km. Vel yfir 50% þeirra
Allt pólitískt upplegg í SGÁ
er mjög hefðbundinn einhliða
tekna koma af umferð innan sveitarstuðningur við landsbyggðina á
félagamarka höfuðborgarsvæðisins.
Um 70% allra alvarlegra umferðarkostnað þjóðarhags og samfélagsins
slysa verða á SV-horninu. Það er því
á höfuðborgarsvæðinu sbr. ummæli
þjóðhagslega arðsamast að lagfæra
á bls. 24 í greinargerð með SGÁ: „…
fyrst þjóðvegakerfið á höfuðborgarí janúar 2010 kom fram að sveitarsvæðinu og þar á eftir annars staðar
félög geta skipulagt hverfi án þess
á SV-horninu.
að taka nægjanlegt tillit til samgönguþarfa og gert síðan kröfu á
Mikilvægt er að ríki og sveitarfélög geri umferðaröryggisáætlanir
ríkið um að það kosti greiðar samskv. þjóðhagslegri arðsemisröð með
göngur. Þar fari ekki saman ábyrgð
tölusettum markmiðum og tímasettá skipulagsmálum og afleiðingum
um fjárhags- og framkvæmdaliðum.
þeirra varðandi samgöngur“. KópaSú staðreynd að sami flokkur er
vogsgöng og Öskjuhlíðargöng hafa
við völd í ríkisstjórn og í borgarþó verið í AR í u.þ.b. 30 ár!
stjórn Reykjavíkur mótar að sjálfEkki er eðlilegt eða ásættansögðu efnistök í samgönguáætlun
legt að skipulagsáform sveitarfélaga sæti alfarið forsendum SGÁ.
(SGÁ). Greinilegt er t.d. að tillaga að
nýju Aðalskipulagi Reykjavíkur (AR)
Mikil samhæfing allra áætlana er
er undir beinum áhrifum frá SGÁ.
að sönnu mikilvæg en þegar upp
er staðið ber að nota þau vinnuAllt of lágt nýtingarhlutfall
(NH=0,85 í stað amk 1,8) í nýju
brögð Vegagerðarinnar frá 2004 að
Aðalskipulagi Reykjavíkur (AR) á
taka tillit til uppbyggingaráforma
fyrirhugaðri byggð í Vatnsmýri er
í Svæðis- og aðalskipulagi á höfuðbein afleiðing þess að í SGÁ er ekki
borgarsvæðinu og miða SGÁ við þá
fyrirhuguð nein viðbót við aðaltímasettu þörf sem þar kemur fram.

Öryggi barna í bílum
Samfélagsmál
Sigrún A.
Þorsteinsdóttir
forvarnafulltrúi VÍS

Í

ár stendur Barnaheill fyrir
Heillakeðju barna í samstarfi við 12 íslensk fyrirtæki
og skipta fyrirtækin sér niður
eftir mánuðum. VÍS vinnur með
Barnaheillum í aprílmánuði og
hefur verið ákveðið að leggja
áherslu á tvennt; að safna fé til
styrktar Barnaheillum og að
kynna 3. grein barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna. Greinin
fjallar um að allar ákvarðanir er
varða börn skulu byggðar á því
sem börnum er fyrir bestu. Að lög
og reglur séu settar sem tryggja
börnum þá vernd og umönnun
sem velferð þeirra krefst og
að stofnanir og aðrir þeir sem
annast börn uppfylli reglur sem
stjórnvöld hafa sett og þá sérstaklega um öryggi, heilsuvernd,
fjölda og hæfni starfsmanna.
Stór þáttur sem hefur áhrif á
velferð barna er öryggi þeirra
í bílum. Þar er hlutverk stjórnvalda að tryggja að ekki sé fluttur
inn búnaður og seldur hér á landi
sem uppfyllir ekki öryggisstaðla.

Lögreglan hefur síðan eftirlitshlutverkið að fylgjast með því að
forráðamenn tryggi öryggi barna
sinna með réttum búnaði.
Bílbelti eru gerð fyrir einstakling sem er orðinn 36 kíló. Fram
að þeim tíma verður barnið að
vera í sérstökum öryggisbúnaði í
samræmi við þyngd þess. Könnun
hefur verið gerð um allt land
síðustu 16 ár á öryggisbúnaði
barna í bílum þegar þau koma í
leikskólann. Á síðasta ári voru 2%
barnanna sem komu í leikskólann
í fylgd með forráðamanni laus í
bílnum og 6% barnanna voru eingöngu í bílbelti. Leikskólabörn á
alls ekki setja í bílbelti eingöngu
þar sem þau hafa ekki náð þeirri
þyngd sem bílbeltið er gert fyrir.
Það er ekki fyrr en þau fara að
nálgast miðstigið í grunnskólanum sem þau ná þeirri þyngd.
Úrval barnabílstóla er mikið
og mörgum reynist valið erfitt.
Mikilvægt er að kynna sér vel
hvað er í boði. Það þarf a.m.k.
þrjár tegundir barnabílstóla
til að tryggja öryggi barnsins
þar til það fer að nota bílbeltið
eingöngu. Finna þarf stól sem
hentar þyngd barnsins, ganga
úr skugga um að stóllinn passi í
bílinn og festa hann í einu og öllu
samkvæmt þeim leiðbeiningum
sem fylgja.

Happdrætti?
vinningarnir (ef þeir eru ekki
nýttir í óhófleg sólböð) og myndavél
sem var í hausthappdrætti Félags
Ásbjörn
heyrnarlausra. Eitt happdrættið
Ólafsson
býður meira að segja upp á bensínverkfræðingur
úttektir. Hver vill ekki eignast nýjan
bíl mætti spyrja sig. En er bíll góður
happdrættisvinningur? Samkvæmt
að er gott að styðja verðug málFÍB kostar rekstur 2,7 milljóna
króna bíls sem ekið er 15 þúsund
efni og rekstur happdrætta
er góð leið fyrir góðgerðarfélög
kílómetra á ári og eyðir 8 lítrum á
að afla sér tekna. Þannig er t.d.
hundraðið tæplega 1,1 milljón á ári
happdrætti SÍBS hornsteinn framog hafði þá hækkað um 7,87% á milli
kvæmda á Reykjalundi og undirára.
staða þess að hægt er að sinna fjölHvernig væri nú að fara að breyta
mörgum ör yrkjum og veita þeim
vinningaskránni?! Nýtt hjól kostatvinnu við hæfi. Það sama gildir
ar tæplega 100 þúsund kall og 9
um flest önnur happdrætti. Þau
mánaða kort í strætó 42.500. Það
eru mikilvægur þáttur
gæti líka verið árskort í
í rekstri félaganna. Til
sund eða líkamsræktarað fólk hafi áhuga á að
stöðvar eða einhvers
kaupa happdrættismiða
konar gjafabréf á þjónustu, t.d. hárgreiðslu
eru vinningar sem auka Það er
eða nudd og fjölga freklíkur á að fólk kaupi miða
bundið í lög
ar vinningunum! Það
ef þeir eru spennandi.
eru ljón í veginum.
Ég vil halda því fram
Þannig stendur í lögum
að kominn sé tími á að hvað vinnum happdrætti DAS:
endurskoða vinninga- ingaskráin
skrár stærstu happ„Dvalarheimili aldraðra
drætta nna. Stærstu megi innisjómanna í Reykjavík
og Hafnarfirði, skammvinningarnir hjá Blindrahalda
jafn
félaginu, Gigtarfélaginu,
stafað D.A.S., er heimilt
Styrktarfélagi lamaðra furðulegt og
að reka flokkahappdrætti
og fatlaðra, Húsnæðisféum bifreiðir, bifhjól, báta,
lagi SEM, Styrktarfélagi það nú er.
búnaðarvélar, íbúðarhús og einstakar íbúðir,
vangefinna og Sjálfsbjörg
eru allt bílar og það sama
húsbúnað, hljóðfæri, búgildir um DAS þó að þann
pening, flugvélar og farvinning megi að vísu einnig leysa út
miða til ferðalaga, svo og símahappsem pening. Það er einungis í haustdrætti um bifreiðir og húsbúnað“.
happdrætti Félags heyrnarlausra
Það er bundið í lög hvað vinningasem fyrsti vinningur er ekki bíll, en
skráin megi innihalda, jafn furðuþað er 3D sjónvarp að verðmæti 1,1
legt og það nú er. Lög eru samt ekkmilljón. Fyrstu tveir vinningarnir
ert lögmál. Þeim þarf bara að breyta
í síðasta happdrætti Bandalags
ef þau eru úrelt. Fyrst ég er á annað
íslenska skáta á árinu 1995 voru
borð að fjalla um happdrætti vil ég
líka fækka tölunum i lottóinu. Í dag
einnig bílar en happdrættismiðarnir
voru að vísu einungis sendir til bíleru dregnar 5 kúlur af 40 og að jafneigenda og markmiðið var að stuðla
aði þarf að spila í um 12 þúsund ár
að auknu öryggi barna í umferðinni.
til fá 5 tölur réttar. Ef við fækkuðum
Vinningarnir í stóru vöruhapptölunum í 31 tæki það ekki nema
drættunum sem koma þar á eftir
3.300 ár og ef við drægjum bara 4
eru fleiri bílar, inneign á bíla,
tölur af 31 tæki það einungis 600 ár.
ferðavinningar, sjónvörp og tölvur.
Hættum þessari ofuráherslu á ofurMinnstu vinningarnir eru vöruvinninga. Leyfum fleiri að vinna í
úttektir. Ekki mjög lýðheilsuhappdrætti. Við græðum öll á því,
vænir vinningar nema e.t.v. ferðalíka góðgerðarfélögin.
Samfélagsmál

Þ

Aðgengi óskast
Samfélagsmál
Sigríður Hafdís
Runólfsdóttir
ferlimálafulltrúi hjá
Öryrkjabandalagi
Íslands

F

Á síðasta ári voru
2% barnanna sem
komu í leikskólann í fylgd
með forráðamanni laus í
bílnum…
Fyrsti bílstóllinn, eða ungbarnabílstóllinn, er ávallt bakvísandi. Öruggast er að hafa
næsta stól á eftir líka bakvísandi
en rannsóknir sýna að börn eru
betur varin í bakvísandi stól
alveg fram að þriggja til fjögurra
ára aldri. Margir forráðamenn
skipta of snemma um bílstól fyrir
barnið, þ.e. áður en það hefur náð
þeirri þyngd sem næsti stóll er
ætlaður fyrir. Í flestum tilfellum
er best að skipta ekki um stól fyrr
en barnið hefur náð þeirri þyngd
sem stóllinn er gefinn upp fyrir.
Bílbelti á barnið eingöngu að
nota þegar það hefur náð 36 kílóa
þyngd og þar skiptir öllu að foreldrar láti ekki undan þrýstingi
barnanna enda eru það þeir sem
ættu að hafa þekkingu á því hvað
réttur og góður öryggisbúnaður
skiptir miklu máli fyrir alla í fjölskyldunni. Aldrei á að veita afslátt
af öryggi barna okkar.

ötlun setur vissulega mörgum
skorður við að sinna sjálfsögðum þáttum daglegs lífs, svo
sem við að sinna atvinnu, námi
og félagslífi. Á árum áður var
algengara að fatlað fólk byggi
við vissa einangrun vegna sinnar
fötlunar, sem stafaði oft af
hindrunum í samfélaginu og erfiðleikum við að komast á milli staða.
Umhverfið gerði hreinlega ekki
ráð fyrir fötluðu fólki.
Ein af meginreglum samnings
Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólk er að fatlað fólk geti
tekið fullan þátt í samfélaginu
án aðgreiningar. Í níundu grein
samningsins segir að leitast skuli
við að tryggja fötluðu fólki aðgang
að hinu efnislega umhverfi, samgöngum, upplýsingum, samskiptum, aðstöðu og þjónustu
sem almenningi er látin í té.
Gera skuli ráðstafanir sem meðal
annars felast í því að ryðja úr vegi
hindrunum sem hefta aðgengi í
hinu manngerða umhverfi.
Ný byggingarreglugerð sem
undirrituð var fyrir skemmstu
byggir á lögum um mannvirki sem
samþykkt voru í lok árs 2010. Eitt
af markmiðum reglugerðarinnar
og laganna er að tryggja aðgengi
fyrir alla. Í því felst að fólki sé
ekki mismunað um aðgengi og
almenna notkun á mannvirkjum
á grundvelli fötlunar, skerðingar
eða veikinda. Um leið er gert ráð
fyrir að fatlað fólk geti komist inn

og út úr mannvirkjum á öruggan
hátt, líka þegar hætta steðjar að
svo sem við bruna.
Algild hönnun er hugtak sem
lýsir þeirri hugmyndafræði að hið
manngerða umhverfi, þjónusta,
áætlanir og framleiðsluvörur séu
þannig gerð að hún henti öllum, án
þess þó að útiloka hjálpartæki fyrir
fatlað fólk sé þeirra þörf. Samkvæmt byggingarreglu gerðinni
skal ávallt leitast við að beita
algildri hönnun þannig að byggingar og lóðir þeirra séu aðgengilegar öllum án sérstakrar aðstoðar.
Gott aðgengi kemur sér vel fyrir
alla og er ein af lykilforsendum
þess að allir geti tekið virkan þátt
í samfélaginu, hvort sem um er að
ræða fatlað fólk, ófatlað, fólk með
barnavagna, þungaðar konur eða
eldri borgara. Öll getum við lent í
því einhvern tímann yfir ævina að
hlutir sem áður þóttu sjálfsagðir
reynast okkur meiri hindrun en
áður.
Gera má ráð fyrir því að um
10% Íslendinga á aldrinum 18-66
ára búi við einhvers konar fatlanir
eða um 31 þúsund manns. Við það
bætist að margir eldri borgarar
búa við ýmsar hamlanir þrátt
fyrir góða heilsu og fer sá hópur
sístækkandi. Það er því mikilvægt að að huga að aðgengi fyrir
ólíka hópa þegar kemur að byggingu nýrra mannvirkja. Nýja
byggingar reglugerðin tekur sérstakt tillit til ólíkra hópa með mismunandi þarfir fyrir aðgengi. Bætt
aðgengi að mannvirkjum gerir það
að verkum að líkamlegt ásigkomulag muni síður setja hömlur á daglegt líf og búsetu fólks.
Nýrri byggingarreglugerð ber
að fagna þar sem hún boðar bætt
aðgengi fyrir alla og verður það
seint ofmetið.

PÁSKASKRAUT

Gaman er að skreyta með greinum um páska.
Greinar má klippa af birki, ösp og víði og setja
í vasa. Á greinarnar má síðan hengja fallegt
páskaskraut og lífga þannig upp á heimilið.

HANDUNNIÐ
Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnuður
frumsýndi tvær nýjar
vörur á HönnunarMars.
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NOSTALGÍA ÆSKUÁRANNA
FJÖLSKYLDA Anna Þórunn Hauksdóttir vöruhönnuður frumsýndi handrennda
kertastjaka úr birki og postulínsskál á nýliðnum Hönnunarmars.
Ég hef geymt heilmikið af leikföngum frá
því ég var stelpa því þeim fylgja góðar
minningar. Mig langaði til að hafa þau
uppi við en þau passa hvergi. Með kertastjökunum er ég að færa þessa nostalgíu nær mér,“ útskýrir Anna en kertastjakarnir Fjölskylda, sem hún frumsýndi
á Hönnunarmars, sækja form sín til
gamalla leikfangakarla. Stjakarnir eru
handrenndir úr íslensku birki og verða
fljótlega fáanlegir í Epal og víðar, þangað
til fást þeir í gegnum heimasíðuna www.
annathorunn.is. Stjakarnir eru í fjórum
litum og í fjórum mismunandi formum og
saman mynda þeir litríka fjölskyldu.
Ég valdi svart og hvítt og bætti svo
við bláa litnum inn til að poppa þá aðeins upp. Í framhaldinu ætla ég að bæta
við litaflóruna en formin munu halda
sér. Ég sá fyrir mér að hægt væri að
safna stjökunum eins og sinni eigin fjölskyldu en samsetningar fjölskyldna er
eins fjölbreyttar og þær eru margar.“
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Auk stjakanna frumsýndi Anna
einnig postulínsskálina Feed me en
hugmyndina að henni fékk hún þegar
hún var að horfa á fréttirnar. „Ég sá
litla frétt um krummafjölskyldu í
hreiðurgerð í Reykjavík. Myndin af
ungunum með opna goggana rann svo
saman við aðra mynd, pappírsgogginn,
sem mörg okkar léku sér með í æsku
og úr varð nytjavara,“ útskýrir Anna.
Hún er ánægð með nýliðinn
Hönnunarmars sem hún segir hrista
hönnunarsamfélagið saman og vekja
athygli á því sem hönnuðir eru að fást
við. Þá sé mikill fengur að fá erlenda
blaðamenn á hátíðina. „Það hafa
nokkrir blaðamenn haft samband
við mig eftir Hönnunarmars.
Bæði vegna nýju varanna en
líka eldri vara, sem er mjög
gaman. Mig dreymir auðvitað um að komast út
fyrir landsteinana með vörurnar.“ ■ rat

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 slur*
greið

jald

kug

ntö

% lá

* 3,5

Stærð
Verð
Tilboð
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.
Verð með íslenskum botni og fótum

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

FJÖLSKYLDA Handrenndir kertastjakar úr
íslensku birki.

FJALL Púði eftir Önnu
Þórunni frá 2007.

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

8–17

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

500-999 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI

Kerrur

Opel Vectra 2003 Ekinn aðeins 107.000
km. Aðeins 2 eigendur. Verð kr.
1.090.000.- TILBOÐSVERÐ kr.790.000.S:898 0727 (Runa)

Bílar óskast

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX
33” 8 MANNA 05/2007, ekinn 107
Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Tilboðsverð
5.690.000. Raðnr.321994 - Jeppinn er
á staðnum!

JEEP GRAND CHEROKEE NEW STYLE
Árgerð 2011, ekinn 4 Þ.km, sjálfskiptur,
leður, 20” felgur ofl. Verð 10.490.000,
skoðar skipti! Raðnr. 117475 - Einstakur
bíll!

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nissan Primera árg. 01 óskast í
varahluti. S. 899 2742
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

Sendibílar

Brenderup
1205S
Innanmál:
203x116x35cm - Burðargeta: 600kg
- Dekk: 13” - Verð kr. 180.000 m/VSK Lyfta.is - 421 4037 - www.lyfta.is

Hjólhýsi

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is
20 manna rúta ! Íveco Daili 20 manna
rúta 06/2008 ek 128 þ.km Guide kerfi
og hljóðkerfi verð 6.9 mil ath skipti
(eftir lokun 8966228 Gunnar)
Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

VOLVO V70 SE+ AWD. Árg6/2005, ek
81 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður, Dolby
hljómkerfi, Bakksk, omfl, Flottur bíll,
Ásett verð 2.890þ.kr Rnr.117419.Er á
staðnum í dag,

Audi Q7 Quattro 4.2 Premium 05/2007
ek 73 þ.km 7 manna, Rosalega flottur
sportjeppi með leðri glerþaki ofl verð
6.4 mil ath skipti

SKODA Octavia tdi 4x4 . Nýr bíll,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.100.000.
Rnr.102796.

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Nýja

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

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

Honda CR-V Elegance 06/2011 ek 22
þ.km sjálfskiptur verð 4980 þús (eftir
lokun 864-8989)

Höfum til afgreiðslu
strax ný Hobby hjólhýsi

0-250 þús.

Hobby 560 KMFE nýtt 2012
módel. Með markísu, stórum
ísskáp, hjónarúmi, 2 kojum o.fl.
Verð 4.360.000. Hobby 540 UFE
nýtt 2012 módel. Með markísu,
stórum ísskáp, hjónarúmi o.fl.
Verð 4.090.000. Get útvegað
ný og notuð hjólhýsi af öllum
stærðum og gerðum.
Upplýsingar gefur Bóas
í síma 7775007, netfang:
b1.is Bílasala Austurlands,
Egilsstöðum

TILBOÐ 250 ÞÚS!!!

RENAULT LAGUNA 1,6 16v árg’98
ek.165 þús,5 gíra beinsk.5 dyra með
stóru rúmgóðu skotti,eyðir litlu um 7 ltr,
skoðaður 13 verð 380 þús TILBOÐ 250
ÞÚS stgr! s.841 8955

Vinnuvélar

250-499 þús.

Bílar til sölu
TOYOTA RAV4 Árgerð 2006, ekinn 90
Þ.km. Sjálfskiptur. Verð 2.690.000.
SKIPTI Á SENDIBÍL. Rnr.103154.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

TOYOTA PREVIA 7 MANNA 04/2001,
ekinn 211 Þ.km, sjálfskiptur. Verð
1.250.000. Raðnr.284222 - Bíllinn
verður á staðnum

Tilboð 390 þús!

Passat ‘98 5gíra, bsk, EK. 226þús.
Nýskoðaður 2013. Dráttarkrókur og
heilsársdekk. Uppl. í s. 659 3459.

Lyftarar
Fjórhjól

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.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Körfubílaleigan.

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

BMW F650GS, 800cc. Árg ‘08, ek 49
þ.km. Ásett 1.790 þús, Áhv. lán 1.030
þús. Sérstakt tilboðsverð 1.490 þús!!!
#153232

Bátar

hjól.is
Sími: 577 4565
www.hjol.is

Vélsleðar
Tilboð 390 þús!

Suzuki station 4x4 árg ‘98, EK 156þ.
Nýleg tímareim, ný nagladekk, sk 2013.
5 gíra. Verð 390þús. Uppl í 659 3459
Nissan Almera sjálfskiptur ‘00 ekinn
ekinn 118þ. km ný skoðaður. Fæst
á aðeins 340.000 stgr. Uppl. Í síma
897 0446

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

KIA PICANTO LX 11/2006, 5 dyra,
ekinn 46 Þ.km, 5 gíra. TILBOÐSVERÐ
990.000, gott lán! Raðnr. 270805 Eyðir litlu af dýru bensíni!

Ford Focus árg,99. ek 150þ,Ný
tímareim ný skoðaður margt nýtt.
uppl,í,s 8979252. V 480þ.
HYUNDAI ACCENT - Árgerð 1999 2 dyra
ekinn aðeins 107 þ.km. Ásett verð 350
þús, Uppl. i s: 824-6464

Polaris Dragon 700. Ek: 2800km. Belti
136t-44mm, neglt+studdar,Rafstart,
Bakkgír, Brúsagrindur, Farangursgrind,
Töskur, GPS tengi, Handahlífar. Auka
reim. Hiti í þumal+handföngum,
Stillanlegir demparar, Nýr rafgeymir,
Rífarar. Stór hjól aftan. Auka ljós.
Yfirfarinn af Storm á hverju ári. V.
990.000 kr. S.693-0802

Smíðum álhurðar í báta stórar sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

FASTEIGNIR.IS
14. TBL.

2. APRÍL 2012

Sími 512 4900
landmark.is

Við erum Landmark*

Landmark leiðir þig heim!

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

Einbýli í rólegri götu
Valhöll er með á skrá
einbýlishús við Tunguás 6.

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

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

audur@fasteignasalan.is

úsið er á einni hæð og með
tvöföldum bílskúr. Forstofa
er með flísalögðu gólfi og er
hiti í því. Parketlagt og rúmgott
svefnherbergi er við hlið forstofu.
Stofa er parketlögð, búin arni og
með góðri lofthæð. Eldhús og borðstofa eru samliggjandi við stofu. Í
eldhúsi er vönduð innrétting, eyja
með vaski, helluborð, háfur og steinflísar á gólfi. Tvöföld hurð er úr eldhúsi og á verönd.
Við herbergjagang er gestasalerni með innréttingu, sturtuklefa
og vegghengdu salerni. Parketlagt
barnaherbergi er við ganginn. Rúmgott hjónaherbergi og inn af því baðherbergi búið innréttingu, nuddbaðkari, sturtuklefa og vegghengdu
salerni. Þvottaherbergi er búið innréttingu. Þaðan er útgengt út í garð
og inn í bílskúr. Bílskúr er tvöfaldur, flísalagður og búinn tveimur
fjarstýrðum húsum. Garður með
stórum veröndum, skjólvegg, palli
og heitum potti fylgir.

