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Stakfell fasteignasala kynnir glæsilegar íbúðir að Vatnsstíg 16-18 með opnu húsi í dag. 

Húsið er hæsta íbúðarhús á land-inu og er gríðarlega gott útsýni út á sundin blá af öllum hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, gólfplötur eru ein-angraðar til aukinnar hljóðein-angrunar. Gólf í baðherbergi og þvottahúsi verða flísalögð. Aðrir gólffletir í íbúðum afhendast án gólfefna. Hitalögn verður í gólfi á aðalbaðherbergi. Um er að ræða þægindahita en ekki upphitun. Full lofthæð í íbúðum verð-ur um 2,7 metrar, nema þar sem eru niðurtekin loft. Allar inn-réttingar eru sérsmíðaðar af GKS með granít-borðplötum og er hægt að velja um fjórar mis-munandi áferðir. Eldhústækin eru frá Miele, span helluborð og Elica eyjuháfar. Efstu íbúðirnar 
eru með arni. Þegar eru margar fyrirspurnir komnar. Sölumenn 

Stakfells gefa allar nánari upp-lýsingar.

Nýjar íbúðir í hjarta borgarinnar

Húsið er hæsta íbúðarhús á landinu og er gríðarlega gott útsýni út á sundin blá af 

öllum hæðum.
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Sólvallagata 84 - 101 ReykjavíkMjög gott og fallega innréttað 183,8 m2 skrifstofuhús-
næði á 1.hæð við Sólvallargötu 84 í Reykjavík. Hús-
næðið skiptist í móttöku/hol, 6 rúmgóðar skrifstofur, 
eldhús, salerni og þvottahús. Linoleumdúkur á gólfum. 
Glerveggir stúka af skrifstofurýmin. Kerfisloft og góð 
lýsing. Sameiginleg bílastæði eru fyrir framan húsið. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 29,5 m. 

Glæsilegt 240 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á glæsilegri lóð. Húsið skiptist í stóra stofu/borðstofu, opið eldhús, stórt baðherbergi, þrjú rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi, þvottahús og 44 m2 bílskúr. Glæsilegar inn-réttingar og falleg gólfefni. Lóðin er mjög snyrtileg með fallegri verönd. Eignin er laus til afhendingar strax. Ýmis skipti mögulegV 76 9

*NÝTT Á SKRÁ* 

Mjög fallegt 197,1 m2 einbýlis-hús með innbyggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Eigninskiptist í forstofu fjö

3ja herbergja íbúð. Nýsprautulökkuð innrétting í eldhúsi. 
Nuddhornbaðkar á baði. Verð 15,9 m.

Rúnar GíslasonLögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Mávahlíð 7, RisOpið hús mánudaginn kl. 17.30 – 18.00

Save the Children á Íslandi
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fells gefa allar nánari gar.

gott útsýni út á sundin blá

dís Írena
gurðardótt
alagerð 

fellsbær
Glæsilegt 240 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílsá glæsilegri lóð. Húsið skiptist í stóra stofu/borðstofu, opið eldhústórt baðherbergi, þrjú rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaherbergmeð sér baðherbergi, þvottahús og 44 m2 bílskúr. Glæsilegar inn-réttingar og falleg gólfefni. Lóðin emjög snyrtileg með fallegri verönd.Eignin er laus til afhendingarB orðið Playble hannaði HelgaBjörg Jónasdótti

LEIKUR MEÐ HÚSGAGN
HÖNNUN  Helga Björg Jónasdóttir vöruhönnuður sýnir nýjasta verk sitt á 

hönnunarmessunni í Mílanó þessa dagana, borðið Playble

MÖGULEIKAR Undir borðplötunni leynist krítar-tafla og með því að breiða teppi yfir borðið má breyta því í hús.

LIST Í RÁÐHÚSIÍ næstu viku, eða dagana 3. – 7. maí, verður 
haldin stórsýning á íslensku handverki, list-

iðnaði og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Margir þekktir listamenn sýna verk sín 
en þetta er í fyrsta sinn sem sýningin er 

haldin að vori. 

Mesta úrval landsins af rafgeymum í all B orðið Playble hannaði HBjörg Jón

LEIKUR MEÐ HÚSGAGN
HÖNNUN Helga Björg Jónasdóttir vöruhönnuður sýnir nýjasta verk

  hönnunarmessunni í Mílanó þessa dagana, borðið Playbl

ÁÐHÚSÍ næstu viku, eða dagahaldin stórsýning á ísliðnaði og hönnunMargir þekktir lisen þetta er í fyr
en þett sthaldin aðn að vori. 

hald

Mesta úrval landsins af rafgeymu
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Kynningarblað
Gaffallyftarar, dísel- og 
rafmagnslyftarar, 
sérhannaðir lyftarar og 
vöruhúsatæki.

iskurinn
Mánudags

Fáðu uppskriftina
á gottimatinn.is

23. – 25. apríl
Gull á CenterHotel Klöpp

GREITT FYRIR GULLIÐ Á STAÐNUM!!

DÓMSTÓLAR Landsdómur kveður 
í dag upp dóm sinn yfir Geir H. 
Haarde, fyrrverandi forsætisráð-
herra. Dómur verður upp kveðinn 
í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 
tvö. 

Alþingi gaf út ákæru í sex 
liðum á hendur Geir fyrir það 
sem hann gerði, eða lét vera að 
gera, í aðdraganda hruns íslensku 
bankanna haustið 2008. Lands-

dómur vísaði tveimur ákærulið-
um frá dómi. Ákæruliðirnir fjórir 
sem eftir standa snúa að meintri 
vanrækslu Geirs á tímabilinu frá 
febrúar til októberbyrjunar 2008.

Sýnt verður beint frá dómsupp-
kvaðningunni á báðum sjónvarps-
stöðum, Ríkissjónvarpinu og Stöð 
2.

Geir hefur haldið fram sakleysi 
sínu fyrir dómi í öllum ákærulið-

um. Brotin sem Geir er sakaður 
um varða tveggja ára fangelsi hið 
mesta, en Sigríður Friðjónsdóttir, 
saksóknari Alþingis, fór ekki fram 
á svo þunga refsingu við flutning 
málsins fyrir Landsdómi og taldi 
eðlilegt að skilorðsbinda refs-
inguna verði Geir fundinn sekur.

Aðalmeðferð málsins tók tvær 
vikur, en hún hófst 5. mars síðast-
liðinn.  - óká / sjá síðu 8

Landsdómur fellir í dag dóm yfir Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra: 

Eðlilegt að skilorðsbinda refsingu

LÖGREGLUMÁL Nær helmingur þol-
enda kynferðisbrota sem leitaði til 
Aflins á Akureyri á síðasta ári voru 
karlmenn. Alls leituðu 12 karlar og 
14 konur til samtakanna í fyrra, 
að því er fram kemur í ársskýrslu. 
Starfsmenn Aflsins, sem eru sam-
tök gegn kynferðisofbeldi, tóku 685 
einkaviðtöl á árinu, en þau voru 427 
árið 2010. Viðtölum fjölgaði því um 
rúm 60 prósent á milli ára. 

Gerendur eru karlmenn í flestum 
tilvikum, en Anna María Hjálmars-
dóttir, formaður Aflsins, segir þol-
endur af báðum kynjum hafa leit-
að til samtakanna vegna kvenkyns 
gerenda. Hún segir hlutfall karla 
sem leiti til þeirra hafa aukist jafnt 
og þétt milli ára. 

„Gerendurnir eru í flestum til-
vikum karlmenn, en ekki öllum,“ 

segir hún. „Ég held að fólk sé að 
viðurkenna það meira og meira að 
gerendur geti verið af báðum kynj-
um.“ 

Ekki er algengt að karlarnir leiti 
til lögreglunnar í kjölfar viðtals og 
aðstoðar hjá Aflinu, en Anna María 
segir það þó koma fyrir í undan-
tekningartilvikum. 

Til samanburðar voru karlar 11,5 
prósent þeirra sem leituðu til Stíga-
móta í fyrra, eða 32 af 278.

Aflið tekur á móti einstakling-
um af öllu landinu, en langstærst-
ur hluti þeirra sem leita til sam-
takanna koma frá Akureyri og 
nágrenni. 