Húsið er á einni hæð og með tvöföldum bílskúr.

Eldhúsið er rúmgott og bjart.

Finndu okkur
á Facebook
Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð
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Lækjasmári 84 -

Barðastaðir – vandað einbýli.
Mjög vandað einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum 38,3 fm
Rúmgóð 82 fm 2ja herb. íbúð á
bílskúr. 3-4 svefnherberg. Góð
jarðhæð. Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. Afgirtur sólpallur. Góð staðsetning. Sólstofa og vandaðar
innréttingar. Möguleg makaskipti á
staðsetning við gott útivistarsvæði.
95% yﬁrtaka ÍLS. Til sýnis á morgun íbúð í og við miðbæinn.
frá kl 17:30-18:00

Opið hús þriðjudag.

Melabraut - Aðeins ein íbúð eftir..
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð
á neðri hæð með sérinngangi í nýju
fjórbýlishúsi í grónu hverﬁ við Melabraut Seltjarnarnesi. Eignin afhendist
fullbúin að utan sem innan en án
gólfefna. V 39,5 m.

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

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

Andrésbrunnur - 4 herb. jarðhæð.
Góð vönduð 111 fm íbúð á jarðhæð.
Afgirtur sólpallur í sérgarði. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. V. 27,9 m.

Hvassaleiti - 60 ára og eldri
Vönduð 2ja herb 76 fm íbúð á 4 hæð
í lyftuhúsi. Hús sameign og íbúð í
góðu ástandi. Mikil þjónusta í boði
fyrir íbúa hússins. V. 25,6m.

Tunguvegur - raðhús
Vel skipulagt um 130 fm raðhús á
þremur hæðum. Endurnýjað, hús
nýlega viðgert o.ﬂ. Möguleiki á 4-5
svefnherb. Góður sólpallur í suður í
sérgarði. V. 29,0 m.

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

Laugarnesvegur - 2ja herb
Vönduð 87 fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi.
Íbúðin er á 4. hæð með ﬂísalagðar
yﬁrbyggðar suðaustur svalir. Sérinngangur er af svölum og meðfylgandi
stæði í bílskýli.

Einbýli á Blönduósi.
Höfum til sölu reisulegt einbýli við
Húnabraut á Blönduósi. Húsið er um
290 fm og staðsett í hjarta bæjarins.
Húsið þarfnast lagfæringa. V. 20,5
milljónir.

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

Lækjargata Hfj - 2-3ja herb.
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.

Við leitum að :
- 100 fm íbúð í þingholtunum
- 3ja - 4ra herb íbúð í seljahverﬁ
- 4ra herb íbúðum í bökkunum
- 3ja herb í smárahverﬁ
Allar upplýsingar hjá sölumönnum.
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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

Hverafold 120 Einbýlishús með aukaíbúð

Arnarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
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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.<B>Verð 33,9 millj.
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.

Kirkjusandur – glæsileg íbúð á efstu hæð
Reisulegt 275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á
jarðhæð, innbyggðum bílskúr og stórum velheppnuðum suður garði. Húsið
er vel viðhaldið og bíður upp á mikla möguleika.Stofur með mikilli lofthæð
og útgengi á suðursvalir, eldhús með sérhannaðri innréttingu og 4 herbergu auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Verð 74,9 millj.
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

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

Bollagarðar Seltjarnarnesi
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 baðherbergi
Hiti er í innkeyrslu og stéttum fyrir
framan hús. Verð 54,0 millj.

Egilsgata
142,0 fm. endaraðhús auk 24,3 fm. bílskúrs miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er tvær hæðir og
kjallari og þarfnast gagngerra endurbóta. Kjallarinn er óinnréttaður, en auðvelt væri að gera
sér íbúð í þar. Á hæðunum eru m.a. gangur með útgangi á suðursvalir, 3 herbergi, rúmgóð
stofa og eldhúsi. Verð 34,9 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.

Breiðavík.

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. Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

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

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

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

Langagerði

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

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

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

4 - 6 HERB.

Álftamýri – 4ra herbergja.
Góð 90,9 fm. 4ra herberja íbúð á 4. hæð í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Eldhús með fallegri
eldri innréttingu. Björt stofa. Borðstofa með útgengi á austursvalir. Þrjú góð herbergi og
baðherbergi með sturtuklefa. Verð 21,9 millj.

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

EINBÝLISHÚSALÓÐIR Í GARÐABÆ
Lóðirnar nr. 11, 12, 13 og 15 við Rjúpnahæð í
Garðabæ eru til sölu.
Lóðirnar eru frá 763 fm. upp í 858 fm.
Byggingarhæfar strax, með greiddum gatnagerðargjöldum.
Verð 12,5 millj. pr. lóð
3JA HERB.

2JA HERB.

EIGNIR ÓSKAST
SÉRBÝLI ÓSKAST TIL LEIGU FYRIR TRAUSTAN AÐILA
Í ÁRBÆ- NÆRRI RAUÐAVATNI EÐA Í GARÐABÆ
SÉRHÆÐ, EINBÝLI, RAÐHÚS EÐA PARHÚS KEMUR
TIL GREINA
3500 TIL 5000 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
ÓSKAST Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU FYRIR
TRAUSTAN AÐILA.
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
GULLSMÁRI- KÓPAVOGI
ÓSKUM EFTIR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

Lundur – Fossvogsdalur Kópavogi.
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.

Bárugata
Mikið endurnýjuð 72,4 fm íbúð að meðt. geymslu í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Íbúðin skiptist í anddyri, opið rými sem samanstendur afopnu eldhúsi,
stofu og borðstofu, eitt herbergi og baðherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar.
Halogen lýsing og hljóðkerfi. Verð 19,9 millj.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS
ELDRI BORGARAR
ÓSKUM EFTIR ÍBÚÐ VIÐ SLÉTTUVEG EÐA Í LEITUNUM
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

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 17,9 millj.

Langalína – Sjálandi Garðabæ
Góð 123,9 fm íbúð á 1. hæð í Sjálandinu auk stæðis í bílskýli. Björt stofa. Borðstofa
með útgangi á vestursvalir. Hjónaherbergi með fataherbergi innaf. Sjónvarpshol.
Eldhús með eikarinnréttingu. íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð 35,0 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 22,9 millj.

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

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

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.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

Mörkin - Verslunar-, lager- og skrifstofuhúsnæði
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.

ELDRI BORGARAR
Skólabraut – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja
Björt 74,5 fm. endaíbúð á 3. hæð með
svölum til suðurs og sér 4,8 fm. geymslu
á hæðinni á sunnanverðu 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.

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

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

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.

Eiðismýri- Seltjarnarnesi.
3ja herbergja

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.

Háteigsvegur – verslunarbil
Gott 55,1 fm. verslunarbil á horni Háteigsvegar og Rauðarárstígs auk 59,6 fm.
lagers í kjallara og tveggja sér bílastæða á lóð hússins. Verslunin er með góðum
gluggum og miklu auglýsingagildi. Húsnæðið getur verið laust til afhendingar
fljótlega. Verð 17,9 millj.

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.

Silungakvísl - Einstök staðsetning.
Gott tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað
- í útjaðri byggðar í Ártúnsholtinu. 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

Dunhagi - falleg 4ra herbergja íbúð

Breiðavík 18 - efsta hæð
S

HÚ

PIÐ

Fremristekkur - glæsilegt útsýni
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

O

Nýkomin í sölu sérlega falleg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu húsi við Dunhaga. Íbúðin skiptist
í forstofuhol, tvö stór herbergi, eldhús með borðkrók, tvær stórar stofur, baðherbergi og geymslur.
Íbúðin er mikið endurnýjuð. V. 29,9 m. 1370

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð (efstu) í lyftuhúsi ásamt innbyggðum bílskúr á útsýnisstað
við Breiðuvík. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Íbúðin er skráð 126,9 fm en þar af er bílskúrinn
24,3 fm. Glæsilegt útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 27,9 m. 1379

Langahlíð 15 - endursteinað glæsilegt hús.

Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir

Vesturbrún 10 - einbýli eða tvíbýli
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

S

PIÐ

HÚ
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Jöklafold - glæsilegt útsýni
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
Glæsileg talsvert endurnýjuð 4ra herbergja íbúð sem er neðri hæð í mjög glæsilegu nýlega
endursteinuðu fjölbýli á einstaklega góðum stað ásamt bílskúr. Rúmgóðar vistarverur, endurnýjað
fallegt baðherbergi. Sérinngangur. Innangengt í góða sameign. Laus strax, lyklar á skrifstofu.
V. 35,9 m. 1387 OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Sóltún 30 - björt og falleg
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. Verð frá 25.0 m - 37,5 m. 1354

OP

IÐ

H

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 hjólaog vagnageymsla. V. 19,9
m. 1255

ÚS

Blikanes 22 - mjög góð staðsetning
S

IÐ
OP

HÚ

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

OPIÐ HÚS Á MORGUN
(ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL.
17:30 – 18:00
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. 49,9 m. 1314

Rekagrandi 8 - bílskýli - laus strax
S

PIÐ

HÚ

O

Kársnesbraut - skipti á 3ja herbergja
íbúð koma til greina
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. 49,9 m. 1294

Blikanes 22 er 268 fm einbýlishús með aukaíbúð og er á þremur pöllum. Tvöfaldur innbyggður
bílskúr. Um er að ræða eign sem þarfnast verulegrar endurbóta. Húsið er vel staðsett og stendur
á 1216 fm hornlóð. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að stækka húsið verulega eða með
nýtingarhlutfalli allt að 0,45. Húsið þarfnast gagngerrar endurnýjunar. Verð 45,0 m. 1111

OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 – 18:00

Háberg - fallegt parhús
Falleg mjög vel skipulögð 100 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3.hæð í góðu fjölbýli á gröndunum
ásamt stæði í bílageymslu. Tvennar svalir. Þrjú góð svefnherbergi. Parket. Fallegar innréttingar.
Hús í góðu standi. Mjög góð sameign og góður garður. Örstutt í leikskóla og grunnskóla. Laus
fljótlega. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 26,9 m. 1107

50 ára og eldri

Sjáland í Garðabæ - 17. Júnítorg
Mjög gott og snyrtilega umgengið 2ja hæða 140,5 fm parhús við Háberg.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Góður garður. V. 29,9 m. 1385

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

Einbýli

Frostaskjól - mikið uppgert einbýli
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 2 baðherbergi. V. 85 m. 5670

Reynihvammur 29 - einbýli með útsýni
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.
Í dag eru tvær íbúðir í húsinu en auðvelt er að
nýta húsið sem einbýlishús. Á síðustu árum
hefur verð endurnýjað skólp, dren sett við
húsið, húsið klætt á áveðurshliðum og nýtt
járn á þak með rennum. V. 43,9 m. 7404

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

Atvinnuhúsnæði

Raðhús

Dugguvogur

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

Unufell - nýmáluð
4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, þvottahús inn af eldhúsi, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi. Sér
geymsla á jarðhæð og sameiginleg hjóla og
vagnageymsla. Íbúðin er nýmáluð og er laus
strax. V. 16,7 m. 7241

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

3ja herbergja
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
Hrísrimi 8 - jarðhæð með sérinngangi
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

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

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

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

Reykás - 3ja herbergja jarðhæð

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

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

2ja herbergja

Digranesvegur - nýleg íbúð á jarðhæð
Mjög góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á jarðhæð
í nýlegu húsi við Digranesveg í Kópavogi. Góð
hellulögð verönd til suðurs er út frá stofu.
Húsið er byggt árið 2005. V. 16,3 m. 6620

Sumarhús og jarðir

4ra-6 herbergja

Bryggjuvegur - við Geysi
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

Hraunbær með aukaherbergi.
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
á 1.hæð ásamt góðu aukaherbergi í kjallara
m.aðgangi að snyrtingu samt. ca 100 fm.
Góðar innréttingar. Endurnýjað flísalagt baðherbergi. Góð gólfefni. Mjög góð staðsetning.
Svalir. V. 19,2 m. 1374

Skútuvogur 3 - vöruhótel

Bergstaðarstræti 33 - mikið endurnýjuð
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

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

Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við Skútuvog. Um er að ræða samtals 3.752,8 fm að stærð. Húseignin selst með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e. allir vörurekkar, plastpökkunarvélar, skrifstofuhúsgögn, skjávarpar, hljóðkerfum í fundarherbergjum, tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið er laust
strax og tilbúið til innflutnings. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. V. 480,0 m. 6641

Suðurlandbraut 16 - vel staðsett

Eignir óskast
Nýleg íbúð miðsvæðis
Vantar nýlega 3ja - 4ra herbergja íbúð fyrir ákveðinn
kaupanda. Verð allt að 45 milljónum.
Nánari uppl. veitir Geir Sigurðsson í síma 824-9096
Vantar 4ra í Grafarvogi
Fyrir fjársterkan aðila vantar okkur tvær 4ra herbergja
íbúðir í lyftuhúsi í Grafarvogi. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um semst. Nánari uppl. veitir Magnús

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

Tryggvagata - jarðhæð

Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupenda að góðu raðhúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veita Kjartan og Sverrir.
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

Vantar í Smáranum
Vantar 4-5 herbergja 100 - 120 fm íbúð í Smárahverfi í
Kópavogi. Traustar greiðslur í boði.
Nánari uppl. Veitir Sverrir Kristinsson.
Hæð í hverfi 101, 107 eða 170 óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120-150 fm hæð í hverfi
101, 107 eða 170. Góðar greiðslur í boði.
Allar nánari uppl. veita Þórarinn eða Sverrir.

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

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

Grýtubakki
4ra herbergja 102 fm íbúð á 2. hæð við Grýtubakka. Svefnherbergin eru öll rúmgóð. Íbúðin
er í upprunalegu ástandi. V. 16,9 m. 1231

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

Trönuhraun - skrifstofur
Trönuhraun 1 í Hafnarfirði 472,5 fm skrifstofuhúsnæði á efri hæð í fallegu vel staðsettu húsi.
Eignin er í raun tvær sjálfstæðar skrifstofueiningar sem eru seldar í einu lagi. Annarsvegar 155,1
fm og hinsvegar 317,5 fm. Góðar innréttingar og frágangur. Opin skrifstofurými. Eldhús í báðum
rýmum. V. 65,0 m. 1074

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.

Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk
STOFNAÐ 1983

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ.

Norðurbakki 13A - Hf - Útsýnisíbúðir. Góð fjárfesting
Glæsilegar útsýnisíbúðir við
sjávarsíðunna Hafnarfirði.
Fullbúnar með gólfefnum.
Vel staðsettar með góðu
aðgengi. Allur frágangur
vandaður. Tvennar svalir
með stærri íbúðunum. 3ja
herb. frá 104.8 m2 til 142.4
m2. Frábært útsýni yfir
höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri íbúðunum.
Góð fjárfesting. Hlynur
s.698-2603, Hilmar s.
892-9694. Þorbjörn Helgi s.
896-0058
Verð kr. 25. millj - 37,5 millj.
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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

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.
Gott einbýlishús á tveimur hæðum 194 fermetrar með innbyggðum 55,8 fermetra bílskúr samtals um 249,8 fermetrar
vel staðsett í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið skiptist neðri hæð :
Anddyri, hol, tvö herbergi, snyrtingu, geymslu, þvottahús, gang
og bílskúr. Fallegur steyptur stigi milli hæða. Efri hæð :Hol, 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 - Eign í sérflokki
Glæsileg 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, herb., hjónah., fatah., baðh., geymslu. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign í algjörum sérflokki.
Verð 65.millj. Uppl 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. 58,5 millj.

Lyngmóar - 4ra herb. - Gbæ.
Mjög falleg mikið endurnýjuð 123 fm. 4ra herb. íbúð á annarri
hæð í góðu klæddu fjölbýli við Lyngmóa 11 í Garðabæ. Eignin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang tvö barnaherbergi, baðherbergi og hjónaherbergi. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús, geymsla ásamt hefðbundinni sameign og bílskúr.
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 29,5 millj. Skipti á stæri
eign í Garðabæ koma til greina.

Bæjargil 126 - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fermetra einbýli á 2 hæðum ásamt
sérstæðum 28 fermetra bílskúr samtal sum 187,3 fm. 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.

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.

Furuberg - Parhús - Hf. - Hagstæð lán
Nýkomið einkar fallegt, vel staðsett Parhús á einni hæð m/ bílskúr
og sólskála samtals ca. 190 fm. Þrjú svefnherbergi. Verönd í
fallegum ræktuðum garði. Pottur og fleira. Áhvílandi 37,5 millj.
Verð 44,4 millj.

Reykjavíkurvegur - 50 ára og eldri - Hf.
Sérlega falleg endaíbúð á þriðju hæð í eftirsóttu húsi við
Reykjavíkurveg 52A í Hafnarfirði fyrir 50 ára og eldri, Íbúðin er
117,3 fm með geymslu auk þess er bílastæði í lokaðri bílageymslu.
Gott aðgengi. tvö svefnherb. Sérlega fallegar innréttingar og
vönduð gólfefni, Íbúðin er laus fljótlega. V. 34,9 millj.

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

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. V. 26,5 millj.

Álfaskeið - 4ra - Hf. m/ bílskúr.
Hagstæð lán - Yfirtaka.
Falleg mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð m/ góðum nýlegum
bílskúr. Nýstandsett eldhús og baðherbergi. Sér inngangur af
svölum. Hagstæð lán 23,6 millj.

Norðurbakki - 3ja herbergja - 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
Freyjugata - tvær íbúðir - tveir bílskúrara

Nýbyggingar

Vorum að fá 96,4 fm. efri hæð
ásamt tveimur 40 fm bílskúrum.
Frábær staðsettning, mögul. að
kaupa líka ca. 50 fm ósamþykkta
íbúð í kjallara. Íbúðir þarfnast
stansettningar. Húsið er staðsett
á móti listasafni Einars Jónssonar.
Verð á hæð. 39 m.
íbúð í kjallara 9,5 m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Eldri borgarar - Hvassaleiti VR blokkin. Laus strax.
Nýkomin mjög falleg 77 fm
íbúð á 4.hæð í mjög eftirsóttu
fjölbýli fyrir Aldraða á besta
stað í Reykjavík við hliðina á
Kringlunni. Öll þjónusta til staðar,
mötuneyti, föndur, uppákomur,
hár+snyrti+fótaaðg.stofur og fl.
Vel innréttuð íbúð: Stofa, eldhús,
bað og svefnherb. Mjög góðar
suðvestur svalir, útsýni á Perluna.
Verð 25,6 millj. Uppl. veitir
Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222

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

Endaraðhús við Freyjubrunn í Úlfarsfelli
Um er að ræða tæpleg 220 fm hús á tveimur hæðum,
með innbyggðum bílskúr. Tilbúið að utan en að innan
er það tilbúið til innréttinga, búið að ganga frá rafmagni
og mála tvær umferðir. Niðri eru stofur og eldhús, á
efri hæð eru 4- svefnherb. og möguleiki á að breyta
sjónvarpsholi í 5- svefnherb. Verð 43,5 milj uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356

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

Falleg íbúð með 4-svefnherbergjum í
Grafarholti
Falleg 126,9 fm 5-herbergja íbúð með stæði í þriggja
bíla bílageymslu, á góðum stað í Grafarholti. Fjögur
rúmgóð herbergi með skáp og parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa og eldhús, vönduð gólfefni. Verð 29,5 milj, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

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

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

Falleg íbúð á fráb. stað við Skólavörðustíg.
Um er að ræða fallega 91,9 fm íbúð með 2-svefnherbergjum og rúmgóðum stofum, á skemmtilegum stað
ofarlegavið Skólavörðustíg. Búið er að endurnýja húsið
mikið og er það í góðu ásigkomulagi. Verð 28,5 milj.
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Sumarhús - Glæsilegt
88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með
frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir Heitt og kalt
vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með öllum
húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús með
rúmi. millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hólmgarður 33- sérinngangur
Í einkasölu 3-4ra herb. íbúð á 1 hæð með sérinngangi
í tvíbýlishúsi á frábærum stað með fallegum garði.
Parket, endurnýjað baðherbergi. Endurnýjað flísalagt
baðherbergi. Verð 20,9 millj.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

2ja herbergja

Skorradalur Fitjahlíð
Gott 50f m hús innst í Skorradal, þrjú svefnherbergi og
svefnloft. Mikill birkiskógur og útsýni út á Skorradalsvatnið. Uppl. Sigþór 899 9787

Eskihlíð Mikið endurnýjuð
Stórglæsileg eign á 2.hæð. 3-4 svefnherbergi. Stórar
stofur. Nýtt eldhús. Góð gólefni og nýjir fataskápar.
Yfirtakanleg lán. Falleg og mikið endurnýjuð eign á
frábærum stað.V 27.5 m Uppl. Sigþór s:899 9787

Þverás - Árbæ. Glæsilegt einbýli á góðum
stað.
Vandað einbýli hæð+ris auk bílskúrs alls að gólffleti
ca 210 fm á rólegum stað í lokaðri götu. Gott skipulag,
arin í stofu, 5 svefnherbergi, stórar ca 35 fm svalir,
byggingarréttur á rúmgóðum sólskála. Ræktuð lóð m.
góðum palli og hita í plani. Ásett verð 53 m./tilboð.
Skipti skoðuð á ód. í nágr. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

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.

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

Sumarhús

3ja herbergja

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

Sléttuvegur - fyrir 55 ára og eldri. laus
strax.
Góð ca 70 fm íbúð á efstu hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi. Stórar suðursvalir, glæsilegt útsýni. Mikil sameign,
m.a. heitur pottur,sauna, veislusalur ofl. V. 22,8m.
Nánari uppl. Erlendur 897-0199 eða Ellert 893-4477

Mávahlíð.
Vorum að fá góða 52 fm risíbúð i góðu húsi, gólfflötur
ca 60 fm. Íbúð er laus og til afh. við Kauðsamning.
V. 14,4m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

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

Lyngmóar 4ra herb. með bílskúr.
Mjög góð mikið endurnýjuð ca 105 fm. íbúð á 2.hæð
með innbyggðum bílskúr, samtals 123 fm. ibúðin hefur
verið mikið endurnýjuð m.a. Nýtt eldhús og bað. Mjög
vel skipulgð íbúð. Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti
og inni. V. 29,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Eldriborgarar

Seilugrandi - góð íb. m.sérinng. af svölum
+ bílskýli
Nýtt í sölu. Falleg 66 fm 2ja herb. íb. á 2.hæð í góðu
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Parket, suðvestur
svalir, þvottaaðst. á baði, fallegt norður útsýni, Esja og
fl. Áhv. ca 11 m. ÍLS. Verð 17,9 m.
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

4-6.herb.

Stærri eignir

Glæsilegt raðhús við Hulduland í Fossvogi
Höfum tekið í sölu glæsilegt 186,7 fm pallaraðhús.
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.

Kristnibraut - Fábært útsýni
131 fm falleg íbúð á 2. hæð með stæði í bílgeymslu.
Fallegt eikarparket á gólfi Þrjú rúmgóð svefnherbergi
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

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 26,4 milj, möguleg skipti á sérbýli í
Reykjavík. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Sérhæðir

Sumarhús Hraunborgir, Viðeyjarsund 3
Eignin er 33 fm og er með einu svefnherbergi, stofu og
eldhús í opnu rými og útgengt á pall með skjólgirðingu.
Ísskápur getur fylgt. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignir óskast
• Vantar raðhús-parhús-einbýli í Kópavogi, Rykjavík, Garðabæ á allt að kr.
55 millj. fyrir fjölskyldu sem að þegar er búinn að selja sína eign, þarf að
vera möguleiki að útbúa séríbúð í húsinu eða hún að vera fyrir hendi.
Upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221, alltaf við símann.
• Staðgreiðsla fyrir 2ja herb. íbúðir í Reykjavík eða Kópavogi.
Upplýsingar veitir Bárður H Tryggvason í 896-5221.
• Vantar sérbýli í Kórum, Lindum, Hvörfum. V. 55 millj. Eign í Fellahvarfi
mögulega upp í. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

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

Vættaborgir, efri sérhæð + bílskúr
Glæsileg 132 fm efri hæð ásamt 25 fm innb. bílskúr á
glæsilegum útsýnisstað í tvíbýlishúsi. Glæsilegar 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

Andrésbrunnur - bílskýli. Glæsileg íbúð m. sólpalli.
Nýkomin 111 fm 4ra herb. íb. á 2.hæð (jarðhæð bakatil)
með stórum afgirtum sólpalli. Vandaðar eikarinnréttingar og gólfefni. Bað m. kari og sturtu, þvottaherb. í íb.
Glæsil. eldhús með stórum skemmtilegum borðkrók,
gaseldavél. SKULDLAUS. Verð 27,9 m.
Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. 896-5222.