Anna María segir meira um að 
konur leiti sér aðstoðar vegna nýrra 
mála en karlar. Á milli áranna 2007 
og 2011 hefur nýjum málum fjölg-

að um 466 prósent. Ekki hafa verið 
teknar saman tölur um heildar-
fjölda þeirra einstaklinga sem hafa 
leitað til Aflsins vegna kynferðis-
brota. Samtökin voru stofnuð árið 
2002 í kjölfar tilraunaverkefnis 
Stígamóta.

Hundrað kynferðisbrot voru 
kærð til lögreglunnar á Akureyri á 
árunum 2009 til 2011. Þar af voru 
þrjú fórnarlambanna karlmenn. 

Fimm brot hafa verið kærð það sem 
af er ári og eru fórnarlömbin í öllum 
tilvikum konur.

Gunnar Jóhannsson, yfirmaður 
rannsóknardeildar lögreglunnar á 
Akureyri, segir kynjahlutfall þeirra 
þolenda sem leiti til Aflsins því ekki 
endurspeglast í þeim málum sem 
koma inn á borð til lögreglunnar. 

„Skýringin er sú að í flestum til-
vikum er um að ræða karlmenn sem 
eru nú að leita sér aðstoðar vegna 
þess að þeir voru kynferðislega mis-
notaðir í æsku,“ segir hann. „Og í 
langflestum tilvikum eru brotin 
löngu fyrnd og gerendurnir jafn-
vel látnir.“

Rannsóknardeild lögreglunnar á 
Akureyri rannsakar kynferðisbrot 
á öllu Norðurlandi.

 - sv

Karlar koma með fyrnd brot
12 karlar og 14 konur leituðu til Aflsins á síðasta ári vegna kynferðisbrota. Flestir leita sér aðstoðar vegna 
gamalla mála. Konur gerendur í sumum málum. 97 prósent kærenda kynferðisbrota á Akureyri eru konur. 

TRÚÐSLÆTI Í LAUGINNI Viðamikil dagskrá var í Laugardalslaug í gær á lokahátíð Barnamenn-
ingarhátíðar í Reykjavík 2012. Sirkus Íslands kom fram í tvígang og lék meðal annars listir í nýrri þrautabraut 
barnalaugarinnar. Þá fór fram söngkennsla í sundi, boðið var upp á trommuhring og margvísleg tónleikaatriði þar 
sem klykkt var út með Pollapönki.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kærenda kyn-
ferðisbrota til 
lögreglunnar á 

Akureyri á árunum 2009 til 
2011 voru konur.

LÖGREGLAN Á AKUREYRI

97%

FÓLK Gyða Katrín Guðnadótt-
ir sigraði Eskimo/Next-fyrir-
sætukeppnina 
sem haldin 
var í Hörpu á 
miðvikudag-
inn var. Sigur-
inn kom Gyðu 
Katrínu tölu-
vert á óvart.

„Þetta var 
rosalega 
gaman og gekk 
allt saman 
mjög vel. Fyrirsætustarfið er 
tiltölulega nýtt fyrir mér, ég 
hugsaði með mér að þetta gæti 
orðið skemmtileg reynsla og 
ákvað þess vegna að taka þátt,“ 
segir Gyða Katrín um keppn-
ina. Í verðlaun var samningur 
hjá hinni virtu Next umboðs-
skrifstofu, flug til New York í 
boði Next Models, gisting í einni 
af módelíbúðum stofunnar og 
minnst þrjár tökur með reynd-
um ljósmyndurum.

  - áp/sjá síðu 30.

Gyða Katrín Guðnadóttir:

Fer til New 
York í sumar

GYÐA KATRÍN 
GUÐNADÓTTIR

HLÝJAST SV-TIL   Í dag má búast 
við NA- og A-áttum, víða 3-10 m/s 
en heldur hvassara við suðurströnd-
ina. Norðan- og austantil verður 
fremur skýjað en léttara yfir sunnan- 
og vestanlands. Hiti allt að 10°C.

VEÐUR 4
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110 ára af-
mæli fagnað
Fimm 
skáldsögur 
Halldórs 
Laxness verða 
gefnar út á 
rafbók í tilefni dagsins. 
tímamót 16

Styttist í uppgjörið
Man. Utd og Man. City 
munu mætast í hreinum 
úrslitaleik um enska 
meistaratitilinn.
sport 26

Barlómur RE
Sjálfstæðismenn tala 
eins og það jafngildi vist í 
Gúlaginu að fá ekki lengur 
að græða peninga á hvaða 
hátt sem er.
í dag 13
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Fundir og ráðstefnur
Veislusalurinn er vel tækjum búinn og er því tilvalinn 
fyrir hvers kyns ráðstefnur og fundi, stóra sem smáa. 
Í salnum er meðal annars hágæða hljóðkerfi, skjávarpi, 
flettitafla og púlt. Starfsfólk okkar veitir þér ráðgjöf 
varðandi veitingar og annað sem huga þarf að.

GLÆSILEGUR VEISLUSALUR!
Náttúruparadís í hjarta borgarinnar

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

LÖGREGLUMÁL Sautján ára piltur 
situr nú í gæsluvarðhaldi, grun-
aður um að hafa stungið konu um 
þrítugt í heimahúsi í Kópavogi 
aðfaranótt laugardags.

Lögregla fékk tilkynningu um 
málið á fimmta tímanum. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðs-
ins tókst konunni sjálfri að kalla 
eftir aðstoð eftir að hafa yfirbug-
að piltinn.

Konan mun hafa átt í sambandi 
við föður piltsins um skeið, en þau 
höfðu slitið því í góðu. Pilturinn 
kom sér inn í íbúð konunnar vopn-
aður hníf og veitti henni áverka 

í andliti, á síðu og brjósti, sam-
kvæmt heimildum blaðsins. Ekki 
liggur fyrir hvað bjó að baki árás-
inni.

Pilturinn var tekinn höndum 
og færður í fangageymslu. Í gær 
var hann svo úrskurðaður í gæslu-
varðhald í þágu rannsóknarinnar. 
Litlar upplýsingar hafa fengist um 
málið hjá lögreglu.

Konan var flutt á Landspítalann 
þar sem gert var að sárum hennar. 
Hún lá á gjörgæsludeild um hríð 
en var þó aldrei í mikilli lífshættu. 
Hún var komin á almenna deild í 
gær og var á batavegi.  - sh

Kona um þrítugt á batavegi eftir að hafa verið stungin margsinnis með hníf:

Sautján ára í haldi eftir stunguárás

ÚRSKURÐAÐUR Í VARÐHALD Lögreglan 
handtók piltinn eftir að konan hafði yfir-
bugað hann. Hann var síðan úrskurð-
aður í gæsluvarðhald. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðbjartur, ekki urðu þeir 
ástfangnir af norðurljósunum?

„Þeim líkaði ekki norðurljósin, þeir 
elskuðu þau.“  

Hljómsveitin 10cc fór að sá norðurljósin 
á Íslandi. Eitt þekktasta lag hennar er I´m 
Not In Love. Guðbjartur Finnbjörnsson 
flutti sveitina til landsins.

PARÍS, AP Forseti Frakklands, Nicolas Sarkozy, var 
með færri atkvæði en sósíalistinn Francois Hollande 
þegar 75 prósent atkvæða höfðu verið talin í fyrri 
umferð forsetakosninganna í Frakklandi í gær. Hol-
lande hafði fengið 27,9 prósent atkvæða en Sarkozy 
26,7 prósent.

Forsetaframbjóðandi þarf að fá yfir 50 prósent 
atkvæða til að tryggja sér sigur í kosningunum. Ef 
enginn nær meirihluta í fyrstu umferð keppa tveir 
efstu frambjóðendurnir í næstu umferð. Allt stefnir 
því í einvígi á milli Sarkozy og Hollande hinn 6. maí 
og hefur hinum síðarnefnda verið spáð sigri. Hann 
hefur heitið því að draga úr miklum skuldum Frakk-
lands, auka hagvöxt og sameina frönsku þjóðina.

Marine Le Pen, sem er mikil hægri-mann-
eskja, var með 19,2 prósent atkvæða og kom mikið 
fylgi hennar mjög á óvart. Vinstrimaðurinn Jean-
Luc Melenchon var með 10,8 prósent atkvæða og 
Francois Bayrou með 9,2 prósent. Fimm aðrir fram-
bjóðendur fengu minna.