• Vantar sérbýli í grennd við Selásskóla. V. 45 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
• Vantar sumarhús við vatn á suðurlandi, a.m.k. 150 fm.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Blómvellir - 201 Hfj

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

Þorlákur Ómar Einarsson
sölustjóri

stakfell.is

Fax 535 1009

Eskiholt - 210 Gbæ

Glæsilegt 202.1 fm einbýlishús í Hfj., þar af er bílskúr 26,6 fm. Vandaðar nýtísku innréttingar og Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum stíl á frábærum útsýnisstað í Hnoðraholtinu.
flísar á gólfum. Bað með mosaik flísum, upph. salerni, sturtu og hornbaði. Fallegur garður.
Góðar stofur, vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð kr. 115 millj.

Höfum kaupanda af par eða
raðhúsi í Ásahverfi í Garðabæ

S

S

PIÐ

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

HÚ

PIÐ

Snæland 6 - 108 Rvk
97.4 fm 4ra herb. íbúð á 2 hæð. Íbúðin
hefur verið endurnýjuð að mestu og eru
hvítlakkaðir skápar og innrétting í eldhúsi.
Parket á gólfum. Verð 25.5 millj

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.15-18.45

S

HÚ

O

O

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

PIÐ

S

HÚ

O

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

Breiðavík 47 - 112 Rvk
166,2 fm endaraðhús þar af 33,6 fm bílskúr.
Um er að ræða hús sem skiptist í anddyri,
baðherbergi, tvö svefnherbergi, stofu,
eldhús og þvottahús.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30.18.00

Austurkór 5 - 203 Kóp.
Íbúðir afhentar fullbúnar með flísalögðum
anddyrum, baðherbergum og þvottahúsum, en án annara gólfefna. Uppþvottavél fylgir.

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

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

PIÐ

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

Naustabryggja 53 - 110 Rvk
Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4 svefnh., stórar suðursvalir. Vel hannað.
Útsýni yfir Esjuna og sundin. LÆKKAÐ VERÐ
55,9 millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.00

Safamýri 46, íbúð 102 - 108 Rvk
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.

Fjarðarsel - 109 Rvk
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum
með möguleika á séríbúð í kjallara. GOTT
VERÐ 38.9 milj.

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. Verð 54.9 millj

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 - 18.00

S

PIÐ

HÚ

O

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.

OPIÐ HÚS Í DAG KL . 18.30 - 19.00

Atvinnufasteignir

Kambasel - 109 Rvk
210.6 fm fallegt raðhús á rótgrónum
stað í Breiðholti. Húsið hefur verið mikið
endurnýjað og telur 5 svefnh., 3 baðh. og
stofur. Verð 35.9 millj

Ferjubakki - 110 Rvk
77.4 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð. Íbúðin
skiptist í hol, 2 svefnh., stofu, bað og
eldhús með ágætis innréttingum.
Verð 13.2 millj.

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

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.

Fjóluvellir - 221 Hfj
186 fm einbýlishús auk 37,5 fm bílskúr
sem er innréttaður sem tvö svefnherbergi,
salerni og geymslu. 5 svefn. Eldhús með
parketi, sprautulakkaðri hví/innr. viðarborðplötu. Verð 49.7 millj

Ægisgata-101 Rvk
þrjár glæsilegar og vel útbúnar 2ja herb.
íbúðir eru fullbúnar með öllum húsgöngun
og húsbúnaði. Íbúðirnar henta mjög vel
til skammtímaleigu. Stæði í bílageysmlu.
Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt.

Skógarás - 112 Rvk
YFIRTAKA +SÖLULAUN 65,8 fermetra 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér verönd.
Þvotth+geymsla innan íbúðar. Verð 19.9
millj

Nesbali - 170 Seltjarnarnes
279 fm. raðhús á þessum vinsæla stað.
Opið eldhús, bjartar stofur og 4-5 svefnherbergi. Verð 59.8 millj

Þorrasalir - 201 Kóp
Nýjar fullbúnar 3ja herb með sérinngang af
svölum og stæði í bílskýli á frábærum stað.
ÚSÝNI YFIR GOLFVÖLL GKG. Íbúðirnar eru í
göngufæri við alla helstu þjónustu.
Verð frá 22.5 millj.

Lækjargata - 101 Rvk
Glæsilegt 1.611 fermetra verslunar og þjónustu húsnæði
1 hæðin, kjallari og 2 hæð
hafa verið leigð undir verslunarekstur.
Á þriðju og fjórðu hæðin hafa
verið starfandi veitingasalir. Í
kjallara er fullbúið eldhús.
Möguleiki að leigja húsið í
hlutum.

Klettháls – 110 Rvk
Til sölu verslunar og þjónustuhúsnæði, húsnæðið er á jarðhæð og skiptist í rúmgott anddyri
og móttöku, lítin lager og skrifstofu. Sýningarsalur, lager eða verkstæði með innkeyrsluhurð
og stórt verkstæði með fimm innkeyrsluhurðum og starfsmanna aðstöðu. Fjöldi bílastæða á
malbikaðri lóð. Húsnæðið er leigt út í dag fyrir sprautu og réttingarverkstæði en losnað fljótlega.

Sundaborg - 104 Rvk
Til sölu 599,2 fm jarðhæð sem er innréttað sem lagerpláss og 140,7 fm skrifstofu og fundarrými á efrihæðinni. Nánari Lýsing: Um er að ræða tvær hæðir. Jarðhæðin er innréttuð sem
lagerpláss með hillurekkum, þrjár innkeyrsluhurðir eru í rýmið. Efri hæðin er innréttuð sem
skrifstofur.Laus strax, ekkert áhvílandi.

Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir Margrét Kjartansdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
skjalagerð
sölufulltrúi
sölufulltrúi
ritari
Sími: 822 2307
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

OPIÐ HÚS
þriðjudag 3. apríl

OPIÐ HÚS

17:00 - 18:00

mánudag 2. apríl

Bollagarðar 67

200 m2 einbýli
5 svefnherbergi
Falleg lóð og upphitað plan
Hús sem hefur fengið gott viðhald

Einbýli og tvær auka íbúðir

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

Verð:

Nýjar íbúðir við

59,0 millj.

Fallegt 273 m2 einbýlishús
Tvær auka íbúðir í bílskúr
Gott áhvílandi lán

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

„Vesturhöfn“

Mikið líf hefur verið að færast í fasteignamarkaðinn á síðustu mánuðum og
hafa byggingaverktakar verið að taka við sér með kaupum á lóðum og húsum

sem hafa staðið auð lengi. Áætlað er að íbúðir við Mýrargötu 26 í 101 Reykjavík

Verð:

58,5 millj.

í 101 Miðbær

og verður glæsilegt sjávarútsýni úr
mörgum íbúðanna sem með einstakri
staðsetningu við Slippsreitinn gerir
þessar íbúðir einstaklega spennandi.

komi á markað ﬂjótlega.
Á undanförnum mánuðum hefur staðið
yfir þróun á íbúðum á reitnum og er nú
stefnt á byggingu 7 hæða glæsilegs
lyftuhúss á þessum einstaka stað með
68 íbúðum. Íbúðunum mun fylgja stæði í
bílageymslu og bílskúrar í bílageymslu með
sumum íbúðunum, heildarfjöldi 91 stæði.
Stefnt er að því að íbúðirnar verði tilbúnar í
byrjun árs 2014, en búið er að steypa upp
bílakjallara og 1. íbúðarhæðina.

til greina kemur að bjóða einstökum
aðilum, samtökum eða fjárfestum að
festa kaup á íbúðum í húsinu snemma
í byggingarferlinu og koma að hönnun
íbúðanna.

„Allir þessir þættir
gera kaup á íbúðum
á þessum stað að
góðum kosti við val
á heimili eða sem
fjárfestingu“

Einstök staðsetning með iðandi mannlíﬁ og glæsilegu sjávarútsýni

Óskar R. Harðarson löggiltur fasteignasali
segir augljóst að mikil eftirspurn verði
eftir íbúðum á þessu svæði en eignir á
þessum stað hafa lengi verið eftirsóttar

111 Reykavík

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir:

Við slippreitinn 101 Reykjavík

17:30-18:00

Hraunberg 19

170 Seltjarnarnes

Opið og bjart einbýlishús

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

auk þess sem lítið hefur verið byggt
af nýjum eignum á svæði 101 og 107
samanborið við önnur hverfi.
Staðsetning eignarinnar sé rétt við
smábátahöfnina, sjóminjasafnið, gömlu
verbúðirnar, veitingastaði, steinsnar frá
Hörpunni og iðandi mannlífi borgarinnar

„Allir þessir þættir gera kaup á íbúðum
á þessum stað að góðum kosti við val á
heimili eða sem fjárfestingu“ segir Óskar.
Verkefnið hefur hlotið vinnuheitið
„Vesturhöfn“ og eru nú þegar margir
áhugasamir búnir að hafa samband en

Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Kíktu við á

- með þér alla leið -

Að sögn Óskars er það ánægjuefni
að loksins sé farið að hilla undir
metnaðarfullar nýbyggingar á nýjan leik
því að nýbyggingar séu grundvöllurinn
fyrir endurnýjun og hreyfingu
fasteignamarkaðarins auk þess sem
fjöldi starfa skapist beint og óbeint við
verkefni af þessari stærðargráðu.

Áhugasamir aðilar geta haft samband við
Óskar R. Harðarson löggiltan fasteignasala
eða starfsmenn Mikluborgar og fengið
nánari upplýsingar í síma 569-7000
eða miklaborg@miklaborg.is

www.miklaborg.is
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569 7000

- með þér alla leið -

l
116 Reykjavík

104 Reykjavík

112 Reykjavík

Hvammur

Sæviðarsund

Hverafold

Glæsilegt einbýli

200 m2 neðri sérhæð m/aukaíbúð

Gott 6 herb. einbýlishús á einni hæð 183 m2

Lögbýli 6 hektarar

Góð staðsetning

3-4 svefnherbergi

Eignarland að sjó

4-5 svefnherbergi

Fallegur garður með suðurverönd

Tvö hús

Stór og fallegur garður

... raðhúsi í Grafarvogi
á verðbilinu 35-40 milljónir.

Verð:

79,0 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

Hús í góðu standi

44,9 millj.

Verð:

Verð:

46,9 millj.

... húsi eða hæð við
Landakotsskóla.
Þurfa að vera 3 svefnherbergi.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... 4ra herb. íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

270 Mosfellsbær

210 Garðabær

225 Álftanes

Laxatunga

Goðatún

Túngata

Einbýlishús 176,7 m2

Mjög góð 3ja herbergja

Gott fjölskylduhús

5 herbergi
Stofur samliggjandi við eldhús

Efri hæð í tvíbýlu parhúsi
Mjög stór bílskúr

Fimm svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr

Hentar hesta- og golf tómstundafólki
Staðsetning falleg

Sér inngangar

Stór og gróðursæll garður

Verð:

42,0 millj.

Skipti koma til greina

23,9 millj.

Verð:

... að 3-4ra herbergja
íbúð fyrir aldraða
í Kóp, Mos, eða Reykjavik.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

Verð:

42,0 millj.
... 50- 70 m² 2-3ja herbergja
á svæði 101-108
Helst mikið áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

113 Reykjavík

201 Kópavogur

201 Kópavogur

Marteinslaug

Galtalind

Þrymsalir

Björt íbúð á efstu hæð

Glæsileg 3ja herbergja

Einstaklega, glæsileg eign

Snyrtilegt fjölbýli með lyftu

Opið eldhús

Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Stæði í opinni bílageymslu

Baðherbergið flísalagt

Sérlega vandaðar innréttingar

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

Stofur bjartar

Lítil útborgun
Verð:

28,9 millj.

Þvottahús innan íbúðar

í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

Fjögur svefnherbergi
Verð:

25,9 millj.

4ra herbergja íbúð í Garðabæ
Verð:

79,9 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... raðhúsi eða parhúsi
í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

116 Reykjavík

104 Reykjavík

105 Reykjavík

Búagrund

Selvogsgrunn

Grænahlíð

Fallegt einbýlishús við Búagrund

Glæsilegt einbýlishús með auka íbúð í kjallara

Góð 4ra herbergja

Ein hæð stærð 172,0 m2

Frábær staður

Lítið niðurgrafin

4 svefnherbergi

Húsið er mikið listaverk og vel skipulagt

Sérinngangur

Bílskúr

Teiknað af Jóhanni Eyfells

Hús í góðu viðhaldi

... einbýli í útjarðri
höfuðborgarsv. eða nágrenni
Minnst 4 svefnherbergi og kostur ef
það er aukaíbúð. Íbúð í Grafarvogi
hluti af kaupverði.
- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson
í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Verð:

29,9 millj.

Verð:

64,9 millj.

Verð:

25,9 millj.
... 4ra herb. íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

... 4ra herb. íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

105 Reykjavík

104 Reykjavík

110 Reykjavík

Bólstaðarhlíð

Langholtsvegur

Rofabær

55 m2 2ja herbergja á 1.hæð

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

Góð 3ja herbergja

Gott skipulag

Góðar suðursvalir

Vel skipulögð og björt

Sérinngangur

Suðursvalir

Frábær staðsetning
Góð lán áhvílandi

Hús í góðu viðhaldi

Laus strax!
Verð:

16,4 millj.

Verð:

18,9 millj.

- með þér alla leið -

Verð:

18,9 millj.

í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

Skráðu þína leit á

wwww

www.miklaborg.is

MIKLABORG

- með þér alla leið -

leitar að ...
112 Reykjavík
... leitum að 3ja herb íbúð
við Borgarspítalann
Þarf að vera laus sem fyrst.

Vættaborgir
Glæsilegt einbýli

- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

4 svefnherbergi
Suðurgarður
Sérlega vönduð eign!

... leitum að 3ja herb. íbúð í
vesturbæ með sér inngangi.

Verð:

62,9 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

Lindargata
101 Reykjavík
... 2-3ja herbergja íbúð sem
fyrst í miðbænum.

Skuggahverﬁð - nýjar íbúðir

- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

113 Reykjavík

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

Ólafsgeisli

Stærð íbúðanna er frá 73 – 128 m2, þrjár íbúðir á hæð

fyrir 4ra manna fjölskyldu með
hund. Sér inngang, bílskúr eða stór
geymsla, garður.

Glæsileg og veglega innréttuð efri sérhæð í

Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á að nýta sem best kosti

fallegu umhverfi við golfvöllinn í Grafarholti

staðsetningar og umhverfis

- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

Gott aðgengi, sérsmíðaðar

4-5 herbergja íbúð/húsi

í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

innréttingar og frábært skipulag
Verð:

52,9 millj.

Verð frá:

25,6 - 43,9 millj.

... 50- 70 m² 2-3ja herbergja
á svæði 101-108
Helst mikið áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... hæð í 101 eða 107
Með 3-4 svefnherbergjum.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

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

107 Reykjavík

112 Reykjavík

104 Reykjavík

Grandavegur

Logafold

Nökkvavogur

Góð 3ja herbergja
Fyrir eldri borgara
Mikil sameign, sauna og heitur pottur
Frábært útsýni
Góðar gönguleiðir

7 herbergi. 4 svefnherb., 3 stofur. og 3 baðherb.
Sérlega rúmgóð og vel skipulögð
198 m2 + aukaíbúð, rólegt og fjölskylduvænt hverfi
175 m2 neðri sérhæð í tvíbýli, auk 24 m2 bílskúrs
60 m2 aukaíbúð með sérinngangi

3ja herbergja, kjallari

Verð:

- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

29,0 millj.

Verð:

Stærð 86,9 m2
Góð staðsetning
Rúmgóð íbúð

41,9 millj.

Verð:

20,5 millj.

í síma 697 9300 eða miklaborg.is

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

203 Kópavogur

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Álakvísl

Falleg 3ja herbergja

Sjarmerandi 3ja herbergja
Í fallegu reisulegu timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði

Falleg 4 herb. á 2 hæðum

Á jarðhæð

Óska eftir 1-3 hverberja íbúð í 101

Bílskýli

- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

110 Reykjavík

Skeljanes

... 1-3 herbergja íbúð í 101
á góðu verði, má vera ósamþykkt.

101 Reykjavík

Perlukór

Verönd

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Verð:

26,5 millj.

Verð:

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu
Elliðaárdalur í næsta nægrenni
Laus fljótlega

23,9 millj.

Verð:

27,9 millj.

... 4ra herb. íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson
í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

... 4ra herb. íbúð í Grafarholti
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

101 Reykjavík

í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

w.miklaborg.is

201 Kópavogur

113 Reykjavík

Njálsgata

Marteinslaug

Lautasmári

3ja herbergja 55 m2
Nýuppgerð

Mjög góð 2ja herbergja
72,2 m2
Efsta hæð í lyftuhúsi

Rúmgóð 2ja herbergja, 80 m2

Góð staðsetning
Sér inngangur

Góðar svalir
Gengið upp 1/2 hæð

Góð áhvílandi lán
Verð:

14,9 millj.

- með þér alla leið -

Gott skipulag
Verð:

18,9 millj.

Verð:

16,9 millj.

MIKLABORG

569 7000

- með þér alla leið -

Atvinnuhúsnæði

selur atvinnuhúsnæði

Bæjarháls 1

110 Reykjavík

Urðarhvarf 8

203 Kópavogur

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

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

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

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

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

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

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

inndregin og er yfir hluta hússins. Gert er ráð fyrir fjölda bílastæða í bílastæðiskjallara.
Eignin er á byggingarstigi og selst í núverandi ástandi.

105 Reykjavík

110 Reykjavík

221 Hafnarfjörður

221 Hafnarfjörður

Skipholt

Bíldshöfði

Breiðhella

Rauðhella

Nútímalegt 338 m2 verslunar- og þjónusturými

Til leigu afar glæsliegt 240 m2 skrifstofupláss

Gott iðnaðarbil 415,2 m2

Tvö atvinnuhúsnæðisbil sem eru bæði

Verslunargluggar með mikið auglýsingagildi

Húnæðið er á 7. hæð með miklu útsýni

Tvær innkeyrsluhurðir og mikil lofthæð vinnusal

ca. 275 ferm. með innkeyrsluhurð.

Allt nýtt að innan og öflugar tölvu- símalagnir

Aðgangur að mötuneyti

Gott milliloft um 150 m2 fyrir skrifstofur

Laust strax.

Góð bílastæði fyrir framan húsið

Góð sameign og starfsmannaaðstaða

Getur losnað strax

TIL LEIGU

Seljandi skoðar allskonar skipti

105 Reykjavík

203 Kópavogur

22,5 millj. hvort bil

TILBOÐ

TIL LEIGU

108 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Urðarhvarf

Rauðarárstígur

Háaleitisbraut

Hvaleyrarbraut

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

Glæsilegt skrifstofu og þjónustuhúsnæði

191 m2 veislusalur

Miðsvæðis í Reykjavík

Þar af 80 m2 skrifstofurými

Sala eða leiga kemur til greina

Góð staðsetning

Gott 976 m2 iðnaðarhúsnæði á jarðhæð
Góður leigusamningur á hluta húsnæðisins
Stórt malbikað útisvæði
Eigandi skoðar skipti á minni eign
með góðu útisvæði

Frábær fjárfestingarkostur

Miklir möguleikar
Verð:

101 Reykjavík

27,0 millj.

Verð:

104 Reykjavík

25,0 millj.

Verð:

108 Reykjavík

110 millj.

104 Reykjavík

Austurstræti

Dugguvogur

Síðumúli

Skútuvogur

Til sölu eða leigu á besta stað í miðbænum

Fallegt 605 m2 iðnaðarhúsnæði á áberandi stað

Til leigu skrifstofuhúsnæði

Fallegt 900 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

292,5 m2 á 3. hæðum

Skrifstofur og vinnusalir

Stærðir 210, 330 og 340 m2

Vandaðar innréttingar

Í dag er rekinn prentsmiðja í húsnæðinu

Öflugar síma- og tölvutengingar

Mikil lofthæð

og selst eignin með

Laust strax

Hentar undir undir ýmsan rekstur

TILBOÐ

leigusamningnum.

Verð:

95,0 millj.

- með þér alla leið -

TIL LEIGU

Verð:

140 millj.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Ólafsgeisli 20 - 113 Rvk

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Dalprýði 11 – 210 Gbæ

Verð: 47,9m

Opið
Opið
hús
hús

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Lautasmári 3 - 201 Kóp

Verð: Tilboð

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Þórey
Sölufulltrúi
663 2300

Verð: 26,5m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 166,3 fm
Herb.

Herb: 5-6
Lóðir
Stærð: 944,7 fm

Herb:45-6Stærð: 105 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudag 2.apríl kl 18.30-19.00

Allar upplýsingar í 898 6106

OPIÐ HÚS mánud. 2. apr frá kl. 17:30-18:00

Eignin getur verið laus strax! Einstaklega falleg og glæsileg neðri
sérhæð með bílskúr og yfirbyggðum svölum á frábærum útsýnisstað
við golfvöllinn í Grafarholti. Eignin er öll mjög vel um gengin og
frágangur til fyrirmyndar. Örstutt er út í náttúruna og óbyggt svæði er
fyrir neðan hús, útsýni frá eigninni er stórkostlegt.

Um er að ræða glæsilega einbýlishúsalóð, hornlóð í botnlangagötu í
nýju hverfi í Garðabæ. Búið að gera teikningar en hægt að koma að
lægfæringum og/eða breytingum á þeim. Óskað er eftir tilboðum í
annað hvort lóðina eina og sér og/eða allt upp í fullbúið einbýlishús.

Falleg, rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við
Lautasmára. Íbúðin er með tveimur svefnherbergjum og með tveimur
stórum stofum. Eldhúsið er bjart með fallegum borðkrók. Parket er á
gólfum. Þvottahús er inní íbúðinni og svalir eru til suðurs.
Lítið áhvílandi.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Vatnsendahlíð 135 – 311 Borgarnes

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Völvufell 28 – 111 Rvk

Verð: 19,9m

Drekavellir 37 – 221 Hfj

Verð: 34,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Verð: 64,7m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 81,9 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 164 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 231,5 fm
Herb.

Hringið og bókið skoðun s. 895 6107

OPIÐ HÚS mánud. 2. apríl. Kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 2. apríl kl. 17:30-18:00

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.

Glæsilegt mikið endurnýjað 5 herbergja, 140,5 fermetra raðhús á einni
hæð auk 23,5 fermetra bílskúrs. Húsið er með suðurgarði, palli og
gróðurhúsi innangengt frá stofu. Búið er að endurnýja stóran hluta
hússins, þar á meðal forstofu, gestasnytingu, eldhús og baðherbergið.

Stílhreint, flott og fullbúið einbýlishús með rúmgóðum bílskúr. Mikil
lofthæð og gott skipulag. Öll rými rúmgóð, 2 svefnherbergi (auðvelt að
breyta í 3-4) Stílhreinar en viðamiklar innréttingar. Hiti í hellulögðu
bílastæði og steyptur veggur umlykur húsið á tvo vegu.
Flott hús.

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Strandvegur 26 – 210 Gbæ

Furugrund 24 – 200 Kóp

Verð: 33,5m

Opið
hús

Herb. 5

Verð: 18,5m

Opið
hús

Stærð: 120,7 fm

Herb. 3

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Goðatún 12 - 210 Gbæ

Verð: 31,1m

Hamradalur 14 - 260 Reykjanesbæ

Verð: 42,9m

Opið
hús

Stærð: 75,5 fm

Herb. 4

Stærð: 145,1 fm

Herb. 6

Stærð: 221,7 fm

OPIÐ HÚS mánud. 2 apríl frá kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjud. 3. Apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 2. apríl kl. 18:30-19:00

Yfirtaka + kostnaður!

Mjög björt og falleg íbúð með stæði í lokaðri
bílageymslu. Íbúðin er á 2 hæð í góðu lyftuhúsi.
Þrjú svefnherb. og 2 stofur. Stórar suðursvalir.
Gólfefni parket og flísar. Fallegt útsýni að sjó á
milli húsa og að Bessastöðum.

Vel staðsett íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Íbúðin er
með stórum svölum og stutt í útivistarsvæðið í
Fossvogsdalnum. Rúmgóð stofa, eldhús, 2
svefnherb. og bað. Geymsla og sameiginl.
þvottahús í kjallara.

Upprunalegt einbýli með bílskúr og stórum garði
sem í eru 2 gróðurhús. Tvö svefnherbergi, tvær
rúmgóðar stofur með útgengi á pall. Steyptur
kjallari með 20 fm. geymslu og þvottahúsi.

Áhvílandi lán frá Arionbanka er í dag kr.
42.237.012*** Einstaklega fallegt og vel
skipulagt einbýli á einni hæð með bílskúr og
stórri timburverönd. Fjögur herb., sjónvarpshol
og kamína í stofu.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

;PSIVó

;0.,9303@*;>(;,9:65.+(=,5769;693(5+6

Daggarvellir 7 – 221 Hfj

Verð: 30.9m

Opið
hús

Herb. 4

Herb. 2

Stærð: 120 fm

OPIÐ HÚS mánud. 02.apríl kl. 18:30-19:00

*Laus strax* Mjög falleg og rúmgóð 4ra herb.
efrihæð í nýlegu fjórbýlishúsi. Íbúðin er 120,1 fm
með geymslu sem er um 10 fm. Íbúðin er
frábærlega staðsett gagnvart bæði skóla og
leikskóla. Öll eignin er nýmáluð og spösluð.

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

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000
Verð: 35,5m

Hringbraut 119 – 101 Rvk

Verð: 22,9m

Opið
hús

Herbergi: 7
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Stærð: 62,3 fm

OPIÐ HÚS mánud. 02.apríl kl. 17:30-18:00

Línakur 3b – 210 Grb

/¤N[LYHóI}RHZRVó\U\TWmZRHUH

Verð: 14,9m

Opið
hús

Opið
hús
693(5+6>(;,9:65.!TPUHRZ[\YMYm+PZUL`>VYSK

Miklabraut 70 – 105 Rvk

Stærð: 285 fm
Baðherbergi: 4
Sundlaug
Heiturpottur
Disney 15 mín.

Herb. 4

Stærð: 129 fm

OPIÐ HÚS mánud. 2.apríl kl 18:30-19:00
,KKH)QHYUHK}[[PY
:S\M\SS[YP
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Glæsileg 4ra herbergja íbúð á annari hæð í
fallegu fjölbýlishúsi í Akralandinu. Íbúðin er með
sérinngangi af svölum. Gott útsýni er frá íbúðinni
yfir Garðabæinn til suðurs og yfir Kópavoginn og
Esjuna til Norðurs. Örstutt er í alla helstu
þjónustu. Upp. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Herb. 3

Stærð: 90 fm

OPIÐ HÚS mánud. 2.apríl kl 17:30-18:00

Góð 3ja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu.
Frábær staðsetning og stutt í alla helstu
þjónustu. Sérinngangur er í íbúðina, gengið inn
frá Lágholtsvegi.

Upp. Þorsteinn, gsm: 694 4700

FJÁRFESTAR
19 ÍBÚÐA LEIGUFÉLAG TIL SÖLU

Til sölu leigufélag með 19 íbúðum að Eskivöllum 17 í Hafnarﬁrði.
Nýtt fullbúið fjölbýlishús, 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. Góð ávöxtun.

Kristbjörn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali

Allar upplýsingar á skrifstofu
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Sólveig Regína Biard
Ritari
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Sólveig Regína Biard
Ritari

Árni Sigurgeirsson
Sölumaður

Árni Sigurgeirsson
Sölumaður

Sími: 510 3800
husavik@husavik.net
www.husavik.net

Elías Haraldsson
Löggiltur fasteignasali

Húsavík fasteignasala
Borgartúni 29
105 Reykjavík

Elías Haraldsson
Löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 10 | 108 Reykjavik | s. 588-3300 | gsm. 692-3000 | midbaer@midbaer.is | www.midbaer.is
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FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali r Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Parhús-Reynimel

Eignir vikunnar

3ja herbergja
Fallegt ca. 85 fm.
parhús í vesturbænum.
Húsið er allt nýlega
endurnýjað og með
palli og afgirtri lóð. Það
er laust til afhendingar
strax Húsið skiptist
í 2 svefnherbergi og
tvískipta stofu með
möguleika á að hólfa
af eitt herbergi í viðbót.
Sjón er sögu ríkar.
Verð 34.9 millj.

552 1400

Traðarland Fossvogi

Þórufell-YFIRTAKA + 600 þÚS.
Ca. 56 fm. björt og falleg 2ja herbergja íbúð.
Áhvíland. Íbúðalánasjóður ca. kr. 13,3 millj.
Verð 13,9millj. Útborgun aðeins kr. 600 þús.

Kambasel 57 -raðhús
Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við Traðarland í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnh.,
stórar stofur, eldhús, baðh., innbyggður bílskúr o.ﬂ. Góð lóð með skjólgóðum pöllum. Gott
hús á frábærum stað. Tækifæri til að eignast gott hús á 1 hæð í Fossvoginum. Verð 70 millj.
Bragagata 29, Rvk.-Áhvílandi ca. 18 millj.
Falleg talsvert endurnýjuð íbúð, inngangur bakatil,
2,svefnh., nýlegt eldhús, rúmgott baðh. og stofa
með góðu miðb. útsýni. Góð eign á frábærum stað.
Góð lán áhvílandi, tæpar 18 millj. Verð 19,9 millj.

Kaplaskjólsvegur-2.hæð

2ja herbergja
Mikið endurnýjað, glæsilegt raðhús á rólegum stað. Á neðri hæð eru eldhús, stofur og þvotthús og
geymsla. Frá stofu er gengið út á góðan pall og í garð . Á efri hæð eru 4 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og hol og einnig er ris sem nota má sem svefnherbergi, tómstundarými o.ﬂ. Verð 35,9 millj.

4ra herbergja

Flétturimi-jarðhæð m. verönd
Ca. 68 fm. góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð með verönd
út frá stofu. Inngangur sameiginlegur með einni annari
íbúð.Áhvílandi 14,6 millj., Verð 16,5 millj. Lítil útborgun.

Gullsmári-jarðhæð með sérverönd
Ca. 95 fm. vel skipulögð íbúð á jarðhæð. 3
svefnh., útgengi frá stofu á verönd. Gott eldhús.
Þvottah. og geymsla í íbúð. Frábær staðsetning.
Verð 25,5 millj.

Rúmlega 100 fm. björt og falleg endaíbúð á frábærum stað í vesturborginni. Í dag er hún 2
herbergi og 2 stofur, en auðvelt að nýta sem 3 svefnherbergi og stofu. Endurnýjað baðherbergi
og guggar. Góð eign í vesturborginni. Verð 26,8 millj.

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

Grettisgata-ódýr eign
Ca 32. fm íbúð í mikið emdurnýjuðu húsi á
frábærum stað við Grettisgötu. Hentar vel til úteigu
til ferðamanna. Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

Skútuvogur 3 – Vöruhótel

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Reykjabyggð 36 - 270 Mosfellsbær
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Fallegt 173,2 m2 einbýlishús
á einni hæð með bílskúr.
Eignin er 173,2 m2, þar af
einbýli 148,0 m2 og bílskur
25,2 m2. 4 svefnherbergi.
Falleg eign á vinsælum stað
í Mosfellsbænum. Stórt
hellulagt bílaplan og timburverandir með heitum potti.
Seljandinn skoðar skipti á
3-4ra herbergja eign í Mosfellsbæ.
V. 44,9 m. 10286
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00

S
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Lambastekkur - 109 Reykjavík
Fallegt 192,3 m2 einbýlishús með bílskúr við
Lambastekk í Reykjavík. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, gestasalerni,
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Bílskúrinn
er 28 m2. Góð staðsetning og stendur húsið hátt í
götunni í útjaðri byggðarinnar. V. 56,0 m. 10283

Hörgatún - 210 Garðabær
Ólafsgeisli 20 - 113 Reykjavík
Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri sérhæð með
bílskúr á frábærum útsýnisstað. 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. 47,9 m. 10254

Fallegt 249,6 m2 einbýlishús
með bílskúr og aukaíbúð.
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. 10300
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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. V. 44,9 m. 10297

Þrastarás 46, íbúð 306 - 221 Hafnarfirði

Austurberg 8,íbúð 402 - 111 Reykjavík
58,6 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýlishúsi við Austurberg 8 í Reykjavík. Eignin skiptist í
forstofuhol, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og
stofu. Íbúðin þarfnast lagfæringa að innan. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 11,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 12:00 til 12:30.

Traðarholt - Kjós
Fallegt 210 m2 einbýlishús
á 6.900 m2 eignarlóð við
Traðarholt 1 í Kjós. Mjög
fallegt útsýni er frá húsinu.
Húsið skiptist í forstofu,
eldhús, stóra stofu, gestasnyrtingu, sjónvarpshol, 3
barnaherbergi, hjónaherbergi,
þvottahús og baðherbergi.
V. 33,9 m. 10301

*NÝTT Á SKRÁ*

S

Barrholt - einbýli m/aukaíbúð
*Nýtt á skrá*

Um er að ræða samtals 3.752,8
fm atvinnuhúsnæði á besta stað,
við Skútuvog 3 í Reykjavík. Húsið
skiptist í 2.016,5 m2 vörugeymslu og
skrifstofur, byggt árið 1992 og hinsvegar í 1.736,3 m2 vörugeymslu og
skrifstofur, byggt árið 2000. Eigninni
fylgir hillukerfi á lager, kælikerfi og
fullbúinn skrifstofu og fundaraðstaða
– tilbúið til notkunar. Auðvelt að
skipta húsinu upp í tvær rekstrareiningar. Eignin er laus til afhendingar
strax. Verð kr. 480.000.000,- Allar
nánari upplýsingar hefur Einar
Páll, löggiltur fasteignasali í síma
586 8080.
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Rúmgóð og vel skipulögð
94,6 m2, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á efstu hæð
í þriggja hæða fjölbýlishúsi
við Þrastarás 46 í Hafnafirði.
Mjög fallegt útsýni er frá
íbúðinni. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 19,9 m.

S
HÚ

*NÝTT Á SKRÁ*

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

Furubyggð - 270 Mosfellsbær

S
HÚ
*NÝTT Á SKRÁ*

Stíflusel 16, íbúð 203 - 109 Reykjavík
Falleg 95,1 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja
hæða fjölbýlishúsi við Stíflusel 16 í Reykjavík.
Eignin skiptist í hol, tvö svefnherbergi með
fataskápum, baðherbergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 13,1 m2 sérgeymsla. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 16,9 m.
Opið hús í dag mánudag frá kl. 13:00 til 13:30.

*Nýtt á skrá*

*NÝTT Á SKRÁ*

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. 5279

BÚSETI auglýsir eftirfarandi búseturéttaríbúðir
Umsóknarfrestur til og með 10. apríl - úthlutun 11. apríl

Aðalfundur
Búseta
30. apríl kl. 17 á
Grand Hótel
Reykjavík,
hefðbundin
aðalfundarstörf
Kl. 18 verður
kynning á
fyrirhuguðum
húsbyggingum
félagsins

Engjahlíð 3a íbúð 202

Hamravík 36 íbúð 201

Hafnarfjörður 221
3. herb. 76 m2
Afhending: 15. júní

Reykjavík 112
4. herb. 119 m2
Afhending: Byrjun maí

“Þriðja leiðin”

ATH: Íbúð með tekjumarki
Búseturéttur hámark: 1.990.855,Búseturéttur lágmark: 1.355.411,Búsetugjald: 72.286,-

á húsnæðismarkaðnum
Hafðu samband eða
farðu
farðuáá www.buseti.is
og kynntu þér málið !

Búseturéttur hámark: 2.943.464,Búseturéttur lágmark: 2.154.525,Búsetugjald: 151.447,-

Fyrirvari um prentvillur og mögulegar breytingar á verði - ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum

%~VHWLK~VQ èLVVDPYLQQXIpODJ6tèXP~OL5H\NMDYtNVZZZEXVHWLLVEXVHWL#EXVHWLLV

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17.30 – 18.30.
Kíktu í heimsókn og sjáðu fallegar
eignir.
S
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Norðurbakki 13c í Hfj.
15 íbúða stigagangur. Verð frá 25 – 38,5
millj. Glæsilegar 3ja herb. íbúðir með
sjávarútsýni. Sölumenn Ás verða á
staðnum. Nánari lýsing og myndir: http://
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/238011/
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Dofraborgir 38, 2.hæð í Grafavogi.
Verð 29,5 millj. Falleg 123 fm íbúð, þrjú
svefnherbergi. Bílskúr. Logi tekur á
móti gestum. Nánari lýsing og myndir:
http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/238529/
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Suðurholt 1 í Hafnarfirði.
Verð 27,8 millj. “LAUS STRAX” Falleg talsvert
endurnýjuð 125 fm neðri sérhæð í góðu tvíbýli á
sérlega góðum stað í jarðri byggðar. Skúli tekur á
móti gestum. Nánari lýsing og myndir:
http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/233012/
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Norðurbakki 25a í Hfj.
íbúð 202 á 2. hæð. Verð 40,9 millj.
Falleg 128 fm íbúð sér stæði í bílakjallara.
Einstakt sjávarútsýni. Tvö svefnherb.(voru
3 en búið að breyta). Guðrún tekur á móti
gestum. Nánari lýsing og myndir: http://
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/238528/

S

PIÐ

S

HÚ

O

Norðurbakki 19, í Hfj.
Verð frá 29,3 - 31,3 millj. Fallegar 3ja
herb. íbúðir í lyftuhúsi, tvennar svalir,
stæði í bílageymslu. Sölumenn Ás verða á
staðnum. Nánari lýsing og myndir: http://
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/171729/
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Þrastarás 46 í Hfj.
íbúð á 3. hæð Verð 19,9 millj. 94 fm, tvö
svefnherbergi. Sérinngangur af svölum.
Frábært útsýni. Sölumaður Ás verður á
staðnum. Nánari lýsing og myndir: http://
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/238554/

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

MIÐHRAUN. 97 FM ÍBÚÐ/SKRIFSTOFA
Nýstandsett 3ja-4ra herbergja íbúð.
2 svefnherbergi. Baðherbergi, sturtuklefi, eikarinnrétting. Stór opin stofa, eldhús
með nýlegri eikarinnréttingu. Hvíttaðar eikarhurðar í herbergjum,innfeld.
Eikarparket og náttúru flísar á gólfum. Innfelld halogenljós í lofti
V. 14.9 M. ÁHV. 9,0 MILLJ

FERÐAÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI
Til sölu lítið ferðaþjónustufyrirtæki meðfylgjandi er GMC Savana 8 manna árg ´05
4x4, Sérútbúinn bíll fyrir fatlaða,og fullbúin heimsíða. Miklir tekjumöguleikar
V. 4.9 MILLJ. ÁHV. 2,0 MILLJ
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Anton Karlsson
S: 771 8601

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali
S: 898 1233

Gunnlaugur A.
Björnsson
S: 617 5161

Markús G.
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.

Sigurður Gunnlaugsson
lögg. Fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is

Hamraborg 38 Kóp.
Til sölu björt 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð við
Hamraborg í Kópavogi,
með miklu útsýni til vesturs.
Íbúðin skiptist í hol,
baðherbergi, þrjú
svefnherbergi, eldhús og
rúmgóða stofu með stórun
vestursvölum.
Húsið er í mjög góðu
ástandi, var málað að utan
fyrir um einu ári og stigagangur er nýlega t
eppalagður, nýleg
eldvarnarhurð fram
í sameign úr íbúð.
Bílastæðahús.

Húsnæði fyrir félagasamtök
Fasteignasalan TORG leitar að húsnæði undir veislu- og
ráðstefnusali fyrir félagasamtök.
Stærð þarf að vera á milli 200-250 fm og aðgengi þarf
að vera gott.
Ákjósanleg staðsetning er svæðið í kringum Háaleitisbraut, en aðrar staðsetningar eru ekki útilokaðar.
Einnig kemur til greina að skoða ófullgert húsnæði eða
húsnæði sem þarfnast lagfæringar.
Allar nánari upplýsingar veitir Óskar Bergsson,
sölufulltrúi, í síma 893 2499 og oskar@fasttorg.is

Hrauntunga 18
200 Kópavogur
Mjög fallegt hús, mikið útsýni

Unga kynslóðin fær allt það skemmtilega og
vandaða barnaefni sem hún á skilið um páskana:
Leikið íslenskt efni og frábærar erlendar teiknimyndir.
Þegar kvöldar tekur spennan við fyrir þá fullorðnu!

TANGLED
Skírdag kl. 19:00

SKOPPA OG SKRÍTLA

ARCTIC TALE
Annan í
páskum
kl. 19:00

ALGJÖR SVEPPI
OG DULARFULLA
HÓTELHERBERGIÐ
Páskadag kl. 18:55

Stærð: 311 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 50.100.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Tilboð óskast í tvö timburhús án lóðréttinda til brottflutnings eða niðurrifs
staðsett við Hjarðarhaga 2 - 6
Hannes
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

MÁNUDAGINN 2.APRÍL FRÁ 18:00-18:30

Verð: 59.900.000

Remax Lind kynnir: Glæsilegt einbýlishús með frábæru útsýni á tveimur hæðum við Hrauntungu á
besta stað í veðusældinni í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er 311 fm á tveimur hæðum með aukaíbúð á
neðri hæð. Fallegt og rólegt hverfi og mikið útsýni. Húsið er vel byggt og hefur verið vel við haldið af
sömu fjölskyldu frá byggingu þess 1966. Nýlegt þak og nýlega viðgert að utan.
Yfirbyggðar svalir.
aLLAR UPPLÝSINGAR VEITIR: HANNES S.699-5008 HANNES@REMAX.IS

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

15075 – Timburhús (Letigarður). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda
til brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 124 m² einingarhús, byggt árið
1978 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Austurmörk 4,
Hveragerði, www.
byrfasteign.is

sími 483 5800
Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Til sölu 160ha jörð
í u.þ.b. 70 km fjarðægð frá Reykjavík.

15077 – Timburhús (Sumarhöllin). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda til
brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 181,3 m² einingarhús, byggt árið
1987 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.
Húsin eru í eigu Háskóla Íslands og standa við Hjarðarhaga 2 – 6 í Reykjavík.
Húsin eru til sýnis í samráði við byggingastjóra Háskóla Íslands,
Ingólf Aðalbjörnsson á skrifstofutíma í síma 525 4757.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 17. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska

Til sölu 160ha jörð í u.þ.b. 70 km fjarðægð frá Reykjavík. Á jörðinni er
stórt íbúðarhús, fjós og hlaða í sæmulegu standi. Jörðin er sléttlend og
algróin. Nánari upplýsingar á skrifstofu Byr fasteignasölu í síma 483 5800.
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Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

2. APRÍL 2012

Veitingahús á Hjalteyri - Kaffi Lísa
Veitingaskáli, 119 fermetrar,
sem stendur á 1,2 hektara
leigulóð á besta stað á
Hjalteyri við Eyjafjörð.

Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Hvassaleiti 58 – 60 ára eldri
-

Nægt landrými til byggingu orlofshúsa umhverfis kaffihúsið
Höfn er á staðnum en Hjalteyri er steinsnar frá hverastrýtum, vinsælum köfunarstað í Eyjafirði
Miðja vegu milli skíðasvæðanna á Akureyri og Dalvík
Aðeins 24 kílómetrar til Akureyrar

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

- Blómstrandi listalíf í Verksmiðjunni á Hjalteyri

Nánari upplýsingar í síma 535-1000 Brandur

Fagrihjalli - Kóp Raðhús

GEFÐU
VATN

Vönduð 2ja herb 76 fm íbúð á 4 hæð í lyftuhúsi.
(VR blokkin) Hús sameign og íbúð í góðu ástandi.
Parket á öllum gólfum, nýlegt baðherbergi og góðar svalir.
Mikil þjónusta í boði fyrir íbúa hússins.
V. 25,6m Laus strax.
Nánari uppl. veitir: Gustaf Adolf Björnsson, fasteignasali
s: 895-7205 /gustaf@heimili.is

Gustaf Adolf Björnsson,
fasteignasali

Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

Mjö gott
Mjög
tt 207 fm
f parhús
hú á tveimur
t i
hæðum
h ð
meðð innbyggðum
i b ð
bílskúr
bíl kú vell
staðsett hús. Eignin skiptis í anddyri, hol, gestasnyrtingu, þvottahús og
2 herbergi. Efri hæð, stofa, eldhús, baðherbergi og 2 svefnherbergi.
Glæsilegur garður og pallar.
Hafnargata 27 • 230 Keﬂavík
Símar 421 1420 / 421 4288
asberg@asberg.is • asberg.is

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

Arnarstapi sumarhús Einstök staðsetning
DEAD
DLIEST CATCH
Alla
Al
laa dagaa á Discoveryy Ch
Chaannnel
Chan

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Tilboð óskast í jörðina Bjálmholt
í Rangárþingi.
Rangárþingi
Einstakt sumarhús á Arnarstapa á frábærrum útsýnisstað.
Nónhóll er vinalegt sumarhús, byggt 1978. Húsið stendur á einstökum
stað: fyrir neðan styttuna af Bárði Snæfellsás. Ekkert sumarhús er
nálægt og útsýnið er stórfenglegt. Húsið er 63 fm. Fallegt sumarhús
sem vert er að skoða. Verð 11,9 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Okkar
hlutverk
er að
dreifa
fjölpósti, blöðum,
tímaritum, bréfum
og vörum.

+*!22)6!8.!2 ²43µ.)3,«¨)2 ¥ (6!,&)2¨)
Sala 15238. Bjálmholt í Rangárþingi ytra.
Um er að ræða jörðina Bjálmholt í Rangárþingi, (án greiðslumarks). Á jörðinni
er 115,1m² íbúðarhús sem er kjallari, hæð og ris byggt úr steinsteypu og timbri
árið 1930. Ræktað land er 37,3ha en heildarstærð jarðarinnar er u.þ.b. 180200ha. Útihús eru: Fjárhús byggt 1964 stærð 95,4m², hlaða byggð 1964 stærð
50,4m², fjárhús byggt 1975 stærð 196,5m² , hlaða byggð 1964 stærð 170,0m²,
fjárhús byggt 1973 stærð 176,4m². Fasteignamat eignarinnar er kr.16.427.000,og Brunabótamat kr.42.295.000,- samkv. Fasteignaskrá Íslands. Mannvirkin
þarfnast töluverðra endurbóta.
Jörðin er í um klukkustundar akstursfjarlægðar frá höfuðborgar-svæðinu.
Einnig er stutt í þjónustu á Hellu og þá er jörðin í næsta nágrenni við Laugalandsskóla. Jörðin býður upp á ýmsa möguleika.
Jörðin og húsakosturinn eru til sýnis í samráði Hermann Sigurjónsson í síma
862 0740 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 á þar til gerðum tilboðseyðublöðum fyrir kl.10.00 þann 17.
apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska.
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Kjarrivaxnar útsýnislóðir í
Hvalfirði
Til sölu eða leigu stórar, fallegar lóðir með frábæru útsýni
yfir Hvalłörð. Lóðirnar eru í
skjólgóðri, kjarrivaxinni hlíð
sem snýr mót suðri í landi
Kalastaða, 55 km frá Reykjavík.
Tilbúnar Ɵl aĬendingar.
FjölbreyƩ afþreying í nágren-

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

4IL SÎLU EÈA LEIGU STËRAR FALLEGAR LËÈIR MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI
YÙR (VALFJÎRÈ ,ËÈIRNAR ERU Å SKJËLGËÈRI KJARRIVAXINNI HLÅÈ
SEM SNÕR MËT SUÈRI Å LANDI +ALASTAÈA  KM FR¹ 2EYKJAVÅK
4ILBÒNAR TIL AFHENDINGAR &JÎLBREYTT AFÖREYING Å N¹GRENNINU
3UND GOLF VEIÈI OG GÎNGULEIÈIR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR Å SÅMA   OG
¹ WWWKALASTADIRCOM

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Unga kynslóðin fær allt það skemmtilega og vandaða barnaefni sem hún á skilið um páskana:
Leikið íslenskt efni og frábærar erlendar teiknimyndir. Þegar kvöldar tekur spennan við fyrir þá fullorðnu!