Kjörsókn var hærri en búist var við, eða um 80 
prósent. Kjörsóknin í fyrstu umferð kosninganna 
árið 2007 var tæp 84 prósent, sem var það mesta 
síðan á áttunda áratugnum.  - fb

Fyrri umferð forsetakosninganna í Frakklandi fór fram í gær:

Hollande með flest atkvæði

ÁNÆGÐIR STUÐNINGSMENN Stuðningsmenn Francois Hol-
lande voru hæstánægðir með frammistöðu síns manns í gær.

MYND/AP

GENF,AP Frönskum manni sem 
starfaði í Jemen fyrir Rauða 
krossinn hefur verið rænt og ekk-
ert hefur heyrst frá þeim sem 
rændu honum. Maðurinn var 
tekinn úr bíl sínum þegar verið 
var að aka honum til borgarinnar 
Hudayda.

„Við viljum að ræningjarn-
ir sleppi honum lausum heil-
um á húfi og án nokkurra skil-
mála,“ sagði Marie-Servane 
Desjonqueres, talsmaður hjá 
Rauða krossinum. 

Mannrán eru algeng í Jemen. 
Ræningjarnir nota fórnarlömb-
in til að fá pening í staðinn eða 
krefjast þess að föngum frá 
Jemen verði sleppt lausum.  - fb

Mannræningjar í Jemen:

Hjálparstarfs-
manni rænt

KAÍRÓ, AP Egyptar eru hættir að 
flytja gas til Ísraels vegna samn-
ingsbrots. Ísraelar telja að ákvörð-
unin muni hafa áhrif á friðarsam-
komulag þjóðanna. 

Gassamningur þjóðanna frá 
2005 hefur valdið spennu á milli 
Ísraela og Egypta síðan uppreisn-
in varð í Egyptalandi. Margir 
Egyptar telja samninginn dæmi-
gerðan fyrir vinnubrögð fyrrver-
andi forseta, Hosnis Mubaraks, og 
sýni hvernig hann og samstarfs-
menn hans hafi hagnast á meðan 
þjóðin varð af miklu fé. - fb

Egyptar grípa í taumana:

Hættir að flytja 
gas til Ísraels

HEILSA   Stjórnarandstaðan í Dan-
mörku hefur gagnrýnt ný reyk-
ingalög. Þeir telja að með lögunum 
séu reykingar gerðar meira spenn-
andi fyrir ungt fólk, samkvæmt 
frétt Berlingske Tidende. 

Héðan í frá verður kennurum 
og öðrum starfsmönnum danskra 
skóla bannað að kveikja sér í sígar-
ettu á vinnutíma, inni í skólabygg-
ingum sem og úti á skólalóð. Þá 
verður einnig óheimilt að reykja 
á öðrum vinnustöðum í landinu, 
jafnvel þó svo að einn sé þar að 
störfum. Þeir sem brjóta lögin geta 
búist við að fá nokkur hundruð þús-
und króna sekt.  - fb

Ný reykingalög í Danmörku:

Ekki má reykja 
á vinnutíma

REYKINGAR Ný reykingalög eru harðlega 
gagnrýnd í Danmörku.

SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR, AP Örygg-
isráð Sameinuðu þjóðanna hefur 
samþykkt ályktun um að fjölga 
friðargæsluliðum í Sýrlandi úr 30 
í 300. Ráðið hefur einnig krafist 
þess að ofbeldinu linni sem þar 
hefur stigmagnast að undanförnu.

Friðargæsluliðarnir verða 
óvopnaðir og fylgjast með gangi 
mála í 90 daga til að byrja með. 
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna, ákveður í 
framhaldinu hvort fleiri gæslulið-
ar verði sendir til landsins. Hann 
hefur sakað forseta Sýrlands, Bas-
har Assad, um að virða ekki vopna-
hlé sem stjórnvöld og stjórnarand-
staðan gerðu fyrir rúmri viku.  - fb

Sameinuðu þjóðirnar álykta:

Friðargæsla 
aukin í Sýrlandi

FRIÐARGÆSLULIÐI Friðargæsluliði að 
störfum í Sýrlandi ásamt þarlendum 
hermanni.  MYND/AP

SAGA Atvinnukafarinn Erlendur 
Guðmundsson fann á laugardaginn 
flak danska glæsiskipsins Torden-
skjold á botni Siglufjarðar. Skipið 
þjónaði danska sjóhernum um árabil 
en síðar sem birgðaskip í síldarhöfn-
inni á Siglufirði á öðrum og þriðja 
áratug 20. aldar. 

Erlendur segir að það hafi reynst 
honum lítil fyrirhöfn að finna skipið 
þar sem það liggur í Hvanneyrar-
króki, en hann hafði áður undirbú-
ið sig vel og staðsett skipið út frá 
skriflegum heimildum. „Skipið er 
illa farið eins og von er en þó eru 
hlutar þess heillegri en ég átti von 
á. Nú þarf að hreinsa frá því og 
mynda flakið þar sem það liggur, 
og vita hvort einhverjir munir eru 
þarna ennþá,“ segir Erlendur en í 
samvinnu við Síldarminjasafnið á 
staðnum hefur hann grafist fyrir 
um staðsetningu skipsins undan-
farin ár.

Örlygur Kristfinnsson, safnstjóri, 
þekkir sögu Tordenskjold vel. Skip-
ið var rúmlega fimmtíu metrar að 
breidd; það var 1.453 tonn og bar 
upphaflega 44 fallbyssur. Skipið var 
hið glæsilegasta og var um tíma eitt 
af flaggskipum danska flotans. 

Örlygur segir að þrátt fyrir glæsi-
leika sinn hafi skipið þjónað frekar 
stutt sem herskip og var það nýtt 
til að leggja sæstrengi við Kína og 
Singapúr. Ævi sína endaði skipið á 
Íslandi en skrokkurinn var dreginn 
yfir hafið til Siglufjarðar eftir alda-
mótin 1900. 

„Skrokkurinn var notaður sem 
birgðageymsla úti á firðinum, aðal-
lega undir grútartunnur - svo gamli 
Tordenskjold var þá rúinn fyrri 
myndugleika og virðingu,“ segir 
Örlygur.

Örlygur segir að í lok fjórða ára-
tugarins hafi verið ákveðið að nota 
skipsskrokkinn sem bryggjuhaus 

fyrir söltunarstöð hins danska síld-
arspekúlants Sörens Goos, sem 
hóf umsvif á Siglufirði 1908. „Þau 
áform runnu út í sandinn og skip-
ið brotnaði í vetrarveðrum og það 
hefur ekki komið fyrir sjónir manna 
fyrr en á laugardaginn.“

Á Síldarsafninu stendur stafnlík-
neski Tordenskjold sem var tekið af 
skipinu áður en því var sökkt. „Lík-
neskinu fylgir mikil saga en það 

var geymt á myrku lofti síldarverk-
smiðjunnar Gránu um árabil. Það 
vita allir krakkar sem hér hafa alist 
upp og eiga sögur af „draugnum á 
loftinu“, sem eru margar og litrík-
ar,“ segir Örlygur.

Næsta skref í athugun Síldar-
minjasafnsins á Tordenskjold er að 
fá kafara frá Fornleifanefnd ríkis-
ins til að skoða skipsleifarnar.

 svavar@frettabladid.is

Fræg freigáta fundin 
á botni Siglufjarðar
Flak frægrar danskrar freigátu er fundið á botni Siglufjarðar. Það var flaggskip 
danska flotans en síðar grútartunnugeymsla dansks síldarspekúlants á Íslandi.

STAFNLÍKNESKI 
TORDENSKJOLD
Í Síldarminjasafninu á 
Siglufirði er líkneskið 
í öndvegi og meðal 
margra merkilegra safn-
gripa.
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IÐNAÐUR Smáskjálftar við Hellis-
heiðarvirkjun síðasta haust höfðu 
áhrif á hús í Hveragerði og ekki 
er hægt að útiloka að stærstu 
skjálftarnir hafi valdið skemmd-
um. Stöð 2 greindi frá þessum 
niðurstöðum Rannsóknarmið-
stöðvar í jarðskjálftafræði. 