TANGLED

Disney - ævintýri eins
og þau gerast best.
Skírdag kl. 19:00

ARCTIC TALE

SKOPPA OG SKRÍTLA

Hrífandi ævintýri frá
þeim sömu og gerðu
March of the Penguins.

Bregða á leik
um páskana,
hressar
að vanda!

Annan í páskum kl. 19:00

ALGJÖR SVEPPI
OG DULARFULLA
HÓTELHERBERGIÐ
Frumsýning í sjónvarpi!
Páskadag kl. 18:55

LATIBÆR

Útsending frá Latabæjarhátíðinn
i
í Laugardalshöll þar sem
Íþróttaálfurinn og félagar
fá alla til að iða af kæti!

SCARED SHREKLESS
Ný teiknimynd með
Shrek og félögum
Páskadag kl. 10:40

Páskadag kl. 09:25

SPENNANDI PÁSKAR FYRIR FULLORÐNA FÓLKIÐ
Magnþrungnar og margverðlaunaðar kvikmyndir setja svip sinn á páskana.
Líka spennandi þættir eins og Game of Thrones, Homeland og Grey’s Anatomy
að ógleymdu Mið-Íslandi og ýmsu góðu gríni alla páskana!

Tryggðu þér Stöð 2 um páskana
í síma 512 5100 eða á stod2.is
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

MÁNUDAGUR 2. apríl 2012
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A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

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

Bílaþjónusta

Húsaviðhald

Spádómar

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

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

KEYPT
& SELT
Varahlutir í kerrur, mikið af íhlutum til
kerrusmíða, nöf, öxlar, dekk á felgum,
flexitorar, kúlutengi, ljós, rafkerfi og fl.
Mikið úrval af kerrum frá Humbaur.
www.topplausnir.is Smiðjuvegur 40,
gul gata, s: 517 7718.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

MALBIKSVIÐGERÐIR

Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki. Sími:
565-2030 www.colas.is colas@colas.is
ISO 9001 vottun

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

Spákonan Sirrý

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

Til bygginga

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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.
Transporter ‘99 Kaupi bíla til niðurrifs.
sími 661 5270.

Rafvirkjun

Öryggis- og peningaskápar

GS Varahlutir
Sími 567-6744

Verslun

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.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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.

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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.

Eigum á lager stærðir, 200x200cm,
217x217cm og 235x235cm. Lokin
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin
á markaðinum í dag. Sími 777 2000.
www.heitirpottar.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Ísskápar,
þvottavélar,
þurkarar,
frystikystur, frystiskápar. S. 896 8568.

Önnur þjónusta
Óskast keypt

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

Japanskar vélar
Bílapartasala

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

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

Er öspin til ama ?

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

Pípulagnir

Snyrtum og klippum allan trjágróður.
Fáðu verðtilboð í síma 692-1962. Engi
ehf.

Bókhald

Pípulagnir

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar
og skattframtöl. Fagleg og vönduð
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S:
456-2500 bstapar@bstapar.is

Faglærðir Píparar

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

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 663 5315.
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Hreingerningar

Skattframtöl 2012

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

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

Tölvur

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

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

Málarar
Málarameistari

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

Vy-þrif ehf.

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

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

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

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.

ÞJÓNUSTA

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Til sölu

Varahlutir

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

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

s. 552-4910.

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

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

GREEN-HOUSE

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

Nýjar vörur, vor-og sumarvörurnar
eru komnar. Opið í dag mánudag
13-17,þriðjudag 13-17 og miðvikudag
13-17. Verið velkomin. Green-house
Þverholt 18 105 Reykjavík S.7772281
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Heimilistæki

HEILSA

Geymslur.com

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

Gisting
Orofsíbúð miðsvæðis á Akureyri.
Stúdíóíbúð með frábæru útsýni og
suðursvölum. Nokkur tímabil í apríl
laus. gudnido@yahoo.com

Heilsuvörur

ATVINNA
Atvinna í boði
Veitingahús Nings Framtíðarstarf
Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Veitingahús Nings óskar eftir
vaktstjóra í fullt starf og
starfsfólk á vaktir.

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

Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að
hafa góða þjónustulund, vera
röskur, 20 ára eða eldri og
íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á
www.nings.is

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

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

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Nudd

Veislulist Skútan
Óskar eftir starfsmanni í
uppvask og aðstoð í eldhús frá
kl. 08-16.
Upplýsingar veitir Sigurpáll í
síma 565 1810

Óska
eftir
harðduglegum,
heiðarlegum starfskrafti á bónstöð.
Umsóknir sendist á netfangið
atvinna2012@gmail.com

Hjólbarðaverkstæðið
Nýbarði

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

Okkur vantar starfsfólk m. reynslu
á hjólbarðaverkstæðið Nýbarða í
Garðabæ. Uppl. í s. 565 8600 & 692
6669.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Húsnæði í boði

TILKYNNINGAR
Gistiheimili Guesthouse

Tilkynningar

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

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

Gott og vel staðsett forstofuherbergi í
kjallara að Búðargerði. Uppl. 6934161.

HEIMILIÐ
Húsgögn
Til sölu rafmagnsrúm með nuddi og fl.
frá Ragnari Björnssyni. Kostar nýtt 400
þ. selt á 50.þ. Uppl. í s:891-8727
Vil kaupa kommóðu, borð og stóla.
Uppl. í s: 891-8727

Dýrahald

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.

Næsti félagsfundur
Ferðaklúbbsins 4x4 verður
haldinn mánudagskvöldið 2.
apríl, kl. 20:00. Fundarstaður er
Hótel Natura (Loftleiðir).
Dagskrá

Húsnæði óskast
Óska eftir 3 til 4 herbergj íbúð í
grafarvogi helst langtíma leigu sem
fyrst mikill þörf erum á götunni fljótlega
upplýsingar í síma 6125060

Atvinnuhúsnæði
Iðnaraðhúsnæði með innkeyrsludyrum
óskast, 500 til 1200 m2. Fyrirtæki í
rekstri til 20 ára vantar húsnæði á stór
Reykjavíkursvæðinu til leigu fyrir 500 kr
á fermeter. Áhugasamir senda e-mail á
verkefni@nailart.is

Geymsluhúsnæði
Svartir labradorrakkar til sölu, tilb.
til afhend. HRFÍ ættbók. Gott verð.
Uppl. í s: 8222118, 8220383 & á fb;
fornastekksræktun.

Félagsfundur F4x4

www.geymslaeitt.is

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

- Innanfélagsmál
- Ferðasaga
- Kvennaferð F4x4
- Ferðasögur
- Stórferð F4x4 Kaffihlé verður
um 21:00
Veitt verða verðlaun fyrir bestu
ferðasöguna.
Stjórnin

2. apríl 2012 MÁNUDAGUR

22

MICHAEL FASSBENDER leikari er 35 ára í dag.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir 2. apríl
1453 Umsátrið um Konstantínópel hefst.
1801 Breski flotinn undir stjórn Nelsons flotaforingja gjörsigrar
danska flotann við Kaupmannahöfn.
1902 Fyrsta kvikmyndahúsið í Bandaríkjunum, Electric Theatre,
er opnað í Los Angeles í Kaliforníu.
1928 Fyrsta íslenska konan fær lyfsöluleyfi. Það er Jóhanna
Magnúsdóttir, sem rekur Lyfjabúðina Iðunni í Reykjavík í
áratugi.
1930 Haile Selassie er lýstur keisari Eþíópíu.
1982 Argentína gerir innrás á Falklandseyjar og hefur þannig
Falklandseyjastríðið.
1992 John Gotti er dæmdur í ævilangt fangelsi í New York-borg
fyrir morð og skipulagða glæpastarfsemi.
2004 Búlgaría, Eistland, Lettland, Litháen, Rúmenía, Slóvakía og
Slóvenía verða fullgildir meðlimir í NATO.
2007 Jarðskjálfti að stærðargráðu 8,1 á Richter skekur
Salómonseyjar og veldur flóðbylgju.

Ákall til mannkyns
endurútgefin
Í tengslum við Grænan apríl
hefur bókin Ákall til mannkyns – sjálfbærni, lýðheilsa
og bætt loftslag verið endurútgefin hjá bókaútgáfunni
Sölku. Bókin inniheldur tvær
skýrslur samdar af Alþjóðanefnd um framtíð matvæla og
landbúnaðar. Einn af mörgum
fræðimönnum sem skipa
þá nefnd er Vandana Shiva,
heimsþekkt baráttukona á
sviði umhverfis- og mannréttindamála og ötull talsmaður lífræns landbúnaðar,
BARÁTTUJAXL Vandana Shiva
en hún hélt áhrifamikinn
heimsþekkt baráttukona á sviði
fyrirlestur um þessi mál í
umhverfis- og mannréttindaReykjavík síðastliðið haust.
mála og ötull talsmaður lífræns
Stefnuyfirlýsing um fram- landbúnaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
tíð matvæla og Stefnuyfirlýsing um loftslagsbreytingar og framtíð matvælaöryggis eru
heiti á skýrslunum sem birtast í þessari bók og vakið hafa
fólk víða um lönd til vistvænni vitundar. Í skýrslunum eru
dregnar fram í dagsljósið ýmsar staðreyndir um meðferð
okkar á jörðinni, bæði neikvæðar og jákvæðar.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og langafi,

RAGNAR GUÐMUNDSSON
vélstjóri,
Selásbraut 52, Reykjavík,

sem lést á líknardeild LSH í Kópavogi
fimmtudaginn 28. mars, verður
jarðsunginn frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 3. apríl kl. 15.00.
Nijole Sinniskiené
Þorvaldur Ragnarsson
Guðlaugur Jakob Ragnarsson
Svandís Ragnarsdóttir
Sigurrós Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Fanney Einarsdóttir
Guðrún Birgisdóttir
Sigurður Sigurjónsson
Stefán Árni Einarsson

„Ég er mjög ánægður með hrukkurnar á enninu. Þær eru skrásetning
á lífi mínu. Mér finnst gaman að lesa sögur úr andlitum fólks.“
ÞETTA GERÐIST: 2. APRÍL 1912

Fyrsta reynslusigling Titanic
Titanic fór í sína fyrstu siglingu mánudaginn 2. apríl 1912, tveimur dögum
eftir að vinnu við skipið lauk og aðeins
átta dögum áður en það lét úr höfn í
Southampton í jómfrúrferðinni. Um borð
voru sjötíu og átta verkamenn sem unnið
höfðu við smíði skipsins og fjörutíu og eins
manns áhöfn. Einnig voru fulltrúar ýmissa
fyrirtækja sem sem komið höfðu að smíði
skipsins með í reynslusiglingunni.
Siglingin tók tólf tíma og var reynt á hæfni

skipsins eftir kúnstarinnar reglum; hraðinn
aukinn og minnkaður, snúið við, bakkað
og svo framvegis. Allt reyndist virka eins
og til var ætlast og við komuna til hafnar á
ný var undirritað sjófærnivottorð sem gilti í
tólf mánuði. Klukkutíma síðar lagði Titanic
af stað í aðra siglingu sína og var siglt til
Southampton þar sem lagst var að bryggju
að morgni 4. apríl og hafist handa við að
flytja vistir um borð og gera klárt til að taka
á móti farþegunum.

TÓMAS R. EINARSSON: GEFUR ÚT KVIKMYNDATÓNLIST ÚR MYND UM LAXNESS

VITNAR Í TÓNLISTARSTÍL
MILLISTRÍÐSÁRANNA
„Þannig er að heimildarmynd um Halldór Laxness, sem hefði orðið 110 ára
núna 23. apríl, hefur verið í vinnslu
í nokkur ár. Halldór Þorgeirsson,
tengdasonur Laxness, gerir myndina og
þar er í grófum dráttum farið yfir ævi
skáldsins, einkum þó þriðja og fjórða
áratug síðustu aldar og í framhaldi af
því hvernig hann lenti á svörtum lista
hjá bandarísku alríkislögreglunni í
kringum 1950. Ég fékk síðan það verkefni í fyrrasumar að gera tónlist við
þessa mynd,“ segir Tómas R. Einarsson
tónlistarmaður um tilurð geisladisksins
Laxness sem inniheldur tónlistina við
myndina Svarti listinn og Laxness, auk
tveggja eldri laga sem Tómas samdi við
ljóð eftir Laxness.
„Ég lagðist undir feld, má segja, og
hlustaði mikið á tónlist frá þessum
tímabilum, án þess þó að ég ætlaði mér
að semja tónlist inn í tímabilið. Það var bara gott
tt að
vita af henni,“ segir Tómas.
mas.
„Stór hluti tónlistarinnar
nar í
KILJANÓMANÍAK Tómas R. Einarsson hefur sent frá sér disk með tónlist
K
myndinni er með nokkrum
rum
sem
hann samdi við heimildarmyndina Svarti listinn og Laxness.
s
millistríðsárablæ þótt ég
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
hafi engan veginn haldið
dið
mig innan þess stíls. Það
að
Óskar Guðjónsson
Ó
tímabilum sem maður vissi ekki einu
má frekar segja að það
að
og Sigurður Flosason
sinni að til væri myndefni um.“ Er
eitthvað í myndinni sem sýndi þér
sé vitnað í hann.“
til viðbótar þeim sem
Laxness í nýju ljósi? „Ég hef síðan
Öll tónlisti n á
fyr
fyrr eru nefndir auk
ég var unglingur verið hálfgerður
diskinum er instrú-Eyþórs
Gunnarssonar
Eyþ
„kiljanómaníak“. Held það séu ekki
mental fyrir utan eldrii
sem leikur á píanó.
lögin tvö sem áður eru
u
Tómas hefur séð
Tó
margir stafir eftir hann í bókum sem
nefnd, S.S. Montcl-mynd
myndina grófklippta og
ég hef ekki lesið og margt af því mjög
are sem Ragnhildurr Diskurinn ber einfaldoft, þannig að það hefði ekki verið létt
lætur vel af. „Mér finnst
Gísladóttir syngur og lega heitið Laxness.
hún býsna skemmtileg
verk að koma mér mikið á óvart í samog það sem einkennir
Hjarta mitt í flutningi
bandi við ævi hans. Eitt og annað kom
Ragnheiðar Gröndal. Með Tómasi,
hana umfram margar æviferilsmyndir
þó þarna fram sem ég vissi ekki fyrir.“
sem að sjálfsögðu leikur á kontraer að Halldór Þorgeirsson hefur verið
Blánótt ehf. gefur diskinn út og er
hann kominn í verslanir. Útgáfutónbassa, leika þeir Davíð Þór Jónsson á
mjög glúrinn við að draga fram myndpíanó og básúnu, Ómar Guðjónsson á
efni frá Íslandi, sem hann hefur sótt
leikar verða þó ekki fyrr en 1. maí, en
í gagnabanka vítt og breitt um vergítar, túbu og banjó og Matthías MD
þá verða haldnir tvennir tónleikar í
Hemstock á trommur. Í eldri lögunöldina, þannig að þarna sjást margar
stofu skáldsins á Gljúfrasteini.
um tveimur koma saxófónleikararnir
nýjar klippur úr Íslandssögunni frá
fridrikab@frettabladid.is

Ný vefsíða um einhverfu
Föðursystir okkar,

MARGRÉT INGIBJÖRG
ÞORLEIFSDÓTTIR
frá Hlíð í Hörðudal,
til heimilis að Hvassaleiti 56,

lést hinn 22. mars sl. á Dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Grund. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Fyrir hönd aðstandenda,
Inga Teitsdóttir, Nanna Teitsdóttir, Hrefna Teitsdóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Alþjóðlegur dagur einhverfu er í dag og af því
tilefni erum við hjá Umsjónarfélagi einhverfra
að opna nýja uppfærða heimasíðu, einhverfa.
is,“ segir Eva Hrönn Steindórsdóttir, formaður
félagsins. „Dagurinn er árlegur viðburður í
þeim tilgangi að vekja athygli á þessari röskun
sem er algengari en margir halda,“ útskýrir
Eva. „Á Íslandi fæðast um fimmtíu börn á ári
sem greinast á einhverfurófinu. Einkennin eru
auðvitað mismunandi, sumir hafa mjög væg
einkenni, aðrir sterkari.“
Umsjónarfélag einhverfra sinnir ýmsum
verkefnum. „Við sinnum auðvitað réttindagæslu í málefnum einhverfra, höldum
úti öflugu kynningarstarfi bæði fyrir aðstandendur og almenning, erum með foreldrafundi, unglingahópa þar sem krakkar á einhverfurófi hittast og fá stuðning og höldum
almenna fræðslufundi fimm til sex sinnum á
ári,“ segir Eva. „Svo er það náttúrulega nýja
heimasíðan þar sem hægt er að finna ýmsa
fræðslu um einhverfu. Á alþjóðlega einhverfudeginum í fyrra stofnuðum við specialisterne,
sjálfseignarstofnun sem þjálfar einhverfa til
þátttöku á vinnumarkaði og þá sérstaklega
í tæknigeiranum. Eins og aðrir þarf fólk
á einhverfurófi rétta umhverfið og rétta
stuðninginn til að geta notið sín.“
- fsb

FORMAÐURINN Eva Hrönn Steindórsdóttir er formaður Umsjónarfélags einhverfra
sem opnar nýja heimasíðu í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÉTTÖL

EVRÓPUFRUMSÝNT Á ÍSLANDI Í KVÖLD KL. 20:55

Game of Thrones, þáttaröðin sem heimurinn hefur
beðið eftir, verður Evrópufrumsýnd á Stöð 2.
Hver þáttur verður sýndur hér innan sólarhrings
frá frumsýningu í Bandaríkjunum. Misstu ekki af
þessum mögnuðu þáttum sem voru að stórum hluta
teknir á Íslandi.
afrí í vændum á Stöð 2 með
Fullorðna fólkið á æsispennandi pásk
þáttum. Unga kynslóðin
um
mögnuðum kvikmyndum og vönduð
aefni af besta tagi.
barn
af
mt
fær hins vegar risastóran skam

Tryggðu þér áskrift á stod2.is
því styrjöldin er í aðsigi!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

á er komið að því. Ég ætla að opna bar.
BAKÞANKAR
En ekki neinn venjulegan bar, nei. Þessi
Erlu
bar verður opnaður til að berjast gegn
Hlynsdóttur alkóhólisma.

ÞAÐ er sorgleg staðreynd að fólk er í
auknum mæli að drekka áfengi heima hjá
sér, algjörlega eftirlitslaust. Á mínum bar
verður ótrúlega gott verð á áfengi þannig
að það verður mun hagstæðara að kaupa
áfengi hjá mér.

LÓÐRÉTT
1. rusl, 3. fyrirtæki, 4. dagatal, 5. mak,
7. hænsnfugl, 10. aum, 13. útdeildi,
15. málmur, 16. þögn, 19. ónefndur.
LAUSN

17

19

LÁRÉTT
2. fyrirhöfn, 6. kúgun, 8. berja,
9. fljótfærni, 11. tveir eins, 12. drepsótt, 14. sveigur, 16. persónufornafn,
17. flík, 18. bókstafur, 20. bókstafur,
21. spyrja.

20

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. ok, 8. slá, 9. ras,
11. mm, 12. plága, 14. krans, 16. þú,
17. fat, 18. enn, 20. ká, 21. inna.
LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. ms, 4. almanak,
5. kám, 7. kalkúnn, 10. sár, 13. gaf,
15. stál, 16. þei, 19. nn.

2

1

AUÐVITAÐ græði ég pening á því
að fólk kaupi af mér áfengi, en
það er algjört aukaatriði fyrir
mig. Ég vil bara bjóða fólki
upp á umhverfi þar sem það
getur farið á fyllerí undir
eftirliti og leggja þannig
mitt af mörkum til að
bæta samfélagið.

INN af barnum stefni
ég síðan á að hafa
lítið vændishús. Bara
rétt passlega stórt til
að koma í veg fyrir
nauðganir á Íslandi.

konur) sem halda að nauðganir snúist um
valdbeitingu og kúgun. Ég veit hins vegar
að þeir sem nauðga gera það bara því þeir
fá ekki nóg að ríða. Það er því nauðsynlegt
að bjóða upp á þessa þjónustu.

Á VÆNDISHÚSINU mínu verður nóg af
smokkum og stelpurnar fara reglulega
í skoðun hjá kvensjúkdómalækni til að
tryggja að þær séu ekki að dreifa klamydíu
eða herpes. Síðan þurfa allir viðskiptavinirnir að skrifa undir yfirlýsingu þar
sem segir að þeir beri ómælda virðingu
fyrir stelpunum. Það er auðvitað bara
formsatriði.

INNI á barnum, framan við vændishúsið,
verður síðan þetta líka fína spilavíti þar
sem markmiðið er að vinna gegn spilafíkn.

EINS og staðan er í dag neyðist áhugafólk
um fjárhættuspil til að notast við spilakassa í sjoppum þar sem enginn fylgist
með því. Meira að segja eru dæmi um að
börn og unglingar komist í þetta.
SÍÐAN færist í aukana að fólk sé einsamalt

ÉG KEM til með að

heima hjá sér, eftirlitslaust, og tapi háum
upphæðum á spilasíðum á Netinu. Þetta er
auðvitað ólíðandi.

bjóða upp á stelpur á
öllum aldri, af öllum
stærðum og gerðum.
Til er fólk (aðallega

ALLT að sjö þúsund Íslendingar eiga í verulegum vanda vegna spilafíknar. Þetta fólk
mun eiga athvarf hjá mér.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Rólegur Jói!
Ekki missa
glasið!
Rólegur!

■ Gelgjan
Kærar þakkir!

Ég HEF
stjórn á
þessu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Uh... Já.

Þjónustan hér hefur
batnað mikið...

...Mér fannst
hann ekki
hunsa mig
jafn mikið og
síðast.

■ Handan við hornið

Krakkarnir hérna
vinna ekki. Þeir
fá greitt fyrir að
fara í taugarnar á
fullorðnum.

Eftir Tony Lopes

Ok. Hvaða fífl
borðaði nautalundina?

■ Barnalán
Pabbi, 175 cm.
hvað ertu
stór?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað? Þú ert ekki
1,75. Þú ert í
mesta lagið
1,70.

Ekki samkvæmt
mínum aðferðum.
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GUNNHILDUR ÞÓRÐARDÓTTIR er myndlistamaður aprílmánaðar hjá SÍM. Sýning hennar Fráhvarf verður
opnuð á morgun, þriðjudag 3. apríl, klukkan 17. Á sýningunni eru ný verk, bæði ætingar og skúlptúrar. Sýningin
stendur til 25. apríl og er opin á opnunartíma skrifstofu SÍM, mánudaga til föstudaga frá 10-16.

menning@frettabladid.is

FALLEG SÝNING UM FÖÐURLEIT
Leikhús ★★★★★

Tengdó
Höfundur: Valur Freyr Einarsson
Leikarar: Kristín Þóra Haraldsdóttir og
Valur Freyr Einarsson; Tónlist og hljóðmynd: Davíð Þór Jónsson; Lýsing:
Aðalsteinn Stefánsson; Hreyfimyndband: Ilmur Stefánsdóttir og Jón Páll
Eyjólfsson; Leikmynd og búningar:
Ilmur Stefánsdóttir; Leikstjóri: Jón Páll
Eyjólfsson.
Borgarleikhúsið í samstarfi við
Common Nonsense.
UMDEILD Atómstöðin var skrifuð inn
í samfélagsumræðuna eftir stríð.

Atómstöðin
loksins gefin út á ný
Atómstöðin eftir Halldór
Laxness hefur verið gefin
út á ný, í nýju útliti svörtu
seríunnar, sem samræmist endurútgáfu á bókum
skáldsins undanfarin ár.
Bókin var fyrst útgefin árið
1948 en hefur verið ófáanleg
í langan tíma. Atómstöðin
er ein umdeildasta skáldsaga Halldórs Laxness enda
skrifuð beint inn í samfélagsumræðu og snertir siðferðileg og pólitísk deilumál sem
voru efst á baugi á Íslandi í
umróti fyrstu áranna eftir
stríð. Sagan segir frá norðanstúlkunni Uglu sem kemur
í höfuðstaðinn til þess að
læra á orgel. Þar mæta henni
ólíkir heimar; borgaralegt
þingmannsheimilið þar sem
hún er í vist og litskrúðugt
mannlíf í húsi organistans
þar sem gildismatið er töluvert annað.

Á fimmtudagskvöldið hófst ævintýri sem hrífur og hreyfir við
áhorfendum, ævintýri sem er frásögn úr raunveruleikanum. Þeim
raunveruleika sem mörg íslensk
börn hafa lifað við. Saga Magneu,
tengdamóður höfundarins Vals
Freys Einarssonar og móður leikmynda- og búningahönnuðarins
Ilmar Stefánsdóttur, er sögð af
virðingu, hlýju og með greindarlegum undirliggjandi húmor.
Sýningin er sett upp á Litla
Sviðinu en það er eins konar sexhyrningur eða hringur sem hentar
allri myndinni ákaflega vel. Ilmur
Stefánsdóttir hefur með dótakassa úr fórum ömmu sinnar og
mömmu byggt upp umgjörð sem
er einkar heillandi. Á hvítri fallhlíf sem myndar eins og hringlaga himinn yfir leiknum birtast
í skuggamyndum tákn og börn og
menn og myndir sem glæða verkið lífi og fleiri víddum.
Magnea var öðruvísi, kölluð
kolamoli. Einhvers staðar langt
í burtu á hún pabba því þó svo
að henni hafi alltaf verið sagt að
hann hafi dáið, þá finnur hún það
á sér að hann er til. Hún fæddist
árið 1945, allt öðruvísi á litinn en
hin börnin í Höfnunum. Móðir
hennar var 42 ára gömul, hafði
verið gift í áraraðir án þess að
eignast eigið barn en svo féll hún
fyrir súkkulaðisætum brúneygum
grískum guð.

KRISTÍN ÞÓRA OG VALUR FREYR Leikarar sýningarinnar standa sig afar vel að mati gagnrýnanda.

Það eru tveir leikarar í verkinu
þó hlutverkin séu í raun þrjú.
Valur Freyr, sem safnað hefur
saman upplýsingum og skrifað
verk ið, leikur bæði móður
Magneu og eins hana sjálfa, en
því hlutverki deilir hann með
Kristínu Þóru Haraldsdóttur.
Framan af býst maður við einhvers konar haldbærri skýringu
á því hvers vegna karlmaður er í
þessu hlutverki, og maður veltir
fyrir sér hvort hann eigi allt í einu
að breytast í eitthvað annað, en
þegar á leið varð þetta eðlilegasti
hlutur í heimi.

K ristín Dóra Haraldsdóttir sannfærði okkur um að hún
væri lítil og öðruvísi og byrjuð að
reykja sjö ára gömul. Henni tókst
að segja sögurnar um eineltið á
þann hátt að það hefði mátt vera
tilfinningalaus manneskja sem
komst ekki við. Lýsingar hennar
á þeirri skilyrðislausu ást sem
Magnea bar til Jóns stjúpa síns
var einnig afar falleg. Jón stjúpi
dó áður en Magnea byrjaði í barnaskóla en það var skelfileg upplifun
sem fallegur ljóshærður drengur
með blá augu bjargaði henni úr.
Og sá fallegi ljóshærði drengur sat

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

og hélt í höndina á konunni sinni á
frumsýningunni.
Hér var ævisaga sögð en vitaskuld með tilheyrandi vali höfundar. Leitin að upprunanum og
rétturinn á því að vita hver maður
er, stýrði framvindunni. Í sýningunni var mikil ljóðræna, mikil fegurð og tónlistin smaug inn undir
fallhlífina og lífið og gerði stemninguna fullkomna.
Elísabet Brekkan
Niðurstaða: Sýningin fjallar um tímabil
í sögu landsins sem skiptir mjög
miklu máli, unnin af ást, virðingu og
umhyggju fyrir viðfangsefninu.

Mikið mál?

HAFNARBORG Þetta er níunda árið sem boðið er upp á hádegistónleika í Hafnar-

borg. Frá upphafi hefur Antonía Hevesi píanóleikari verið listrænn stjórnandi tónleikanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUPAUKI

Minna mál með SagaPro
Ef tíð næturþvaglát eru mikið mál fyrir
þig ættir þú að nota tækifærið og ná í
kaupauka af SagaPro.

Pro
ga þú
u Sa og rast
að ga
Not da nnfæ r.
í 10 t sa angu
munum ár

SagaPro
Dregur úr tíðum næturþvaglátum

Ókeypis sýnishorn

SagaPro bætir
nætursvefn þinn
og maka þíns
Sæktu styrk í íslenskt náttúruafl!

Í apríl færðu 20 stk. kaupauka þegar
þú kaupir 40 stk. pakka af SagaPro
í Garðs Apóteki.
Tilboðið gildir út apríl í Garðs Apóteki,
Sogavegi 108.

Opið kl. 9 -18 virka daga,
lokað um helgar.

www.sagamedica.is

Hörn í Hafnarborg
Lofað er að hádegistónleikarnir í
Hafnarborg þriðjudaginn 3. apríl
klukkan 12 verði örlagaþrungnir.
Þar túlkar Hörn Hrafnsdóttir
mezzósópran fjórar persónur úr
óperubókmenntunum sem ýmist
sjá fyrir ill örlög annarra eða leiða
til örvinglunar, afbrýðisemi, dauða
eða tortímingar. Hörn syngur
meðal annars Ulricu úr óperunni
Un ballo in Maschera eftir Verdi,
blindu konuna úr óperunni La
Gioconda eftir Ponchielli og Azucenu úr Il Trovatore eftir Verdi.
Hörn stundaði tónlistarnám í
Tónlistarskóla Kópavogs og Söngskólanum í Reykjavík. Hörn hefur
einnig sótt ýmis námskeið og söngtíma, meðal annars í Vínarborg,
Edinborg, London og á Ítalíu. Á
Íslandi hefur hún sótt tíma hjá

Elínu Ósk Óskarsdóttur og Kristjáni Jóhannssyni. Árið 2007 var
Hörn meðal fyrstu verðlaunahafa
í alþjóðlegu söngvara keppninni
Barry Alexander Inter national
Vocal Competition. Hún hefur
starfað og sungið einsöng með
ýmsum kórum og er hluti af tríóinu
Sopranos. Hún hefur komið fram
sem einsöngvari, meðal annars á
Ítalíu, í Búlgaríu og Kanada auk
þess að hafa sungið einsöng á
tvennum tónleikum í Carnegie Hall
í New York. Hjá Íslensku óperunni
hefur Hörn sungið La Zia Principessa í Suor Angelica hjá Óperustúdíóinu, Amneris í Aidu-ástarþríhyrningnum og mömmu Luciu í
Cavalleria Rusticana sem var samstarfsverkefni ÍÓ og Óperukórs
Hafnarfjarðar.

ALÞJÓÐLEGUR LESTRARDAGUR BARNA
Eymundsson mælir með þessum skemmtilegu barnabókum í tilefni dagsins!

Loksins
fáanleg á ný!
=afY^^qjklm
ZcmeKa_jfYj
=d\b~jf

Ótrúleg saga ...
Kljkc]eelad]_
kY_Y]^laj`^mf\
Í búðinni hans
Mústafa.>j~ZµjYj
eqf\aj&

Tilboðsverð kr. 2.399

Tilboðsverð kr. 3.199

N]j~mjcj&*&111

Tilboðsverð kr. 2.799

Tilboðsverð kr. 2.399

Tilboðsverð kr. 2.399

Tilboðsverð kr. 2.599

Tilboðsverð kr. 1.199

Tilboðsverð kr. 3.199

Tilboðsverð kr. 3.199

Tilboðsverð kr. 2.399

N]j~mjcj&+&,11

Tilboð gildir til og með 11.04.12

N]j~mjcj&+&111

N]j~mjcj&)&,11

N]j~mjcj&*&111

N]j~mjcj&+&111

5%

N]j~mjcj&*&111

N]j~mjcj&+&111

aukaafsláttur af tilboðunum!
Skráðu þig í næstu heimsókn.

N]j~mjcj&+&*11

N]j~mjcj&*&111
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73 ÁRA

hefði tónlistarmaðurinn Marvin Gaye orðið í dag ef
hann hefði verið á lífi. Gaye lést þann 1. apríl árið 1984.

popp@frettabladid.is

Undir eftirliti á tökustað
Leikkonan Anne Hathaway er þessa dagana í
tökum á myndinni Les Misérables eða Vesalingunum en hún er undir stöðugu læknaeftirliti á tökustað. Ástæðan fyrir því er að
Hathaway þarf að fara í strangan megrunarkúr
á meðan á tökum stendur en hún leikur dauðvona vændiskonuna Francine. Hathaway hefur
lokið við að taka upp senurnar þegar Francine
er heilbrigð en þarf að missa um 8 kíló á næstu
15 dögum til að smellpassa inn í hlutverkið

sem dauðvona Francine. Svo mikið þyngdartap á stuttum tíma getur verið lífshættulegt og
þess vegna er hún undir stöðugu læknaeftirliti,
með einkaþjálfara og næringarfræðing. Samkvæmt heimildum Daily Mirror má Hathaway
ekki borða meira en nokkur epli og próteinsjeik á dag. Kvikmyndin, sem verður frumsýnd
í desember, skartar einnig leikurunum Hugh
Jackman, Russell Crowe, Eddie Redmayne og
Amöndu Seyfried.

HÆTTULEGUR MEGRUNARKÚR Anne Hathaway

þarf að fara í lífshættulegan megrunarkúr til að
smellpassa í hlutverk dauðvona vændiskonunnar
Francine í kvikmyndinni Les Misérables.

GLÖÐ Lindsay Lohan var himinlifandi
að vera laus við dómsali í bili og bauð
50 manns í veislu á hótelinu Chateau
Marmont.

Fögnuðu
með Lohan
Leikkonan og vandræðagemlingurinn Lindsay Lohan fagnaði
því að vera loks laus við skilorðið á lúxushótelinu Chateau
Marmont fyrir helgina. Lohan,
sem hefur verið inn og út úr
dómsölum og fangelsum síðan
árið 2007, bauð vinum og fjölskyldu út að borða á hótelinu
en gleðskapurinn stóð fram
undir morgun. Dómarinn sem
lét Lindsay lausa á fimmtudaginn ráðlagði leikkonunni að
hætta öllu partýstandi í bili.
Lohan ætlar greinilega að taka
því alvarlega því þó að áfengir
drykkir voru á boðstólnum
drakk Lohan ekki að sögn viðstaddra.

ISIO 4
með D-vítamíni
góð fyrir æðakerfið
ISIO4 er heilsusamleg blanda af olíum — auðug af
náttúrulegu E-vítamíni og viðbættu D-vítamíni.
Olíurnar fjórar sem sameinast í ISIO4, repju-, oléisol-,
sólblóma- og vínberjaolía, eru ríkar af E-vítamíni,
andoxunarefni sem verndar frumur líkamans.
Auk þess inniheldur ISIO4 núna meira af D-vítamíni
sem hjálpar þér að styrkja ónæmiskerfið.
Hugsaðu um heilsuna og veldu ISIO4
með lífsnauðsynlegum Omega-3 fyrir hjarta og æðakerfi
og Omega-6 til að halda kólesteróli í skefjum.

SKILUR EFTIR 14 ÁR Tónlistarmaðurinn

Ronan Keating er að skilja við eiginkonu
sína til 14 ára, Yvonne Keating.
NORDICPHOTOS/AFP

ÍSLENSKA SIA.IS NAT 58050 03/12

Olían er bragðgóð og hentar vel í alla matargerð,
heita rétti sem kalda.

Keating skilur
Tónlistarmaðurinn og fyrrum
meðlimur strákasveitarinnar Boyzone, Ronan Keating,
er að skilja við eiginkonu sína
til fjórtán ára, fyrirsætuna
Yvonne Keating. Þetta kemur
fram í írska dagblaðinu Sunday
Independent en hjónin komust
í fréttirnar árið 2009 þegar
Keating tók hliðarspor með
dansaranum Francine Cornell.
Blaðið hefur eftir nánum vinum
parsins að Yvonne hafi aldrei
jafnað sig eftir framhjáhaldið
svo nú skilja leiðir. Þau ætla sér
samt að vera góðir vinir en þau
eiga þrjú börn saman.
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Ætlar að toppa síðustu tónleika
„Þetta verður alveg geggjað. Ég held að
við toppum þetta frá því í fyrra,“ segir
Helgi Björnsson.
Hann ætlar að endurtaka leikinn á
þjóðhátíðardaginn og halda tónleika í
Eldborg 17. júní undir nafninu Íslenskar
dægurperlur. Þar mun stórskotalið
íslenskra söngvara stíga á svið og flytja
þekkt íslensk popplög undir stjórn
Samúels J. Samúelssonar. Hann hefur
sér til fulltingis vaska sveit tónlistarmanna, þar á meðal lúðra- og fiðlusveit.
Meðal söngvara í ár verða Valdimar
Guðmundsson, Ragnhildur Gísladóttir,
Sigríður Thorlacius, Jón Jónsson og
þau Eivör og Bogomil Font sem komu
einnig fram í fyrra.

„Stemningin var svo góð í fyrra að
það ætlaði bókstaflega að kvikna í
húsinu,“ segir Helgi og hlær. Þá fór einmitt brunavarnarkerfið í gang þegar
lagið Brennið þið vitar var flutt. „Núna
verða væntanlega áttatíu slökkviliðsmenn á vakt til að vera með þetta allt
á hreinu.“ Kynnir og skemmtanastjóri
verður myndlistarmaðurinn Ragnar
Kjartansson. Miðasala hefst í apríl.
Geisla- og mynddiskur með tónleikunum kom út fyrir jólin í fyrra
og hefur hann náð gullsölu, eða fimm
þúsund eintökum. Tónleikarnir í sumar
verða einnig teknir upp en ekki hefur
verið ákveðið hvort þeir verða gefnir
út.
-fb

VILL GERA ENN BETUR Helgi Björnsson ætlar að gera enn betur á tón-

leikum sínum 17. júní.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VARÐ FYRIR EINELTI Elton John segir
að hann hafi verið lagður í einelti á
fullorðinsárum af fólki sem stóð honum
nærri.
NORDICPHOTOS/GETTY

Var lagður
í einelti
Söngvarinn Elton John kveðst
hafa orðið fyrir einelti á fullorðinsárum sínum. Þeir er
lögðu söngvarann í einelti stóðu
honum nærri og beittu hann
bæði andlegu og líkamlegu
ofbeldi. Söngvarinn greinir frá
þessu í nýju viðtali við sjónvarpsstöðina E!.
„Þetta snérist um vald og
ég var hið fullkomna fórnarlamb þrátt fyrir frægð mína
og frama. Ég var alltaf mjög
feiminn og óöruggur og það
gerði mig auðsæranlegan,“
sagði söngvarinn og bætir við
að hann hafi bæði orðið fyrir
líkamlegu og andlegu ofbeldi.
„Þetta fólk stóð mér allt
nærri. Þetta var fólk sem
skipti mig og frama minn máli
og spilaði stóra rullu í mínu
persónulega lífi.“ Söngvarinn
segir að eina leiðin til að uppræta einelti sé að fjalla um
málið á opinskáan hátt og ekki
bera harm sinn í hljóði.

HRAÐAR

en venjulegar Panodil töflur

ALDURMUNUR GAGNRÝNDUR Breskir

miðlar hafa gagnrýnt aldursmuninn á
milli Adele og kærasta hennar en amma
hennar segir barnabarnið hafa fundið
ástina.
NORDICPHOTOS/GETTY

Amman
ánægð
Breska söngkonan Adele hefur
þurft að þola ýmsa gagnrýni undanfarið en nú hafa
fjölmiðlar verið að fjalla um
aldursmuninn á milli hennar og kærasta hennar, Simon
Konecki. Hann er fjórtán árum
eldri en söngkonan vinsæla sem
þykir fullmikið af því góða.
Nú hefur amma Adele, Doreen
Adkins, stigið fram í The Sun og
tekið upp hanskann fyrir barnabarnið. „Við erum í skýjunum
með ráðahaginn. Við erum stolt
af Adele og nú hefur hún fundið
ástina.“

ÁHRIFARÍKT GEGN
VERKJUM OG HITA
Panodil Zapp frásogast hraðar en venjulegar
Panodil töflur, þannig nást fyrr hin vel þekktu
verkjastillandi og hitalækkandi áhrif.

Panodil Zapp (parasetamól, 500 mg). Ábendingar: Höfuðverkur, tannverkur, hiti sem fylgir kvefi, tíðaverkir, vöðva- og liðverkir, verkjastillandi við gigtarverkjum, hár hiti. Skammtar og lyfjagjöf: Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 1-2 töflur á 4-6 klst.
fresti, að hámarki 8 töflur á sólarhring. Börn 10-15 mg/kg líkamsþyngdar á 4-6 klst. fresti, að hámarki 4 sinnum/sólarhring. Gæta skal varúðar ef um skerta nýrnastarfsemi og lifrarsjúkdóm er að ræða. Skal ekki notað með öðrum verkjalyfjum sem innihalda
parasetamól (t.d. samsettum lyfjum). Hærri skammtar en ráðlagðir eru geta valdið hættu á mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Aukaverkanir: Mjög sjaldgæfar: Almennar: Ofnæmisviðbrögð. Útbrot, ofsakláði, ofsabjúgur. Lifrarskemmdir. Lifrarskemmdir
af völdum parasetamóls hafa komið fram í tengslum við misnotkun áfengis. Við langtímanotkun er ekki hægt að útiloka hættuna á nýrnaskemmdum. Pakkning: Filmuhúðaðar töflur 500 mg, 20 stk. Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli lyfsins. Nánari upplýsingar
eru á http://www.serlyfjaskra.is. Panodil er skrásett vörumerki GlaxoSmithKline fyrirtækjasamstæðunnar.

5%

www.laugarasbio.is
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Miðasala og nánari upplýsingar
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

TOPP MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

++++
++
++
++
Þ.Þ. - Fréttatíminn

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

ÍSLENSKT OG ENSKT TAL
A.L.Þ - MBL

BRÁÐSKEMMTILEG OG LITRÍK MYND
FRÁ HÖFUNDUM AULINN ÉG

LAUGARÁSBÍÓ

++++ ++++
MBL

FT

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

Sýningartímar
2(950 kr), 4, 6
2(800 kr), 4
8, 10
4, 7, 10
8, 10.15
2(800 KR)

LORAX 3D ISL TAL
LORAX 2D ISL TAL
LORAX 2D ENS TAL
HUNGER GAMES
SVARTUR Á LEIK
SKRÍMSLI Í PARÍS

A.L.Þ - MBL

TOPPMYNDIN
Á ÍSLANDI Í DAG!

FÓR BEINT Á
TOPPINN Í USA!

T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRT

STILLTU SÉR UPP Elín Vignis og Anna Björg brostu í myndavélina.

Tískan tók völdin í Hörpu

KVIKMYNDIR.IS

48.000 MANNS

TÓNLEIKAR FRÁ CARACAS, VENESÚELA

SMÁRABÍÓ

MBL

HÁSKÓLABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

5%
KL. 4 - 5 - 8 - 10.20 - 11 12
KL. 5 - 8 - 11
12
KL. 3.30 - 6
L
KL. 3.30
L
KL. 8 - 10.30
16
KL. 8
L
KL. 5.30 - 8 - 8.15 - 10.30 16

HUNGER GAMES
HUNGER GAMES LÚXUS
LORAX 3D ÍSLENSKT TAL
LORAX 2D ÍSLENSKT TAL
ACT OF VALOR
THE VOW
SVARTUR Á LEIK

HUNGER GAMES
LORAX 3D ÍSLENSKT TAL
LORAX 2D ÍSLENSKT TAL
ACT OF VALOR
THE VOW
SVARTUR Á LEIK
DUDAMEL

5%

KL. 6 - 9 - 10.30
KL. 6
KL. 6
KL. 10.30
KL. 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8

BORGARBÍÓ

12
L
L
16
L
16
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BRIDESMAIDS

GÓÐUR HÓPUR Þær Kolbrún Ósk, Sigríður Ágústa, Ellen Björg,
Karólína Ósk og Elsa Kjartans voru glaðar í bragði.

MYNDUÐU SÝNINGUNA Árni Sæberg og Goddur voru með

myndavélar á lofti.

Þeir fyrstu sem kaupa miða á
SAMbio.is á Wrath of the Titans
eiga möguleika á að vinna
Motorola Razr síma.

RALPH
PH FIENNES

LIAM NEESON

lorax klisja
KristenWiig,
Wiig,John
Jon Hamm,
Hamm,Maya
Maya Rudolph
og Chris O’Dwod
Kristen
Rudolph og
O´Dwod úr

Hin árlega tískuhátíð Reykjavík Fashion
Festival fór fram í Hörpu um helgina. Fjöldi
manns lagði leið sína í tónlistarhúsið og
fylgdust með ellefu íslenskum hönnuðum
sýna haust- og vetrarlínur 2012. Fatahönnuðurinn Mundi reið á vaðið og sýndi svarthvítar
prjónaflíkur með grafískum mynstrum í
hráu umhverfi bílakjallara Hörpunnar. Þetta
er í þriðja sinn sem tískuhátíðin er haldin í
Reykjavíkurborg og var ekki annað að sjá en
að gestir voru spenntir fyrir íslenskri tísku.

HRESS Tónlistarmaðurinn Helgi Björns lét sig ekki vanta, hér
ásamt Kristinu og Thelmu Geirs.

SAM WORTHINGTON, RALPH FIENNES OG
LIAM NEESON Í MAGNAÐRI ÆVINTÝRAMYND STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDD
SAM WORTHINGTON

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þ.Þ. FRÉTTATÍMINN

Geðveikt grín í geggjuðustu partýmynd allra tíma!

KOKTEILL Þær Bryndís Emils, Ragnheiður Friðriks og Elínrós

Líndal, konan á bak við merkið Ella, skáluðu.

GAMAN Ásgeir Hjartarson og Sóley Kristjánsdóttir.

FYRSTA STÓRMYND ÁRSINS.

eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd
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Í ÍÓ
ÁLFABAKKA

EGILSHÖLL

:5$7+2)7+(7,7$16 '
:5$7+2)7+(7,7$16
'
:5$7+2)7+(7,7$169,3'
)5,(1'6:,7+.,'6 ./
'
352-(&7;
./
'
-2+1&$57(5
./
'
3É6.$7,/%2è.5
7+(0833(76029,(
./ '
67Ì*9e/$è,.g7785,110Ì6/7$/, ./ '
-2851(<
./ '
)-g5),6.$51,50Ì6/7$/,
./ '
+8*20(è7(;7$
./ '

12
12
VIP

12
16
7
7
L
L
7
L
10

AKUREYRI

:5$7+2)7+(7,7$16 ./
)5,(1'6:,7+.,'6 ./
-2+1&$57(5
./
:5$7+2)7+(7,7$16
)5,(1'6:,7+.,'6
7+(:20$1,1%/$&.

'
'
'

12
12
7

SELFOSS

./
./
./

12
12
16

:5$7+2)7+(7,7$16 ./
352-(&7;
./
)5,(1'6:,7+.,'6 ./
-2+1&$57(5
./
7+(:20$1,1%/$&. ./
-2851(<
./
67Ì*9e/$è,.g7785 ./
35Óè8/(,.$5$51,5 ./
)5Ìè$2*'ê5,è
./

'
'
'
'
'
'
'
'
'

12
16
12
7
16
7
L
L

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas
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MÁNUDAGUR: CARNAGE 18:00, 20:00, 22:00  AMMA LOFI 18:00, 20:00  MARGIN CALL 17:50, 20:00, 22:10
 BLACK’S GAME (SVARTUR Á LEIK) 17:40, 20:00, 22:20
 THE SKIN I LIVE IN 22:20
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS

L

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis!