Mikil jarðskjálftavirkni var 
við Hellisheiðarvirkjun á laugar-
dagskvöld og aðfaranótt sunnu-
dags og fundu íbúar í Hveragerði 
fyrir skjálftunum. Flestir voru þó 
litlir, eða nálægt einum á Richter 
að stærð. Tveir skjálftar voru þó 
nálægt þremur á Richter.  - óká

Skemmdir ekki útilokaðar:

Enn skelfur 
jörð á Heiðinni

SPURNING DAGSINS



 

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Miðgarði Selfossi og á Glerártorgi Akureyri 
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

228,5814
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,00 126,60

203,06 204,04

166,25 167,19

22,346 22,476

22,041 22,171

18,809 18,919

1,5408 1,5498

194,60 195,76

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Rakatæki og

lofthreinsi-
tæki

frá Stadler Form

Minna ryk, minni þreyta.
Betri einbeiting, betri svefn.

FRÉTTASKÝRING
Hver er staða Mitts Romneys í 
aðdraganda forsetakosninganna í 
Bandaríkjunum?

Þegar Rick Santorum tilkynnti að 
hann hygðist draga sig út úr bar-
áttunni um útnefningu Repúblik-
anaflokksins fyrir forsetakosning-
arnar í Bandaríkjunum í haust varð 
endanlega ljóst það sem lengi hafði 
stefnt í. Mitt Romney átti útnefn-
inguna vísa.

Romney hefur þegar hafið kosn-
ingabaráttuna og lætur einskis 
ófreistað til að koma höggi á Bar-
ack Obama, sitjandi forseta og 
frambjóðanda demókrata.

Enn sem komið er hefur Obama 
forystu gegn Romney í flestum 
skoðanakönnunum, en sú staða 
gæti hæglega breyst.

Helstu vandamál Romneys eiga 
sér rætur í forvalsbaráttunni þar 
sem baráttan var einstaklega hörð 
og ekkert gefið eftir.

Andstæðingar Romneys, aðal-
lega Santorum og Newt Gingrich, 
hafa deilt harkalega á Romney 
vegna ístöðuleysis hans í mörgum 
lykilmálum og hafa sagst efast um 
að hann sé íhaldsmaður í raun. Í 
baráttunni hefur hann því fært sig 
talsvert út á hægri vænginn til að 
elta fylgi.

Það hefur óhjákvæmilega kostað 
Romney nokkuð fylgi hjá óákveðn-
um kjósendum, en það er jafn-
an lykillinn að sigri í kosningum. 
Auk þess stendur hann höllum fæti 
meðal kvenna og kjósenda af róm-
önskum uppruna.

Þá glímir Romney einnig við 
ímyndarvanda. Bæði þykir hann 
ekki vera hrífandi persónuleiki, 
þurr á manninn og hálf litlaus, 
en einnig líður hann fyrir eigið 
ríkidæmi. Hann hefur til dæmis 
látið falla nokkur ummæli sem 
þykja bera þess vott að hann sé 
úr tengslum við almenna kjós-
endur. Loks komst í hámæli fyrir 
skemmstu að hann greiddi talsvert 
lægri hluta af gríðarháum tekjum 
sínum í skatt en almennir launa-
menn úr sínu launaumslagi.

Þrátt fyrir allt ofansagt á Obama 
sigurinn alls ekki vísan þar sem 
hann þarf að standa með sínum 
embættisverkum, sem mörgum 
þykja ekki hafa skilað ásættanleg-

um árangri við að örva efnahags-
lífið og sigrast á atvinnuleysi.

Baráttan er þegar hafin og Rom-
ney og Obama eru að safna pen-
ingum fyrir dýrustu kosningabar-
áttu allra tíma. Hvor um sig stefnir 
að því að hafa um milljarð dala til 
reiðu til að koma boðskap sínum á 
framfæri.

Ómögulegt er að spá um hvern-
ig fer, en staðreynd málsins er að 
sitjandi forsetar hafa jafnan borið 
sigur úr býtum.

Möguleikar Romneys gegn 
Obama felast eflaust í að vinna 
hylli á miðjunni án þess þó að 
ganga gegn fyrri yfirlýsingum og 
loforðum til kjósenda yst á hægri 
vængnum.  thorgils@frettabladid.is

Kapphlaupið um 
miðjuna er hafið
Mitt Romney á útnefningu repúblikana vísa fyrir forsetakosningarnar. Hann er 
enn á eftir Obama forseta í könnunum og á mikið starf óunnið við að ávinna 
sér traust óháðra kjósenda eftir yfirlýsingar í harðvítugu forvali flokksins.

TALAR TIL FÓLKSINS Mitt Romney veit sem er að lykillinn að sigri í forsetakosningum 
er að ná til fólksins. Hann settist niður með fólki í Pennsylvaníuríki fyrr í vikunni og 
ræddi málin.  NORDICPHOTOS/AFP

ÖRYGGISMÁL Reiknað er með að 
varðskipið Þór verði afhent Land-
helgisgæslunni í vikunni og verði 
þá siglt heim til Íslands. Þór hefur 
verið í Bergen í Noregi frá 9. febrú-
ar síðastliðinn þar sem skipt var 
um gallaða aðalvél í skipinu.

Þór fór í prufusiglingu á laug-
ardag frá Bergen þar sem gerð-
ar voru titrings-, eldsneytis- og 
hraðamælingar. Rolls Royce í Nor-
egi skipti um aðra aðalvél skips-
ins vegna titrings sem mældist í 
skipinu eftir að það kom til Íslands 
síðastliðið haust og er þessi fram-
kvæmd öll á ábyrgð Rolls Royce og 

ber Landhelgisgæslan ekki neinn 
kostnað af framkvæmdunum, og 
ábyrgðartími véla og skips lengist 
sem nemur framkvæmdatímanum.

Siglingin sem stóð yfir í um 12 
klukkustundir gekk vel að sögn 
skipherra. Enginn óeðlilegur titr-
ingur mældist í siglingunni og 
virðist sem ganghraði varðskips-
ins hafi aukist frá því sem áður var 
því hann mældist 20,1 sjómílur en 
áður mældist hann 19,45 sjómílur. 
Síðastliðna daga hefur áhöfn varð-
skipsins jafnframt setið ýmis nám-
skeið sem tengjast búnaði skipsins.   
 - shá

Prufusigling varðskipsins lofar góðu og ganghraði hefur aukist eftir viðgerð:

Varðskipið Þór senn á heimleið

ÞÓR Í BERGEN Skipið hefur verið til við-
gerða hjá Rolls Royce í Noregi í á þriðja 
mánuð.  MYND/BJÖRGÓLFUR HÁVARÐSSON

AMSTERDAM, AP Ein kona á sjö-
tugsaldri fórst og sextán slösuðust 
alvarlega í lestarslysi í Amsterdam, 
höfuðborg Hollands, á laugardags-
kvöld. Tvær lestir skullu saman 
og er þetta eitt versta lestarslysið í 
Hollandi í langan tíma.

Ekki er vitað hvað olli slysinu en 
rannsakað verður hvort mannleg 
mistök hafi átt sér stað eða hvort 
bilun hafi verið í tækjabúnaði. „Það 
er algjör martröð þegar tvær lestir 
skella saman á sömu lestarteinum,“ 
sagði Bert Meerstadt, yfirmaður 
lestarmála í Hollandi.  - fb

Alvarlegt lestarslys í Hollandi:

Kona fórst og 
16 eru slasaðir

HEILBRIGÐISMÁL Viðtalstækni sem 
nefnist „áhugahvetjandi samtal“ 
(eða motivational interviewing) 
verður innleidd með kerfisbundnari 
hætti en áður á meðferðarheimilinu 
Stuðlum.

Fram kemur á vef Stuðla að rann-
sóknir hafi leitt í ljós að aðferðin 
beri árangur í ráðgjöf, bráðaþjón-
ustu og meðferðarvinnu með ung-
lingum sem glími við hegðunar- og 
vímuefnavanda. „Aðferðin miðar 
að því að virkja vilja skjólstæðings 
til jákvæðra breytinga á lífsstíl og 
hegðun,“ segir þar.  - óká

Nota áhugahvetjandi samtal:

Styrkja vilja til 
góðra breytinga

ÍRAN,AP  Íranir eru að smíða end-
urgerð af ómannaðri bandrískri 
njósnavél sem herinn þar í landi 
gerði upptæka á síðasta ári. Írön-
um tókst að finna í vélinni upp-
lýsingar um fyrri ferðir hennar 
og að sögn hershöfðingjans Amir 
Ali Hajizadeh hafði hún ferðast 
um norðvesturhluta Pakistan þar 
sem bandarískir hermenn fundu 
Osama Bin Laden og drápu hann.