12

Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

NÝJASTA MYND ROMAN POLANSKI
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sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
IE-deild karla:
Njarðvík-Grindavík

76-87

Njarðvík: Cameron Echols 19/8 fráköst, Travis
Holmes 18/7 stoðsendingar, Elvar Már Friðriksson
17/8 fráköst/5 stoðsendingar, Páll Kristinsson
10/5 fráköst, Maciej Stanislav Baginski 9, Ólafur
Helgi Jónsson 3.
Grindavík: Þorleifur Ólafsson 17, Giordan Watson
17/5 fráköst/9 stoðsendingar, J’Nathan Bullock
13/7 fráköst, Páll Axel Vilbergsson 13/4 fráköst,
Jóhann Árni Ólafsson 11, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 10/10 fráköst, Ómar Örn Sævarsson 2,
Ólafur Ólafsson 2, Ryan Pettinella 2/4 fráköst

Tindastóll-KR

81-89

Tindastóll: Curtis Allen 25/5 fráköst, Helgi Rafn
Viggósson 15/5 fráköst, Friðrik Hreinsson 10,
Þröstur Leó Jóhannsson 8, Igor Tratnik 8/6
fráköst, Svavar Atli Birgisson 7/4 fráköst, Maurice
Miller 6, Hreinn Gunnar Birgisson 2,.
KR: Dejan Sencanski 27/4 fráköst, Joshua
Brown 18/9 fráköst/7 stoðsendingar, Finnur Atli
Magnusson 14/5 fráköst, Robert Lavon Ferguson
10/5 fráköst, Martin Hermannsson 8, Hreggviður
Magnússon 7, Skarphéðinn Freyr Ingason 3, Jón
Orri Kristjánsson 2.

IE-deild kvenna:
Snæfell-Njarðvík

78-79

Snæfell: Jordan Lee Murphree 22/13 fráköst,
Hildur Björg Kjartansdóttir 22, Kieraah Marlow
16, Alda Leif Jónsdóttir 9, Berglind Gunnarsdóttir
5, Hildur Sigurðardóttir 4/7 fráköst.
Njarðvík: Lele Hardy 27/23 fráköst, Shanae
Baker-Brice 27/6 fráköst, Petrúnella Skúladóttir
19/5 fráköst, Ólöf Helga Pálsdóttir 4, Ingibjörg
Elva Vilbergsdóttir 2/4 fráköst/6 stoðsendingar.

N1-deild kvenna:
FH-HK

22-21

Mörk FH: Kristrún Steinþórsdóttir 8, Ingibjörg
Pálmadóttir 5, Aníta Mjöll Ægisdóttir 2, Birna
Íris Helgadóttir 2, Berglind Ósk Björgvinsdóttir
2, Margrét Ósk Aronsdóttir 2, Indíana Nanna
Jóhannsdóttir 1.
Mörk HK: Elín Anna Sveinsdóttir 8, Emma Havin
Sardarsdóttir 3, Heiðrún Björk Helgadóttir 3, Jóna
Sigríður Halldórsdóttir 2, Arna Björk Almarsdóttir
2, Guðrún Erla Bjarnadóttir 1, Gerður Arinbjarnar
1, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 1.

KA/Þór-Valur

22-30

Mörk KA/Þórs: Martha Hermannsdóttir 7, Katrín
Vilhjálmsdóttir 5, Kolbrún Einarsdóttir 3, Ásdís
Sigurðardóttir 2, Hulda Tryggvadóttir 2, Erla
Tryggvadóttir 2, Arna Valgerður Erlingsdóttir 1.
Mörk Vals: Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 6, Dagný
Skúladóttir 5, Karólína Lárusdóttir 4, Anna Úrsula
Guðmundsdóttir 4, Þorgerður Anna Atladóttir 3,
Rebekka Rut Skúladóttir 2, Kristín Guðmundsdóttir 2, Hildur Andrésdóttir 1, Nataly Valencia
1, Þórunn Friðriksdóttir 1, Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir 1.

Haukar-ÍBV

21-24

Mörk Hauka: Marija Gedroit 7, Agnes Ósk Egilsdóttir 4, Karen Helga Sigurjónsdóttir 2, Ásta
Björk Agnarsdóttir 2, Viktoría Valdimarsdóttir 2,
Ásthildur Friðgeirsdóttir 2, Gunnhildur Pétursdóttir 1, Erla Eiríksdóttir 1.
Mörk ÍBV: Ester Óskarsdóttir 9, Þórsteina
Sigurbjörnsdóttir 3, Ivana Mladenovic 3, Drífa
Þorvaldsdóttir 3, Grigore Ggorgata 3, Hildur
Dögg Jónsdóttir 1, Aníta Elíasdóttir 1, Sandra
Gísladóttir 1.

Stjarnan-Grótta

31-27

Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kjærnested 13,
Jóna Margrét Ragnarsdóttir 3, Þórhildur Gunnarsdóttir 3, Rut Steinsen 2, Hildur Harðardóttir 2,
Esther Viktoría Ragnarsdóttir 2, Arna Dýrfjörð 2,
Helena Örvarsdóttir 1.
Mörk Gróttu: Sunna María Einarsdóttir 13, Eva
Björk Davíðsdóttir 5, Laufey Ásta Guðmundsdóttir 3, Unnur Ómarsdóttir 3, Björg Fenger 2,
Elín Helga Jónsdóttir 1.

LOKASTAÐAN:
Valur
Fram
ÍBV
Stjarnan
HK
Grótta
KA/Þór
Haukar
FH
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2
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1
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1
2
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11
13
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496-335 30
448-331 28
423-377 22
454-433 18
441-432 16
373-440 10
359-424 9
400-494 6
333-461 5

Anton Sveinn McKee:

Heitur í Málaga
SUND Anton Sveinn McKee stóð

sig afar vel á spænska meistaramótinu í sundi sem fram fór um
helgina á Málaga.
Anton tvíbætti Íslandsmet sitt í 400 metra fjórsundi
sama daginn, fyrst um tæpar 4
sekúndur og svo um 27 hundraðshluta úr sekúndu. Metið er því
4:26,37 mínútur.
Þessi tími dugði Antoni í fjórða
sætið á mótinu.
- hbg

ÞÓR ÞORLÁKSHÖFN OG STJARNAN geta í kvöld tryggt sér sæti í undanúrslitum úrslitakeppni Iceland Express-deildar karla. Þór sækir þá Snæfell heim í Hólminn á sama tíma og Stjarnan spilar
í Keflavík. Þór og Stjarnan unnu fyrstu leiki sína í rimmunum en tvo sigra þarf til að komast áfram.

Grindavík og KR sópuðu
Húnum og Stólum í frí
Deildarmeistarar Grindavíkur lögðu Njarðvík öðru sinni í hörkuleik í Ljónagryfjunni í Njarðvík og eru þar með komnir í undanúrslit Iceland Expressdeildar karla. KR fór í Síkið á Sauðárkróki og sópaði Stólunum í frí.
KÖRFUBOLTI Grindavík tryggði

sæti sitt í undanúrslitum IcelandExpress deildar karla í körfubolta þegar liðið vann Njarðvík,
87-76, í öðrum leik liðanna í átta
liða úrslitum. Jafnræði var á með
liðunum fyrstu þrjá leikhlutana
en í þeim fjórða stungu Grindvíkingar af.
Grindvíkingar voru sterkari
til að byrja með og náðu fljótlega
góðu forskoti 14-9. Njarðvíkingar
voru alls ekki á því að gefast upp
og komust aftur inn í leikinn.
Staðan var 25-24 eftir fyrsta leikhlutann.
Bæði liðin fundu taktinn vel
öðrum leikhluta og voru að spila
vel. Það var mikill hiti í leiknum í
fyrri hálfleik og einu sinni þurfti
að stía mönnum í sundur eftir að
slagsmál brutust út.
Jafnt var á öllum tölum út hálfleikinn og var staðan 45-43 fyrir
Grindavík þegar menn gengu til
búningsherbergja.
J‘Nathan Bullock, leikmaður
Grindavíkur, datt heldur betur í
gang í síðari hálfleiknum og fór
á kostum í upphafi hálfleiksins.
Þegar þriðja leikhlutanum var
lokið var staðan 61-61 og Njarðvíkingar jafnir deildarmeisturunum.
Elvar Friðriksson, leikstjórnandi
Njarðvíkur, var frábær í gær og
stjórnaði leiknum eins og hann
hefði verið í meistaraflokki í mörg
ár.
Það var eins og heimamenn
væru orðnir bensínlausir í fjórða
leikhlutanum og voru Grindvíkingar hreinlega bara of sterkir.
Breiddin hjá Grindavík er gríðarleg og álagið dreifist svakalega á
milli manna.
Lokamínúturnar voru Grindvíkinga sem unnu sanngjarnan sigur.
„Ég er bara rosalega sáttur,“
sagði Helgi Jónas Guðfinnsson, þjálfari Grindavíkur, eftir
sigurinn í gær.
„Ég vissi að þessi leikur yrði
gríðarlega erfiður sem var síðan
raunin en við sýndum góðan
karakter í lokin og kláruðum
dæmið. Mér fannst við oft á tíðum
heldur værukærir í leiknum og
það átti ekkert að koma okkur á
óvart að þeir kæmu dýrvitlausir
til leiks. Við náðum smá forskoti í

ÓÐINN BJÖRN Náði draumakastinu um

helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjölgar í ÓL-hópnum:

Óðinn á leið til
London
FRJÁLSAR Kúluvarparinn Óðinn
Björn Þorsteinsson varð um
helgina þriðji frjálsíþróttamaðurinn sem tryggir sig inn
á Ólympíuleikana í London í
sumar. Áður höfðu spjótkastarinn
Ásdís Hjálmsdóttir og maraþonhlauparinn Kári Steinn Karlsson
tryggt sig inn á leikana.
Óðinn kastaði þá 20,22 metra
á innanhúsmóti í Kaplakrika.
Ólympíulágmarkið er 20 metrar.
Þetta var jafnframt í fyrsta
skipti sem Óðinn kastar yfir 20
metra á sínum ferli. Hann átti
best fyrir helgina 19,84 metra.
- hbg

Iceland Express-deild kvenna:

Njarðvík og
Haukar í úrslit
KOMDU MEÐ SÓPINN Páll Axel og félagar eru komnir í undanúrslit eftir tvo sigra á
nágrönnum sínum frá Njarðvík.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

byrjun leiksins en slökuðum síðan
allt of mikið á.
Þetta hefur verið ákveðið
vandamál hjá okkur í vetur og
við verðum að lagfæra það fyrir
næsta einvígi. Við erum með flotta
breidd og það er erfitt að halda út
gegn okkur í 40 mínútur, menn
verða þreyttir á meðan við höldum
áfram af fullum krafti. Ég vildi
alls ekki fara í oddaleik því þar
getur allt gerst,“ sagði Helgi.
„Mér fannst við spila virkilega
góðan körfubolta í 35 mínútur í
kvöld,“ sagði Einar Jóhannsson,
annar þjálfari Njarðvíkur, eftir
leikinn í gær.
„Það vantaði ofboðslega lítið upp

á hjá okkur í kvöld. Grindavík er
bara með virkilega breiðan hóp og
rosaleg gæði í nánast öllum leikmönnum liðsins. Við erum með
fullt af flottum strákum hér í
Njarðvík sem hafa öðlast mikilvæga reynslu í vetur, það mun
skila sér.
Það verður gaman að sjá hvernig
þessir strákar koma til leiks á
næsta tímabili. Grindavík er einfaldlega með besta liðið á landinu
í dag og ég held að þeir fari alla
leið í ár.“
KR vann svo sannfærandi sigur
á Króknum. Var alltaf skrefi á
undan og sigurinn aldrei í hættu.

KÖRFUBOLTI Það verða Njarðvík og
Haukar sem leika til úrslita um
Íslandsmeistaratitilinn í kvennaflokki í ár.
Haukastúlkur voru þegar
búnar að tryggja sér sæti í úrslitunum og Njarðvík tók hitt
sætið um helgina er liðið vann
eins stigs sigur á Snæfelli í
dramatískum leik.
Njarðvík vann þar með einvígi
liðanna, 3-1.
- hbg

- sáp

Ragna Ingólfsdóttir setti met og Kári Gunnarsson vann sinn fyrsta titil:

Níu meistaratitlar í húsi hjá Rögnu
BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir

skráði nafn sitt gylltu letri í badmintonsögunni í gær þegar hún
vann sinn níunda meistaratitil
í einliðaleik. Það hefur engri
annarri konu tekist að afreka á
Íslandi.
R a g n a l a g ð i S nj ó l a u g u
Jóhannsdóttur mjög sannfærandi
í tveimur lotum í úrslitaleiknum
í gær. Loturnar vann hún 21-9
og 21-3. Snjólaug var að keppa
til úrslita í fyrsta skipti og hafði
ekkert að gera í badmintondrottningu Íslands.
Kári Gunnarsson lagði Magnús
Inga Helgason af velli í einliðaleik karla. Kári þurfti, rétt eins
og Ragna, aðeins tvær lotur til
þess.
Kári hafði gríðarlega yfirburði
í fyrstu lotunni sem hann vann,
21-7. Magnús Ingi byrjaði aðra
lotuna af krafti og komst í 9-3.
Kári hóf þá endurkomu sína sem

endaði með 21-19 sigri og Íslandsmeistaratitillinn þar með hans.
Magnús Ingi hafði þó betur
í tvíliðaleiknum gegn Kára.
Þar unnu Magnús Ingi og Helgi
Jóhannesson þá Kára og Atla
Jóhannesson í þrem lotum.
Ragna varð einnig meistari í tvíliðaleik með Katrínu Atladóttur.
Þær lögðu Tinnu Helgadóttur og
Erlu Björgu Hafsteinsdóttur.
Tinna meiddist í annarri
lotu og því þurftu þær Erla að
gefa leikinn. Tinna átti einnig
að keppa til úrslita í tvenndarleiknum með Magnúsi Helga, sem
er bróðir hennar, en þau urðu að
gefa leikinn vegna meiðslanna.
Atli Jóhannesson og Snjólaug
Jóhannsdóttir fögnuðu því sigri
í tvenndarleiknum.
- hbg
DROTTNINGIN Ragna er badmintondrottning Íslands og hefur stimplað nafn
sitt rækilega í sögubækurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BIKAR Á LOFT Valskonur eru duglegar að

lyfta bikurum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

N1-deild kvenna:

Valskonur
unnu deildina
HANDBOLTI Deildarkeppni N1-

deildar kvenna lauk um helgina
og Valskonur tryggðu sér deildarmeistaratitilinn með öruggum
sigri á Þór/KA.
Grótta tók lokasætið í úrslitakeppninni þó svo liðið hafi tapað.
Þar sem Þór/KA tapaði héldu
Gróttustúlkur sjötta sætinu.
Tvö efstu lið deildarinnar –
Valur og Fram – sitja hjá í fyrstu
umferð úrslitakeppninnar en þá
mætast ÍBV og Grótta annars
vegar og Stjarnan og HK hins
vegar.
Úrslitakeppnin hefst þann 12.
apríl næstkomandi.
- hbg

EKKERT MSG!
ENGIN TRANSFITA
!
ENGIN LITAREFNI
!
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Taphrina Liverpool heldur áfram

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin:
NEWCASTLE - LIVERPOOL

2-0

1-0 Papiss Demba Cisse (18.), 2-0 Papiss Demba
Cisse (58.).

TOTTENHAM - SWANSEA

3-1

1-0 Rafael van der Vaart (18.), 1-1 Gylfi Þór
Sigurðsson (59.), 2-1 Emmanuel Adebayor (72.),
3-1 Emmanuel Adebayor (86.).

ASTON VILLA - CHELSEA

2-4

0-1 Daniel Sturridge (8.), 0-2 Branislav Ivanovic
(50.), 1-2 James Collins (76.), 2-2 Eric Lichaj
(79.), 2-3 Branislav Ivanovic (82.), 2-4 Fernando
Torres (91.).

EVERTON - WBA

2-0

2-0 Victor Anichebe (67.).

FULHAM - NORWICH CITY

2-1

1-0 Clint Dempsey (2.), 2-0 Damien Duff (12.),
2-1 Aaron Wilbraham (76.).

MANCHESTER CITY - SUNDERLAND

3-3

0-1 Sebastian Larsson (30.), 1-1 Mario Balotelli
(42.), 1-2 Nicklas Bendtner (48.), 1-3 Sebastian
Larsson (54.), 2-3 Mario Balotelli (84.), 3-3
Aleksandar Kolarov (85.).

QPR - ARSENAL

2-1

1-0 Adel Taarabt (21.), 1-1 Theo Walcott (36.), 2-1
Samba Diakite (65.).

WIGAN ATHLETIC - STOKE CITY

2-0

1-0 Antolin Alcaraz (54.), 2-0 Victor Moses (92.).

WOLVES - BOLTON WANDERERS

2-3

1-0 Michael Kightly (52.), 1-1 Martin Petrov (62.),
1-2 Marcos Alonso (79.), 1-3 Kevin Davies (83.),
2-3 Matt Jarvis (87.)

STAÐAN:
Man. United
Man. City
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Newcastle
Everton
Liverpool
Sunderland
Swansea City
Fulham
Norwich City
Stoke City
WBA
Aston Villa
Bolton
Blackburn
QPR
Wigan
Wolves

30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
31
31
31

23 4 3
22 5 4
18 4 9
17 7 7
15 8 8
15 8 8
12 7 12
11 9 11
11 8 12
10 9 12
10 9 12
10 9 12
10 8 13
10 6 15
7 12 11
9 2 19
7 7 16
7 7 17
6 10 15
5 7 19

74-27
75-25
62-41
56-36
53-36
46-42
32-32
36-33
42-37
35-39
39-42
42-49
29-43
36-43
33-42
36-60
43-62
35-54
29-55
33-68

73
71
58
58
53
53
43
42
41
39
39
39
38
36
33
29
28
28
28
22

Það gengur ekkert upp hjá Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og liðið tapaði enn einum leiknum. Andy
Carroll sýndi engin snilldartilþrif í heimkomunni til Newcastle og rauk reiður af velli. Pepe Reina fékk
rautt fyrir að skalla andstæðing. Gylfi Sigurðsson skoraði fyrir Swansea gegn Spurs en það dugði ekki til.
FÓTBOLTI Newcastle og Tottenham

fengu þrjú stig í leikjum gærdagsi ns í enska bolta num.
Liverpool er í tómu rugli og búið
að tapa átta leikjum eftir áramót.
Leikur Newcastle og Liverpool
var skrautlegur í meira lagi.
Liverpool stillti upp þremur
fyrrum leikmönnum Newcastle í
leiknum og var baulað miskunnarlaust á þá alla í leiknum.
Andy Carroll var ekki að auka
vinsældir sínar í Newcastle er
hann tók eina svakalegustu dýfu
vetrarins snemma leiks. Skömmu
síðar átti Danny Simpson að fara
af velli og Liverpool að fá víti
er Simpson varði á línunni. Það
atvik fór fram hjá dómaranum og
Newcastle þakkaði pent fyrir með
því að skora nokkru síðar.
Liverpool var sjálfu sér verst
í þessum leik. Framherjarnir
nýttu ekki færin sín og svo lét
Pepe Reina reka sig af velli undir
lokin er hann skallaði leikmann
Newcastle sem hafði brugðið fyrir
hann fæti. Skallinn var ekki fastur
en rautt spjald var gefið engu að
síður. Það kom því í hlut Jose
Enrique að klára leikinn í búrinu.
Newcastle er með sigrinum enn
með gott tækifæri til að komast
í Meistaradeildina að ári en
Liverpool er aftur á móti búið að
tapa heilum átta leikjum það sem
af er árinu.
„Við fengum færi og vorum
óheppnir að fá ekki víti þegar
Simpson ver boltann á línunni.
Þá hefðum við líka verið að spila
gegn tíu mönnum. Síðan fengum

TAKK FYRIR KOMUNA Stuðningsmenn Newcastle hlógu að Carroll er hann var tekinn af velli. Á minni myndinni má sjá Reina

skalla James Perch.

við á okkur mark og eftir það voru
mínir menn pirraðir og fóru jafnvel að vorkenna sjálfum sér,“ sagði
Kenny Dalglish, stjóri Liverpool.
„Það mátti sjá bæði á Andy Carroll, er hann fer af velli, og Reina,
er hann fýkur af velli, hversu pirraðir mínir menn voru. Pepe átti
að fá rautt en við áttum líka að fá
víti,“ sagði Dalglish. En hvað með
dýfuna hjá Carroll í fyrri hálfleik?
„Þetta var ekki víti og Andy

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

var ekki heldur að fiska. Það
var grimmt að sýna honum gula
spjaldið því Andy var í vandræðum með að halda jafnvægi.“
Eins og Dalglish segir vildi Liverpool fá víti og rautt spjald á Danny
Simpson er hann virtist verja
boltann með hendinni á línunni.
„Boltinn fór ofarlega í öxlina á
Danny en ekki í höndina. Höndin er ekki úti og það hefði verið
grimmt að dæma víti. Það var

ekkert að þessu,“ sagði Alan
Pardew, stjóri Newcastle.
Gylif Þór Sigurðsson átti enn
einn stórleikinn með Swansea
gegn Tottenham í gær. Gylfi
jafnaði leikinn, 1-1, með laglegu
marki og var ekki fjarri því að
skora skömmu áður. Því miður
fyrir Swansea dugði mark Gylfa
ekki til því Emmanuel Adebayor
kláraði leikinn með tveim góðum
skallamörkum. henry@frettabladid.is

SLÆMUR MÓRALL Balotelli og Kolarov rífast hér um hver eigi að taka aukaspyrnu.

Fyrirliði City, Vincent Kompany, varð að fjarlægja Balotelli á endanum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Man. City að fatast flugið og lítil stemning í liðinu:

Íhugaði að taka Balotelli
af velli strax í byrjun
FÓTBOLTI Manchester City mátti

þakka fyrir að fá stig gegn
Sunderland um helgina. Eftir að
hafa verið hörmulegt í rúmar 80
mínútur komu tvö mörk nánast
upp úr engu og City náði stigi sem
liðið átti ekki skilið að fá.
Stemningsleysið var áberandi í
City-liðinu í leiknum og mórallinn
í hópnum virðist ekki vera upp á
það besta um þessar mundir. Þeir
Mario Balotelli og Aleksandar
Kolarov lentu til að mynda í
rifrildi um hver ætti að taka aukaspyrnu í síðari hálfleik.
Þó svo Balotelli hafi skorað laglegt mark með skoti utan teigs og
skorað úr víti var stjórinn, Roberto
Mancini, allt annað en sáttur við
framlag ítalska framherjans í
leiknum.
„Ég íhugaði að taka hann af velli
eftir fimm mínútur í leiknum en
hann endaði með því að skora tvö
mörk. Hann spilaði samt alls ekki
vel. Í svona leik eiga framherjar
að gera út um leikinn. Ekki bara

að stíga upp undir lokin. Menn eins
og Mario og Dzeko eiga að skora
tvö til þrjú mörk í svona leik,“
sagði Mancini þungur á brún en
hann neyðist til þess að halla sér
að manninum sem átti aldrei aftur
að spila fyrir City – Carlos Tevez.
„Okkur vantar Carlos núna.
Framherja sem getur skipt
sköpum.“
Sjö leikja sigurgöngu Arsenal
lauk um helgina er QPR nældi sér
í þrjú afar mikilvæg stig í botnbaráttunni.
„Okkar frammistaða var einfaldlega ekki nógu góð til þess að vinna
svona leik. QPR lagði harðar að
sér en við,“ sagði Arsene Wenger,
stjóri Arsenal, en stuðningsmenn
Arsenal voru sumir hverjir farnir
að gera sér vonir um annað sætið í
deildinni fyrir leikinn.
„Það vantaði eitthvað hjá okkur
í leiknum og hugarfar leikmanna
var ekki í lagi. QPR var með allt
sitt á hreinu og til í að berjast fyrir
stigunum.“
- hbg

LÁGVÖRUVERÐS-VERSLUN
VIÐ FELLSMÚLA - REYKJAVÍK

LJÓSAKRÓNUR

14.995
14.495

9.975
9.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA GYLLT

7.995

LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA GYLLT

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, STÁL OG GYLLT

18.495

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

14.995

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, STÁL

9.995
5 LJÓSA

7.990

11.995

3 LJÓSA

12.995
5 LJÓSA

9.995
3 LJÓSA

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

19.995

LJÓSAKRÓNA, 9 ARMA

5.995

LJÓSAKRÓNA, 3 ARMA, RUST

7.495
5 LJÓSA

11.995

5.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

3 LJÓSA

7.495
5 LJÓSA

4.995
3 LJÓSA

19.995

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA

14.995

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, RUST
Gildistími er tvær vikur. Vörur geta verið uppseldar. Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16
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> Stöð 2 kl. 20.55
Game of Thrones

VIÐ TÆKIÐ

SARA MCMAHON FYLGIST MEÐ LEIK GLÆPONA OG LÖGGU

Raunverulegir bófar að störfum

Það er komið að stóru stundinni. Önnur
þáttaröðin af Game of Thrones var að
hluta tekin upp á Íslandi og þættirnir eru
sýndir á Stöð 2 innan við sólarhring eftir
frumsýningu þeirra í Bandaríkjunum. Núna
ræður hinn ungi og illgjarni Joffrey
ríkjum og nýtur ráðgjafar móður
sinnar, hinnar lævísu Cersei,
og frænda síns Tyrion. En það
eru margir sem falast eftir
völdum og það er annað
stríð í aðsigi.