Bandaríkjamenn hafa viður-
kennt að hafa týnt njósnavélinni. 
Þeir telja að Íranir muni eiga í 
erfiðleikum með að notfæra sér 
tæknina í vélinni og upplýsingarn-
ar sem hún hefur að geyma.  - fb

Týndu njósnatæki í Íran:

Njósnaflugvél 
endursmíðuð

HJÁ NJÓSNAVÉLINNI Íranir hjá banda-
rísku njósnavélinni sem þeir ætla að 
endurgera.  MYND/AP

PRAG,AP Tugir þúsunda manns 
gengu um götur Prag, höfuðborg-
ar Tékklands, á laugardag til að 
mótmæla niðurskurði stjórnvalda. 
Þetta voru ein fjölmennustu mót-
mælin gegn stjórnvöldum í Tékk-
landi síðan kommúnisminn féll 
fyrir næstum 23 árum.

Mótmælendurnir sem fjöl-
menntu af öllu landinu hvöttu 
stjórnvöld til að hætta við niður-
skurðinn og segja af sér. Þeir 
kröfðust einnig þingkosninga. 
Ríkisstjórnin segir að niður-
skurðurinn og fleiri breytingar 
sem þurfi að gera séu nauðsyn-
legar til að þjóðin falli ekki í djúpt 
skuldafen.  - fb

Niðurskurður í Tékklandi:

Tugir þúsunda 
mótmæla í Prag

MÓTMÆLI Tugir þúsunda mótmæltu 
niðurskurði tékkneskra stjórnvalda.
 MYND/AP
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MIÐVIKUDAGUR
Hægur vindur 
um allt land.
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SVALT NA-TIL  Útlit 
er fyrir hæglætis-
veður næstu daga, 
það verður heldur 
svalt víða norð-
an- og austantil, 
sæmilegur hiti að 
deginum SV-lands. 
Í dag og á morgun 
ríkja norðan- og 
austanáttir en á 
miðvikudaginn 
lítur út fyrir hæga, 
breytilega átt.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

ALASKA, AP Blakbolti og fótbolti 
sem nýlega fundust við strend-
ur eyjunnar Middleton Island í 
Alaskaflóa, eru brak úr flóðbylgj-
unni sem gekk yfir Japan í fyrra.

Dagblaðið Anchorage Daily 
News segir radartæknimann sem 
starfar á eyjunni hafa fundið 
boltana. Eiginkonu hans tókst að 
rekja skriftina á öðrum boltanum 
til japansks skóla sem varð fyrir 
flóðbylgjunni. Vísindamenn telja 
hlutina á meðal þeirra fyrstu sem 
rekur á strendur Bandaríkjanna 
úr flóðinu í Japan.   - fb

Ársgamalt flóðbylgjubrak:

Japanska bolta 
rak til Alaska
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Sunnudaga á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Aðalfundur
Aðalfundur samtaka Psoriasis og exem-
sjúklinga  “Spoex”  verður haldinn í sal actavis 
Dalshrauni 1, Hafnarfirði fimmtudaginn  
26. apríl 2012 og hefst fundurinn kl.19.00

Dagskrá: Aðalfundarstörf

Kaffiveitingar í boði
Félagar fjölmennum

24 apríl 2012 – kl 20:00  
Radisson Blu Saga Hotel v/Hagatorg, 107 Reykjavík
Erindið verður flutt á ensku.
Aðgangseyrir 500 kr. Skipuleggjandi: Christof.Leuze@leuze.de

Andlát, framhaldslíf og 
endurholdgun 

Ný vitneskja: Fyrirlestur: Christopher Vasey

Ferð þú með dósir og flöskur í 
endurvinnslu?
JÁ 91,9%
NEI 8,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú einhvern tímann sótt 
námskeið um fjármál?

Segðu skoðun þína á visir.is

SAMGÖNGUR Vegagerðin hefur tekið 
tilboði Eimskips um rekstur Vest-
mannaeyjaferjunnar Herjólfs árin 
2012 til 2014. 

„Tilboðið, við seinni opnun, hljóð-
aði upp á 681 milljón króna,“ segir 
í frétt á vef Vegagerðarinnar, en 
ganga á frá samningi um rekst-
ur ferjunnar í vikunni. „Siglingar 
Herjólfs verða því óbreyttar í hönd-
um Eimskips til 1. júní 2014,“ segir í 
frétt Vegagerðarinnar. 

Áætlaður verktakakostnaður er 
sagður hafa numið um 832 milljón-
um króna og því hafi tilboð Eimskips 
verið um 18 prósentum undir því.

Seinni opnun tilboða fór fram 13. 
apríl síðastliðinn, að því er fram 
kemur á vef Vegagerðarinnar. 

Alls buðu þrír í reksturinn, Eim-
skip, Samskip og Sæferðir í Snæ-

fellsbæ. Síðastnefnda fyrirtækið 
var jafnframt með tvö fráviksboð, 
þannig að alls voru fimm boð í 
reksturinn.  

 - óká

Vegagerðin gengur í vikunni frá samningi við Eimskip um rekstur Herjólfs:

Tilboðið var 18% undir kostnaði
Tilboð í rekstur Herjólfs

Bjóðandi   tilboð*  hlutfall
Sæferðir ehf.  903,2 108,6%
Sæferðir ehf. (fráviksboð I) 855,8  102,9%
Áætlaður kostnaður  831,8  100,0%
Sæferðir ehf.(fráviksboð II) 772,0  91.0%
Samskip hf., Reykjavík  755,1  90,8%
Eimskip Íslands ehf., Reykjavík 681,0  81,9%
 *milljónir króna. Heimild: Vegagerð Íslands.

DANMÖRK Fjórir menn, þar af þrír 
núverandi og fyrrverandi með-
limir í mótorhjólasamtökunum 
Vítisenglum, hafa í Kaupmanna-
höfn verið dæmdir til fangelsis-
vistar fyrir stórfellt smygl á tæpu 
tonni af hassi til Danmerkur.

Mennirnir eru taldir hafa verið 
stórtækir í hasssölu í Kristjaníu, 
en um er að ræða 983 kíló af 
hassi. Efnunum var ekið til Dan-
merkur og geymd í  Hróarskeldu, 
þaðan sem átti að flytja þau til 
Kaupmannahafnar.

Smyglið fór fram veturinn 2010 
til 2011, en mennirnir voru hand-
teknir í fyrravor. Þeir játuðu 

óvænt sekt sína fyrir nokkrum 
dögum. 

Höfuðpaurinn, Vítisengill á 
sextugsaldri, fékk fimm ára dóm 
en hinir vægari dóma, allt niður í 
þrjú og hálft ár.

Auk þess voru teknar eignar-
námi eigur forsprakkans að and-
virði margra milljóna danskra 
króna, en þær voru taldar hafa 
verið keyptar fyrir ágóðann af 
fíkniefnasölu.

Hann fær þó að halda glæsi-
bifreið af gerðinni Lamborghini 
þar sem hún var keypt fyrir lottó-
vinning að upphæð 5,2 milljóna 
danskra króna. - þj

Meðlimir í mótorhjólaklíku í Danmörku fengu þunga dóma fyrir fíkniefnabrot: 

Vítisenglar smygluðu tonni af hassi

STÓRTÆKIR Þrír Vítisenglar voru meðal 
þeirra fjögurra sem dæmdir voru fyrir 
stórfellt smygl á hassi. NORDICPHOTOS/GETTY

BJÖRGUNARSVEITIR Landsmót hesta-
manna 2012 hefur samið við 
Björgunarsveitirnar um gæslu á 
mótinu í Reykjavík í sumar. 

Sveitirnar sem annast gæsl-
una eru Flugbjörgunarsveitin 
í Reykjavík, Björgunarsveitin 
Ársæll, Björgunarsveitin Kjölur 
og Hjálparsveit skáta í Reykja-
vík. Fram kemur á vef Flugbjörg-
unarsveitarinnar að teymi frá 
hverri sveit vinni nú að skipu-
lagningu gæslunnar, en í kjölfar-
ið verði kallaður til mannskapur 
til að annast verkið.  - óká

Samið vegna Landsmótsins:

Björgunarfólk 
annast gæsluna

FERÐAÞJÓNUSTA „Þessi viðbrögð 
voru fyrst og fremst til að koma 
í veg fyrir að þessi hópur myndi 
spilla þeirri náttúru sem við 
berum ábyrgð á og jafnframt gaf 
það okkur tækifæri til að mótmæla 
stefnu þessara tveggja stjórnvalda,“ 
segir Óskar Magnússon útgefandi, 

sem fer fyrir 
eigendum Kers-
ins í Grímsnesi.

Eigendurnir 
meinuðu á laug-
ardag föruneyti 
kínverska for-
sætisráðherrans 
Wen Jiabao og 
íslenskra stjórn-
valda að heim-
sækja Kerið 
eins og ráð hafði 
verið fyrir gert. Í 
staðinn fékk for-
sætisráðherrann 
sér ís í Hvera-
gerði og kynnti 
sér  hver n ig 
mætti elda mat 
með jarðhita.

A ð  s ö g n 
Jóhanns 
Hauksson-

ar, upplýsingafulltrúa ríkis-
stjórnarinnar, hyggst Jóhanna Sig-
urðardóttir forsætisráðherra ekki 
tjá sig um ákvörðunina, en sjálfur 
hafði Jóhann hins vegar þetta um 
málið að segja á Facebook-síðu sinni 
í gær:

„Eins er farið með einkaeignar-
rétt á Kerinu, íslenskri náttúruperlu, 
og einkaeignarrétt á óveiddum fiski 
í sjó. Óskar Magnússon ver þann 
rétt gagnvart almannarétti, annars 
vegar sem landeigandi, hins vegar 
sem útgáfustjóri fyrir sægreifa.“

Fleiri urðu til að gagnrýna þessa 
ákvörðun opinberlega í gær, meðal 
annars alþingismaðurinn Lilja Mós-
esdóttir og Árni Finnsson, formað-
ur Náttúruverndarsamtaka Íslands, 
sem sagði við Stöð 2 að það ætti ekki 

að vera á færi einstaklinga að banna 
fólki að skoða náttúruperlur hér á 
landi.

Óskar bendir á að hópferðir að 
Kerinu hafi verið bannaðar árum 
saman og íslenskum stjórnvöldum 
hafi átt að vera fullkunnugt um 
það. Þar séu opinberar heimsókn-
ir ekki undanskildar.

„Nú finna íslensk stjórnvöld upp 

á því að fara þarna með á annað 
hundrað manns án þess að leggja 
svo lítið við að hafa yfirleitt sam-
band við landeigendur sem þó eru 
að reyna að verja náttúru landsins 
eins og þeim ber skylda til.

Svo bætist það nú við að við sem 
eigum Kerfélagið erum ekki sér-
stakir aðdáendur íslenskra stjórn-
valda og ekki kínverskra heldur og 
þessi framganga jók ekki hróður 
þeirra í okkar ranni.“

Ákvörðunin hafi hins vegar 
fyrst og síðast snúist um náttúru-
vernd. „Upphafleg ákvörðun okkar 
var ekki tekin af pólitískum ástæð-
um. En það breytir þó ekki því að 
aðdáun okkar á þessum stjórnvöld-
um er svo lítil að það var ekki mjög 
erfitt að taka þessa ákvörðun.“

 stigur@frettabladid.is

Nýttu tækifærið til 
pólitískra mótmæla
Andúð á íslenskum og kínverskum stjórnvöldum auðveldaði eigendum Kersins 
að meina forsætisráðherra Kína aðgangi að því. Þetta segir forsprakki þeirra. 
Talsmaður ríkisstjórnarinnar sakar hann um að ganga á rétt almennings.

VINSÆL NÁTTÚRUPERLA Óskar Magnússon segir hópferðir að Kerinu hafa verið 
bannaðar árum saman. Stjórnvöld hafi mátt vita það. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

WEN JIABAO 

ÓSKAR 
MAGNÚSSON

KJÖRKASSINN

Aðdáun okkar á 
þessum stjórnvöldum 

er svo lítil að það var ekki 
mjög erfitt að taka þessa 
ákvörðun.

ÓSKAR MAGNÚSSON
LANDEIGANDI



ferð.is
sími 570 4455

ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem einungis er starfrækt í gegnum netið. 
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að kaupa ódýrar ferðir á netinu án 
þess að slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og góðan aðbúnað.

Lækkað verð 
til Portúgal!

Ný ferðaskrifstofa á netinu
ferð.is

Verð frá 77.200 kr. 

Flug og gisting
Ondamar   
8. - 22. maí

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð m/1 svefnh. 
Innifalið: Flug, skattar og gisting.
Verð m.v. 2 í íbúð m/1 svefnh. frá 104.400 kr.

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í þríbýli.
Innifalið: Flug, skattar og gisting.
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 163.600 kr. með öllu inniföldu.

Flug og gisting
Albufeira

Verð frá 112.450 kr. 

Flug og gisting
Adriana Beach 
Allt innifalið! 8. - 22. maí

Verð frá 69.900 kr. 

Portúgal
8. - 22. maí 

Hraðferð
Taktu þátt í Hraðferð og sparaðu. 
Lækkað verð 8. maí í tvær vikur.
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Úrval af gistingu í boði, sjá nánar á Ferð.is 
    

fljúgðu fyrir minna  

Portúúgal
Flugsæti

Fl g og gisting

Praia da 
Falesia

Flug fram og til baka með flugvallarsköttum. 

8. maí
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Alþingi gaf út ákæru 
í sex liðum á hendur 
Geir H. Haarde. 
Landsdómur féllst 
á kröfu Geirs um að 
tveimur ákæruliðum 
yrði vísað frá dómi. 
Eftir stóðu því fjórir 
ákæruliðir sem snúast 
um meinta vanrækslu 
Geirs á tímabilinu 
frá febrúar til byrjun 
október 2008.

■ Geir var í fyrsta lagi 
ákærður fyrir að 
hafa vanrækt að 
gæta þess að störf 
samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika væri markvisst og 
skilaði tilætluðum árangri.

■ Í öðru lagi er hann í ákæru sakaður um að hafa vanrækt að hafa frum-
kvæði að virkum aðgerðum stjórnvalda til að draga úr stærð banka-
kerfisins, til að mynda með því að stuðla að því að bankarnir minnkuðu 
efnahagsreikning sinn eða einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar úr 
landi.

■ Þriðji ákæruliðurinn snýst um Icesave-reikningana. Þar er Geir ákærður 
fyrir að hafa ekki fylgt því eftir og fullvissað sig um að unnið væri með 
virkum hætti að flutningi reikninganna úr útibúi Landsbankans í Bretlandi 
í þarlent dótturfélag bankans. Það hefði fært ábyrgð á reikningunum á 
herðar breskra stjórnvalda.

■ Í fjórða og síðasta ákæruliðnum er Geir sakaður um að hafa látið hjá líða 
að halda ráðherrafundi um mikilvæg málefni. Í ákærunni segir að hann 
hafi látið hjá líða að funda með ráðherrum um aðsteðjandi háska vegna 
fjármálakrísunnar.

*M.v. vaxtatöflu Íslandsbanka 13.04 2012

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki býður hagstæð framkvæmdalán  
til endurbóta á húsnæði. Lánin eru óverðtryggð 
skuldabréfalán með breytilegum vaxtakjörum  
samkvæmt vaxtatöflu bankans hverju sinni. 
Framkvæmdalán geta numið allt að 1,5 milljónum  
gegn veði og allt að 750.000 kr. án veðs.

Kynntu þér framkvæmdalán á  
www.islandsbanki.is eða í næsta útibúi  
Íslandsbanka.  

 

Stjórnvöld hafa framlengt átakið ALLIR VINNA 
til 1. janúar 2013

Þú getur fengið endurgreiðslu á virðisaukaskatti 
fyrir framkvæmdir á árinu 2012. 

Kynntu þér málið á www.allirvinna.is.

6,25% óverðtryggðir vextir*  
og engin lántökugjöld

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum 
framkvæmdalán 

1. Hvað óttast heilbrigðisyfirvöld 
að hreindýr geti borið með sér milli 
landshluta?

2. Hvað hefur Ólafur Ragnar 
Grímsson náðað marga fanga í 
forsetatíð sinni?

3. Hvar var keppt í Formúlu 1 
kappakstri um helgina?

SVÖRIN

FRÉTTASKÝRING
Hvenær kemur í ljós á hvorn veginn 
dómur Landsdóms fellur?

Landsdómur kemur saman í dag, 
væntanlega í síðasta skipti í lang-
an tíma. Kveðinn verður upp 
dómur yfir Geir H. Haarde, fyrr-
verandi forsætisráðherra, sem 
ákærður var af Alþingi fyrir það 
sem hann gerði, eða gerði ekki í 
aðdraganda bankahrunsins haust-
ið 2008.