Önnur þáttaröð sjónvarpsþáttanna
Boardwalk Empire hóf göngu sína
í febrúar síðastliðnum. Ég fylgdist
með fyrstu þáttaröðinni af mikilli
samviskusemi þegar hún var sýnd
fyrir ári síðan og hef gert slíkt hið
sama með þessa.
Þættirnir eru framleiddir af HBO
og gerast í Atlantic City á þriðja og
fjórða áratugnum. Aðalpersóna
þáttanna er glæpamaðurinn gjafmildi, Nucky
Thompson, sem leikinn er af gæðaleikaranum
Steve Buscemi. Fylgst er með valdabrölti ólíkra
glæpagengja á tímum er áfengi var ólöglegt og
Bandaríkin voru full af innflytjendum, nýstignum á
hið fyrirheitna land, er allir vildu freista gæfunnar.

Eitt kvöld ákvað ég að slá
þáttunum upp í alfræðiritinu
Wikipediu. Það var eitthvað sem
mig þyrsti að vita um þættina
en um leið komst ég að því að
margar persónurnar eru byggðar
á raunverulegum glæponum.
Áður en ég vissi af hafði ég eytt
heilli klukkustund við lesturinn
um æskuvinina Meyer Lansky
og Bugsy Siegel og hinn alræmda glæpaforingja
Arnold Rothstein. Þessi vitneskja um líf og örlög
umræddra glæpamanna gefur þáttunum aukna
dýpt að mínu mati. Það er eitthvað pínulítið
skemmtilegra að vita að sagan er ekki uppspuni
frá upphafi til enda.

STÖÐ 2
08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Ella í álögum (Ella Enchanted)
12.00 Hvaleyjar (1:12) (2:12) (Hvaler)
13.50 Allur akstur bannaður (Taking
the Keys Away)
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar
17.45 Leonardo
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 EM í knattspyrnu (4:9)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Heimskautin köldu: Vetur (5:6)
(Frozen Planet) Náttúrulífsflokkur frá BBC.
20.55 Heimskautin köldu: Á tökustað
(5:6) (The Making of Frozen Planet)
21.10 Djass fyrir Rússa (To Russia with
Jazz) Benny Goodman og hljómsveit heimsækja Sovétríkin á dögum kalda stríðsins.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.00 Óvættir í mannslíki (6:8) (Being
Human III) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.00 Trúður (4:10) (Klovn) (e) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.30 Kastljós (e)
01.00 Fréttir
01.10 Dagskrárlok

08.00 Duplicity
10.05 Make It Happen
12.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
14.00 Duplicity
16.05 Make It Happen
18.05 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
20.00 Fast Food Nation
22.00 The Invention Of Lying
00.00 Fuera del cielo
02.00 The Kovak Box
04.00 The Invention Of Lying
06.00 Inkheart

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (123:175)
10.15 Hawthorne (9:10)
11.00 Gilmore Girls (9:22)
11.45 Falcon Crest (14:30)
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor (25:26)
14.00 The X Factor (26:26)
15.25 ET Weekend
16.15 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (21:22)
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 (7:22)
19.45 Better With You (3:22)
20.10 Smash (5:15) Stórskemmtileg og í
senn dramatísk þáttaröð sem fjallar um alla
þá dramatík, gleði og sorg sem fylgir leikhúslífinu á Broadway.
20.55 Game of Thrones (1:10)
21.50 Exile Æsispennandi fyrri hluti framhaldsmyndar mánaðarins um samband feðga,
þar sem faðirinn er illa haldinn af Alzheimersjúkdómnum og sonurinn hefur nýlega snúið
aftur heim eftir stormasamt tímabil í einkalífinu.
Samband feðganna hefur verið sama sem
ekkert gegnum tíðina en þegar sonurinn finnur
dularfullar filmur í fórum föður síns fer hann að
grafast fyrir um liðna atburði sem ekki hafa enn
komið upp á yfirborðið.
23.20 Supernatural (9:22)
00.05 Modern Family (17:24)
00.30 Two and a Half Men (5:24)
00.55 White Collar (4:16)
01.40 Burn Notice (12:20)
02.25 Community (25:25)
02.50 The Boys Are Back
04.30 Bones (9:23)
05.15 The Simpsons (21:22)
05.40 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 Íslensk trúartónlist
í dymbilviku 20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika
21.10 Ópus 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Lestur Passíusálma 22.25 Girni, grúsk og
gloríur 23.20 Listræninginn 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn
17.30 Iceland Express deildin 2012
Útsending frá leik í úrslitakeppni Iceland
Express deildarinnar í körfubolta kvenna.

19.15 Spænski boltinn
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Golfskóli Birgis Leifs (12:12)
Golfþáttur þar sem besti kylfingur Íslands,
Birgir Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem
tengist golfi og nýtist kylfingum á öllum
stigum leiksins.

21.55 Meistaradeild Evrópu:
Meistaradeildin Endursýndur leikur

23.40 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

07.00 Tottenham - Swansea
14.40 Aston Villa - Chelsea
16.30 Sunnudagsmessan
17.50 Premier League Review 2011/12
18.50 Blackburn - Man. Utd. BEINT
21.00 Premier League Review 2011/12
22.00 Football League Show
22.30 Blackburn - Man. Utd.

19.30 The Doctors (82:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Homeland (5:13)
22.45 Boardwalk Empire (8:12)
23.45 Malcolm In the Middle (7:22)
00.10 Better With You (3:22)
00.35 60 mínútur
01.20 The Doctors (82:175)
02.00 Íslenski listinn
02.25 Sjáðu
02.50 Fréttir Stöðvar 2
03.40 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.05 Minute To Win It (e)
16.50 Game Tíví (10:12) (e)
17.20 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur
með sálfræðingnum Phil McGraw.

18.05 Once Upon A Time (13:22) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (36:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.
19.20 Everybody Loves Raymond (22:24)
19.45 Will & Grace (6:24) (e)
20.10 90210 (11:22) Dixon þarf að
standast freistingar þegar hann snýr sér aftur
að tónlistinni. Naomi og Holly hitta Janice
Dickinson og togstreitan á milli Navid og
frænda hans nær hæstu hæðum.
20.55 Hawaii Five-0 (9:22) Það reynist
lögreglunni erfitt að bera kennsl á lík sem
finnst í stolnum bíl. Danny lendir í erfiðleikum í einkalífinu sem endar með því að
hann þarf að gista í sófanum hjá McGarrett.
21.45 CSI (13:22) Rannsóknardeildin rannsakar sérlega óhugnanlegan fjöldamorðingja
sem drepur konur og safnar úr þeim líkamshlutum.
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 (3:22) (e)
00.05 Hawaii Five-0 (9:22) (e)
00.55 Eureka (13:20) (e)
01.45 Everybody Loves Raymond (e)
02.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 Shell Houston
Open 2012 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00
Shell Houston Open 2012 (4:4) 18.00
Golfing World 18.50 Shell Houston Open
2012 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50
Champions Tour - Highlights (5:25) 23.45
ESPN America

06.20 The Vicar of Dibley 08.20 The Inspector
Lynley Mysteries 09.50 Deal or No Deal 10.20
EastEnders 10.50 Come Dine With Me 11.40
My Family 13.10 The Vicar of Dibley 14.30 QI
15.30 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 Derren Brown:
Mind Control 22.50 The Vicar of Dibley 00.15
Derren Brown: Mind Control 01.05 Top Gear
02.00 Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow

10.50 Clement Søndag 11.30 Restaurant bag
tremmer 12.05 Downton Abbey 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 Lægerne 14.00
Cirkeline - Ost og kærlighed 14.30 Ni Hao, Kai-Lan
15.00 Pacific Paradise Police 15.50 DR Update nyheder og vejr 16.00 Søren Ryge præsenterer
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Cirkusrevyen
- En stor familie 17.30 Huset på Christianshavn
18.00 Livets planet 19.00 TV Avisen 19.25
SportNyt 19.35 Ben Hur 21.05 Bibelmysteriet
22.40 OBS 22.45 Taggart 23.55 Lægerne

10.40 Freske fraspark 12.05 Forsvunnet i isødet
13.00 NRK nyheter 13.10 Jessica Fletcher 13.55
Glimt av Norge 14.10 Popstokk 15.00 NRK nyheter 15.10 Norsk attraksjon 15.40 Oddasat - nyheter på samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Fjellfolk
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Påskenøtter 17.45 Påskekveld 18.15 Brenner historier fra vårt land 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.30 Whitechapel 21.00 Løsning
påskenøtter 21.05 Kveldsnytt 21.20 Atlantis - øya
som forsvant 22.50 Nytt på nytt 23.20 Spy Game

12.05 Bakom 30 grader i februari 12.10 The
Big C 12.40 Dumbom 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 Folkhemmet på hjul 19.00
30 grader i februari 19.55 Mikrobilar 20.00
Idéfabriken 20.30 Prata arabiska 21.00 Rapport
21.05 Kulturnyheterna 21.10 Engelska slott och
herrgårdar 22.10 Damages 23.05 Robins

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Undraheimar Kenyja 21.00 Frumkvöðlar 21.30
Eldhús meistranna

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

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

UNDANKEPPNI ÓL Í BEINNI FRÁ KRÓATÍU

STRÁKARNIR
OKKAR
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KEMST ÍSLAND

Á ÓLYMPÍULEIKANA?

fylgistöðvar

216 KR.
og
Stöð 2 Sport

Á DAG

IS
IFT Á STOD2.
KAUPTU ÁSKR

Ekk t kkemur til greina
Ekkert
i nema sigur
i
hjá ííslenska
l k
landsliðinu þegar það mætir Chile, Japan og Króatíu.
TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT OG FYLGSTU MEÐ STRÁKUNUM OKKAR!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Magnús og Michelle verðlaunuð

„Það er hafragrauturinn og ég
nota engin aukaefni, bara með
mjólk. Það er að breiðast út einhver kanilvitleysa hérna á heimilinu sem ég er alfarið á móti.“
Dagur B. Eggertsson, læknir og stjórnmálamaður.

Magnús Scheving hlaut viðurkenningu frá
Mediterranean Foundation á fimmtudaginn
fyrir að stuðla að auknu heilbrigði meðal
barna. Viðurkenningin var veitt í Barcelona
og hlaut Michelle Obama, forsetafrú Bandaríkjanna, einnig viðurkenningu frá samtökunum í ár.
Viðurkenningin er veitt annað hvert ár
þeim aðilum er skarað hafa fram úr með
starfi sínu á sviði hollustu og hreyfingar.
Magnús hlaut viðurkenningu fyrir Latabæ
og starf sitt í þágu aukins heilbrigðis barna,
aðrir er hlutu viðurkenningu á sama sviði
voru Michelle Obama og Barcelona Football
Club Foundation.
Hrefna Björk Sverrisdóttir, verkefnastjóri
Latabæjar, segir viðurkenninguna mikinn

heiður fyrir Magnús og Latabæ. „Það er
mikið og gott starf sem fer fram á bak við
sjónvarpsþættina. Latibær vinnur náið með
ýmsum ríkisstjórnum og samtökum til að
stuðla að heilbrigði barna og það er verið
að veita viðurkenningu fyrir það.“
Nýverið hóf breska ríkissjónvarpið BBC aftur sýningar á Lazytown
Extra og horfðu um 2,48 milljón manns
á fyrsta þáttinn. Latibær er sýndur í
um 170 löndum víða um heim og
horfa um 500 milljón manna á þá
reglulega.
Um þessar mundir er verið að
undirbúa tökur fyrir þriðju þáttaröð Latabæjar en áætlað er að
tökur hefjist í apríllok.
- sm

VERÐLAUNAÐUR Magnús Scheving hlaut

Mediterranean Foundation verðlaunin fyrir
að stuðla að auknu heilbrigði meðal barna.
Michelle Obama fékk verðlaun frá sömu
samtökum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

YIRGA MEKONNEN: KYNNI ÍSLENDINGA FYRIR EÞÍÓPÍSKRI MENNINGU

Borðað með puttunum á
eþíópískum veitingastað

og Gói
Baunagrasið
Leikhúsglaðningur fyrir
alla fjölskylduna!
Fréttatíminn

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Morgunblaðið

„Ég flutti til Íslands árið 2000
og mig langaði alltaf að opna
eþíópískan veitingastað og þannig
kynna Íslendinga fyrir landinu
mínu. Allir þekkja vandamálin
sem eru í Eþíópíu, en fáir þekkja
söguna og menninguna,“ segir
Yirga Mekonnen, annar eigandi
veitingastaðarins Minilik í Kópavogi.
Minilik opnaði í Hlíðarsmára í
Kópavogi þann 1. mars síðastliðinn. Yirga á og rekur staðinn ásamt
eiginkonu sinni, Lemlem Kahssay,
sem annast alla matseld. Á Minilik
er boðið upp á hefð bundinn
eþíópískan mat þar sem allt ferskt
hráefni er keypt hérlendis, en flest
kryddin og kaffibaunirnar koma
frá Eþíópíu. Maturinn er borinn
fram með svokölluðu enjera sem
er flatt súrdeigsbrauð og þjónar
hlutverki hnífapara. „Auðvitað er
fólki velkomið að fá hnífapör ef það
óskar þess, en við kennum þeim
hvernig hægt sé að nota enjera
í stað hnífapara og borða með
puttunum,“ segir Yirga.
Staðurinn opnaði fyrst á Flúðum
síðastliðið sumar þar sem hann
vakti mikla athygli og fékk mjög
jákvæð viðbrögð, að sögn Yirga.
Það varð til þess að þau hjónin ákváðu að reyna fyrir sér á
höfuðborgarsvæðinu líka. Minilik
verður þó áfram opinn á Flúðum
yfir sumartímann, þar sem systir
Lemlem og eiginmaður hennar
reka hann.
Kaffimenningin er mjög mikil
í Eþíópíu, en kaffi er upprunnið
frá borginni Kaffa í vestanverðu
landinu. Á Minilik er þessi menning í hávegum höfð, og sérstök
athöfn er framkvæmd í kringum
kaffið. „Lemlem sér alltaf um
athöfnina, en það er stranglega

FJÖLBREYTT Matseðillinn á Minilik er afar fjölbreyttur, þó aðeins sé um Eþíópískan

mat að ræða.

bannað að karlmaður geri það,“
segir Yirga. „Hún er íklædd sérstökum eþíópískum klæðnaði
og þarf að gera allt eftir vissum
aðferðum. Hún ristar baunirnar
á lítilli pönnu, og allir í salnum fá
að njóta lyktarinnar af þeim. Síðan
útbýr hún kaffið á kaffiborði sem
er í miðjum salnum,“ bætir hann
við.
Þrátt fyrir annríki hérlendis
halda Yirga og Lemlem áfram að
leggja sitt af mörkum til heima-

landsins. Árið 2010 stóðu þau
fyrir opnun leikskóla í borginni
Gidole þar sem 17 munaðarlausum
börnum eru nú tryggð menntun
og umönnun þökk sé íslenskum
stuðningsforeldrum. „Það var svo
mikið af góðu fólki hérna á Íslandi
tilbúið að hjálpa mér þegar ég
þurfti á því að halda að það hvatti
mig til að hjálpa öðrum,“ segir
Yirga. Nánar má lesa um verkefnið
á síðunni parentsgidole.com.
tinnaros@frettabladid.is

Komst á bragðið í Séð og heyrt
„Mig hefur lengi langað að gera
eitthvað. Ætli ég myndi ekki teljast
dálítið klassískt skúffuskáld,“
segir Svanur Már Snorrason sem
hefur gefið út sína fyrstu bók,
Fegurðardrottningin sem fitnaði.
Svanur Már er fyrrverandi ritstjóri tímaritsins Séð og heyrt
en hætti þar störfum í janúar
í fyrra. Eftir að hann frétti af
rafbókafyrirtækinu Emma.is þar
sem menn geta sent inn eigið efni
og verið sínir eigin herrar ákvað
hann að gefa skrifum sínum meiri
gaum. „Mér fannst þetta mjög
skemmtileg hugmynd og einsetti mér að setja saman eitthvað
af því sem ég átti,“ segir Svanur
Már, sem selur bókina sína á 499
krónur. Hann telur rafbækur vera
það sem koma skal, sérstaklega
varðandi efni sem hefur ekki verið
söluvænt eins og ljóð, smásögur,
örsögur, samtöl og prósar. Bók
hans hefur einmitt að geyma slíkt
efni og fjallar um lífið og tilveruna
en aðallega þó samskipti kynjanna.
Svanur Már viðurkennir að

FYRSTA BÓKIN Svanur Már Snorrason hefur gefið út sína fyrstu bók, Fegurðardrottningin sem fitnaði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

titillinn sé dálítið Séð og heyrtlegur, enda komst hann á bragðið
í Móment-pistlum sínum í tímaritinu. Nokkrir þeirra eru einmitt
í bókinni. „Eiríkur Jónsson hvatti

mig áfram eftir að ég skrifaði einu
sinni svona pistil. Þarna var ég að
skrifa inn í dálítið knappt form.
Það var erfitt en gaman að takast
á við það,“ segir hann.
-fb

fylgir öllum seldum bílum
í eigu Bílalands!

VIÐ ERUM Í PÁSKAGÍRNUM OG ÆTLUM AÐ TÆMA PLANIÐ!
KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP Á NOTUÐUM BÍL Í DAG.

Hér sjáum við aðeins brot af þeim bílum sem við
erum með á páskatilboði. Endilega kynntu þér
tilboðsbílana á www.bilaland.is
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SUBARU Legacy Sport Wagon
Árgerð 2008, ekinn 93 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 2.890 þús. kr. Rnr. 140142

NISSAN Patrol SE
Árgerð 2008, ekinn 68 þús.
Dísil, sjálfskiptur
Verð 4.990 þús. kr. Rnr. 100486

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

2.150 þús. kr.

3.890 þús. kr.
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FORD Escape Limited 4wd
Árgerð 2007, ekinn 81 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 3.380 þús kr. Rnr. 190300
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TOYOTA Land Cruiser 120VX
Árgerð 2004, ekinn 223 þús.
Dísil, beinskiptur
Verð 3.440 þús. kr. Rnr. 200442

SAAB 9-3
Árgerð 2005, ekinn 71 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 1.790 þús. kr. Rnr. 150985

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

2.890 þús. kr.

2.990 þús. kr.

1.390 þús. kr.
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RENAULT Clio
Árgerð 2008, ekinn 61 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 1.790 þús. kr. Rnr. 100200

SUBARU Forester CS
Árgerð 2007, ekinn 105 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 2.390 þús. kr. Rnr. 141053

HYUNDAI Santa Fe II CRDI
Árgerð 2008, ekinn 95 þús.
Dísil, sjálfskiptur
Verð 4.090 þús. kr. Rnr. 200255

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

OKKAR VERÐ

1.350 þús. kr.

1.790 þús. kr.

3.290 þús. kr.

1.890 þús. kr.

1.390 þús. kr.

FORD Explorer XLT
Árgerð 2005, ekinn 70 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð 2.490 þús. kr. Rnr. 101824

Nissan Quest (7manna)
Árg. 2004, ekinn 200 þús.
Bensín, sjálfskiptur
Verð: 1.990 þús. kr. Rnr. 141099

Breiðhöfða og Kletthálsi 11 - 525 8000 - www.bilaland.is
Afgreiðslutími: Mánudaga kl. 10.00 til 18.00 – Þriðjudaga til föstudaga kl. 9.00 til 18.00 – Laugardaga kl. 12.00 til 16.00

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

við segjum fréttir smáauglýsingasíminn og skiptiborð: 512 5000

vÍsir

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki: 512 5060

Fréttir af fólki
Tískupartý í Gamla bíó
Tískuhátíðin Reykjavík Fashion
Festival fór fram um helgina
en eftir að sýningum lauk á
laugardagskvöldið var blásið til
eftirpartýs fyrir aðstandendur
hátíðarinnar og gesti á efstu
hæðinni í Gamla Bíó. Mikið var
um dýrðir þar sem fatahönnuðirnir
Mundi, Guðmundur Jörundsson og
Harpa Einarsdóttir fögnuðu
vel heppnuðum
sýningum.
Leikarahjónin
Steinunn Ólína
Þorsteinsdóttir
og Stefán Karl
Stefánsson létu
sig ekki heldur
vanta, frekar
en listaparið
Urður
Hákonardóttir
og Jón Atli
Jónasson.

Útvarpskonan góðkunna Sigríður
Lund Hermannsdóttir hleypti í
gær af stokkunum nýjum lífsstílsvef undir eigin nafni á slóðinni
siggalund.is. Sigga missti vinnuna
á FM957 í upphafi árs og hefur
síðan unnið að því að koma
vefnum á laggirnar. Það virðist hafa
tekist með ágætum, því að síðan
hefur tvo starfsmenn, auk hennar
sjálfrar, og hún hefur sankað að sér
dágóðum hópi kvenna sem sjá um
að skrifa pistla
um allt sem
við kemur
útliti, heilbrigði, samskiptum
kynjanna,
barnauppeldi,
heimilishaldi og
matseld.
 - áp, sh

Brandenburg

Sigga Lund aftur af stað

Mest lesið
1.

Stálu sel úr Húsdýragarðinum
og slepptu í Reykjavíkurtjörn

2.

Skorað á Davíð að bjóða sig
fram til forseta

3.

Eigandi skíðanna fundinn

4.

Forsetaframbjóðandi hleypur
1. apríl - Páll ekki á leið í
framboð

5.

Íslendingar handteknir í
óeirðum í Árósum

Við erum tvítug
– og rétt að byrja

Unga kynslóðin fær allt það skemmtilega og
vandaða barnaefni sem hún á skilið um páskana:
Leikið íslenskt efni og frábærar erlendar teiknimyndir.
Þegar kvöldar tekur spennan við fyrir þá fullorðnu!

TANGLED
Skírdag kl. 19:00

SKOPPA OG SKRÍTLA

ARCTIC TALE
Annan í
páskum
kl. 19:00

ALGJÖR SVEPPI
OG DULARFULLA
HÓTELHERBERGIÐ
Páskadag kl. 18:55

Nýherji fagnar 20 ára afmæli í dag
Starfsfólk Nýherja og dótturfélaga, TM Software, Applicon og Dansupport, kannast vel við
þann eldmóð og þá bjartsýni sem fylgir því að vera tvítugur. Á þeim 20 árum sem liðin eru frá
stofnun Nýherja höfum við þjónustað viðskiptavini okkar af kostgæfni, með áherslu á öflugar
og hagkvæmar lausnir, fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Nýherji hf.

Sími 569 7700

Borgartúni 37

Akureyri

netverslun.is

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