Dómur yfir Geir verður kveð-
inn upp í dag klukkan 14 í Þjóð-
menningarhúsinu. Báðar sjón-
varpsstöðvarnar munu sýna beint 
frá uppkvaðningu dómsins og má 
búast við að fjölmargir muni fylgj-
ast með þegar dómur fellur.

Geir hefur haldið fram sakleysi 
sínu og í dag kemur í ljós hvort 
Landsdómur tekur undir hans rök 
eða undir rök saksóknara Alþing-
is.

Hámarksrefsing við brotun-
um sem Geir er sakaður um er 
tveggja ára fangelsi. Sigríður 
Friðjónsdóttir, saksóknari Alþing-
is, fór þó ekki fram á svo þunga 
refsingu við aðalmeðferð málsins, 
og taldi eðlilegt að skilorðsbinda 
refsingu verði Geir fundinn sekur.

Tveggja vikna aðalmeðferð 
fyrir dóminum hófst 5. mars síð-
astliðinn. Geir gaf sjálfur skýrslu 
fyrir dóminum, og í kjölfarið 
fylgdu nokkrir af ráðherrunum 

sem sátu með honum í ríkisstjórn 
þegar bankarnir féllu. Bankastjór-
ar föllnu bankanna báru einnig 
vitni fyrir dóminum, auk margra 
núverandi og fyrrverandi starfs-
manna Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabankans.

Framburður vitna í málinu var í 
ýmsar áttir, en flest áttu það sam-
eiginlegt að telja að einhver annar 
en þau sjálf hefðu átt að bregðast 
við yfirvofandi hættu á fjármála-

kreppu í aðdraganda hrunsins. 
Mörg vitnanna voru þó sammála 
um að það hafi verið lítið sem Geir 
hefði getað gert á síðustu mánuð-
unum fyrir hrun til að afstýra 
hruninu eða draga verulega úr 
tjóninu sem af því hlaust. 

Vitnaleiðslurnar eru þó aðeins 
hluti af því sem ákæruvaldið og 
verjandi Geirs byggja sinn mála-
tilbúnað á. Bæði saksóknari og 
verjandi hafa auk þess lagt fram 
ógrynni gagna sem Landsdómur 
hefur nú legið yfir frá því aðal-
meðferðinni lauk þann 16. mars 
síðastliðinn.  brjann@frettabladid.is

Landsdómur sker í dag úr 
um sekt eða sakleysi Geirs
Landsdómur kveður í dag upp dóm yfir Geir H. Haarde. Verði hann sakfelldur er hámarksrefsing við brotunum 
sem hann er sakaður um tveggja ára fangelsi. Saksóknari telur eðlilegt að skilorðsbinda mögulega refsingu.

Fjórir ákæruliðir gegn Geir standa eftir

HAGTÖLUR Gistinætur voru rúmar 
3,2 milljónir hér á landi árið 2011 
og fjölgaði um 8,3 prósent frá 
fyrra ári, að því er fram kemur í 
Gistináttaskýrslum 2011 hjá Hag-
stofu Íslands.

Erlendir ríkisborgarar standa 
undir þremur fjórðu af heildar-
fjölda gistinátta og fjölgaði um 14 
prósent milli ára. „Gistinóttum 
Íslendinga fækkaði hins vegar 
um 6 prósent,“ segir í frétt Hag-
stofunnar. „Eins og mörg undan-
farin ár gistu Þjóðverjar hér 
flestar nætur, þá Bretar og svo 
Bandaríkjamenn.“

Horft er til allrar seldrar gisti-
þjónustu utan orlofshúsa félaga-
samtaka, stéttar- og starfs-
mannafélaga.  - óká

Heildarfjölgun er 8,3 prósent:

Gistinóttum Ís-
lendinga fækk-
aði á síðasta ári

1. Sauðfjársjúkdóma. 2. Fjörutíu og fimm. 
3. Í Barein.

VEISTU SVARIÐ?

ákæruliðir voru í upp-
haflegri ákæru Alþingis 
á hendur Geir H. Ha-

arde, fyrrum forsætisráðherra. 
Tveimur var vísað frá dómi.

ÁKÆRA Á HENDUR GEIR H. HAARDE

6
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HIV-veiran lifir í afar skamman tíma utan líkamans og því er 
lítil sem engin hætta á því að fólk smitist við snertingu við 
gamlar sprautunálar sem liggja á víðavangi. 

„Hún þarf að vera í vökvaformi til að lifa af,“ segir 
Haraldur Briem, sóttvarnarlæknir. „Ef blóðdropi stingst inn 
í þig sem er ekki skrælnaður og morkinn getur smit átt sér 
stað, en það er mjög ólíklegt.“ 

Haraldur man ekki eftir atviki þar sem fólk hefur smitast 
með því að stinga sig á gamalli sprautu. „En það er auð vitað 
hræðilegur möguleiki og auðvitað á að kenna börnum að 
passa sig á sprautum.“

Föstudagur » Krónan

„Ég kaupi aðallega 
í matinn fyrir  
mínar Aukakrónur“

Mánudagur Þriðjudagur » Kaffitár

Næstum 30 þúsund manns nota Aukakrónur til að kaupa allt frá matvælum til trygginga 

hjá tæplega 300 fyrirtækjum um land allt. Byrjaðu að safna Aukakrónum strax í dag.

NÝTT HEIMSMET Thaneswar Guragai 
setti fyrir helgi nýtt heimsmet í að 
snúa körfubolta á tannbursta sem 
haldið er í munni. Boltinn snerist í 
22,5 sekúndur, sem er met.  
 NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Fjórir einstakling-
ar hafa greinst með HIV-smit það 
sem af er ári, tvær konur og tveir 
karlar. Einn einstaklinganna er 
sprautufíkill og smitaðist í gegn-
um óhreina sprautunál, en hinir 
fengu veiruna við samfarir. Um 
er að ræða þrjá Íslendinga og einn 
útlending. 

Á síðustu tveimur árum kom 
upp HIV-faraldur meðal sprautu-
fíkla hér á landi. Í fyrra greind-
ust 23 með veiruna, þar af þrettán 
sprautufíklar. Árið 2010 greindust 
24 með HIV-smit, fleiri en nokkru 
sinni, þar af tíu sprautufíklar.

Haraldur Briem sóttvarnar-
læknir segir greinilegt að farald-
urinn sé í rénun. 

„Þessi eini fíkniefnaneytandi 
sem hefur greinst í ár er með klár 
tengsl við hópinn í fyrra,“ segir 
hann. „Menn eru mikið að skoða 
þann hóp fíkniefnaneytenda, þar 
sem þetta var hópsýking sem 
tengdist sennilega einhverjum til-
teknum atburði, hugsanlega ein-
hverju sprautupartíi.“ 

Einar Þór Jónsson, fram-
kvæmdastjóri HIV-samtakanna, 
segir þetta góðar fréttir. Auðvitað 
verði að vona það besta þrátt fyrir 

að það sé einungis fjórðungur árs-
ins sem sé búinn. 

„Samtökin eru í stöðugu for-
varnarstarfi og halda úti fræðslu, 
bæði meðal fólks sem hefur 
greinst með HIV og svo í skól-
um og öðrum stofnunum,“ segir 
hann og bætir við að það sé afar 
brýnt að halda umræðunni á lofti. 
„Vissulega eru ekki eins miklir 
fordómar og var áður, en þetta er 
samt svo mikið tabú.“ 

Einar segir marga HIV-jákvæða 
óttast höfnun frá samfélaginu; 
frá vinum sínum, fjölskyldu og á 
vinnustöðum. „Það er erfitt við 
þetta að eiga því þetta er svo mikið 
í þögninni,“ segir hann. 

Hann bendir á að það sé afar 
brýnt fyrir fólk sem er í áhættu-
hóp að láta greina sig því með 
réttum lyfjagjöfum er í dag hægt 
að lifa með sjúkdómnum nær ein-
kennalaust, gangi lyfjagjöfin vel. 
Og á meðan sjúkdómurinn er ein-
kennalaus eru einstaklingarnir 
ekki smitandi. 

Alls eru um 280 manns greindir 
með HIV á Íslandi í dag. Fyrsti ein-
staklingurinn greindist árið 1983 
og fyrsta dauðsfallið úr alnæmi 
varð árið 1985.  sunna@frettabladid.is

Færri greinast með HIV-smit
Tvær konur og tveir karlar hafa greinst með HIV það sem af er ári, mun færri en í fyrra. Alls hafa 47 greinst 
á síðustu tveimur árum, þar af 23 sprautufíklar. Afar ólíklegt er að fólki smitist af gömlum sprautunálum.

HARALDUR 
BRIEM

FARALDUR Talið er að HIV-faraldurinn sem geisaði meðal sprautufíkla í fyrra eigi 
rætur sínar að rekja til eins tiltekins atburðar, eins og samkvæmis þar sem fólk var 
að sprauta í sig fíkniefnum með sömu nál.  NORDICPHOTOS/GETTY

Lítil smithætta er af gömlum nálum

FUNDIR Forseti Íslands flutti á 
laugardag ávarp í upphafi mál-
þings til heiðurs Þráni Eggerts-
syni, prófessor emeritus í hag-
fræði við Háskóla Íslands. 

Málþingið bar heitið Econo-
mic Behaviour and Institutions 
Revisited. 

Sjö vísindamenn við banda-
ríska og evrópska háskóla fluttu 
erindi á þinginu.  - óká

Til heiðurs Þráni Eggertssyni:

Vísindamenn 
fluttu erindi
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Laugardagur

Mánudagur

Mánudagur » Krónan

Það er auðvelt að safna.
Þú færð Aukakrónur fyrir: 

� alla innlenda veltu af kreditkorti
� viðskipti við samstarfsaðila
� þjónustuþætti hjá Landsbankanum

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
  

•
  

jl
.i

s
  

•
  

S
ÍA

MENNTAMÁL Um tveir af hverjum 
þremur nemum framhaldsskóla 
stunda nám á bóknámsbraut en um 
þriðjungur er í starfsnámi. 

Að því er fram kemur í tölum 
Hagstofunnar um skólamál hefur 
hlutfall nemenda í starfsnámi 
lækkað lítillega frá síðasta ári og 
hafa nemendur ekki verið færri 
síðasta áratuginn. Fleiri karlar 
stunda starfsnám en konur, eða 
tæp 39% á móti 28%.

Nemendum á meistarastigi í 
háskólanámi hefur fjölgað ár frá 
ári allt þar til síðasta hausts, en þá 
fækkaði þeim um 1,4%. Sömu sögu 
er að segja af doktorsstigi. Þar 
hefur nemendum fjölgað árlega frá 
árinu 2001 en fækkaði nú um 5,4%. 

Körlum í doktorsnámi fækkar 
um 15% en konum fjölgar um 1,4% 
frá fyrra ári. Tæplega fjórðungur 
doktorsnema eru útlendingar, flest-
ir frá öðrum Evrópulöndum. - jhh

Fleiri konur í bóknámi samkvæmt nýrri könnun Hagstofu Íslands um skólamál: 

Körlum í doktorsnámi fækkar

Í SKÓLANUM Nemendum á meistara-
stigi heur fjölgað ár frá ári allt þar til 
síðasta haust.   NORDICPHOTOS/GETTY

VÍSINDI Grunnvatnsbirgðir djúpt 
undir yfirborðinu á meginlandi 
Afríku eru um 100 sinnum meiri 
en allt vatn á yfirborðinu í álfunni, 
samkvæmt rannsókn jarðvísinda-
manna. Þeir vara við að farið verði 
of geyst í að bora eftir vatninu.

Talið er að yfir 300 milljónir 
manna í Afríku hafi ekki aðgang 
að hreinu vatni, og því mikill áhugi 
á niðurstöðum vísinda mannanna 
sem kortlögðu grunnvatns-
lindir undir þessari gríðarstóru 
 heimsálfu.

Gríðarlegar vatnsbirgðir má til 
dæmis finna undir eyðimörkum 

Líbíu, Alsír og Tsjad, en vandinn 
er sá að lítið bætist í vatns lindirnar 
enda úrkoman lítil að því er fram 
kemur í frétt BBC um málið.

Ekkert vatn hefur bæst við 
gríðar stórar grunnvatnslindir 
undir Sahara-eyðimörkinni í um 
5.000 ár. Sama á við um fleiri 
 lindir sem finna má undir yfir-
borðinu. Þar sem ekki bætist í lind-
irnar ætti ekki að fara í stórvirkar 
aðgerðir til að dæla upp grunn-
vatninu, að mati vísindamannanna. 
Betra væri að bora minni brunna 
fyrir samfélög þar sem hreint vatn 
skorti.  - bj

Grunnvatn undir Afríku er talið í um 100 sinnum meira magni en vatn sem er að finna á yfirborðinu:

Fara verður varlega í að bora eftir vatni

BRUNAVARNIR Slökkviliðsmenn frá 
Brunavörnum Suðurnesja voru 
fyrir helgi kallaðir að Ásbrú, á 
gamla varnarsvæðinu, en þar var 
tilkynnt um reyk undan þaki. 

Þegar slökkviliðsmennirnir 
mættu á staðinn kom í ljós að 
eldur var ekkki laus heldur verið 
að háþrýstiþvo hús. Taldi einhver 
að vatnsgufan frá verkinu væri 
reykur og kallaði á slökkvilið.

Slökkviliðið kallað að Ásbrú:

Reykur reyndist 
vera vatnsgufa

ALÞINGI Allsherjar- og mennta-
málanefnd hefur lagt fram frum-
varp á Alþingi um að tuttugu 
og fjórum einstaklingum verði 
veittur ríkisborgararéttur hér á 
landi. 

Samkvæmt greinargerð nefnd-
arinnar bárust fjörutíu og tvær 
umsóknir um ríkisborgararétt á 
haustþingi en samkvæmt lögum 
veitir Alþingi ríkisborgararétt.

Frumvarp allsherjarnefndar:

Lagt til að 24 fái 
ríkisborgararétt

DANMÖRK Danskt fyrirtæki býðst 
til að sérhanna líkkistur með 
persónulegum myndum á, að því 
er segir á vef Kristeligt Dagblad. 
Afar og ömmur geta látið jarðsetja 
sig í kistu skreytta myndum af 
barnabörnunum og bændur mynd-
um akra sinna.

Haft er eftir útfararstjóra að 
breyting sé nýtilkomin og flestir 
kjósi hvíta hefðbundna kistu. 
Hann kvaðst þó hafa heyrt af  
útför þar sem kistan var í formi 
bíls. Nýstárlegar kistur munu tals-
vert dýrari en hefðbundnar. - ibs

Hefðbundar eru ódýrari:

Bjóðast til að 
skreyta kistur

VATNSSKORTUR 
Talið er að yfir 
300 milljónir 
manna í Afríku 
hafi ekki aðgang 
að hreinu vatni.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

HALLDÓR

SKOÐUN

Steinunn 
Stefánsdóttir
steinunn@frettabladid.is 

Mikil umræða er nú um frumvarp 
um fyrirhugaðar breytingar á 

fiskveiðistjórnarlögunum. Mitt mat er 
að það frumvarp sem nú liggur fyrir 
um breytingar á lögunum komi ekki 
til með að stuðla að jafnræði, atvinnu-
frelsi og nýliðun þegar kemur að nýt-
ingu sjávarauðlindarinnar. Jafnræði, 
atvinnufrelsi og nýliðun getur ekki 
orðið þegar aðeins á að setja 5% af 
heildarkvóta á Íslandsmiðum - sem er 
ca. 400.000 þorskígildistonn - í potta.

Einnig er vert að hafa í huga þegar 
horft ert til jafnræðis, atvinnufrelsis 
og nýliðunar í tengslum við fyrirhug-
aðar breytingar að megnið af þeim 
aflaheimildum sem eru nú þegar í pott-
unum og aukningin samkvæmt frum-
varpsdrögunum verða nýtt af núver-
andi handhöfum kvótans. Það er vegna 
þess að byggðakvótann geta þeir einir 
nýtt sem eiga veiðiheimildir fyrir 
vegna reglunnar um tonn á móti tonni. 
Þ.e.a.s. útgerðarmaður þarf sjálfur að 
eiga eitt tonn til að setja á móti tonni af 
byggðakvóta. Línuívilnun fá þeir einir 
sem eiga kvóta. Varðandi strandveið-
arnar er það þannig að helminginn af 
þeim kvóta sem er í strandveiðipotti 

veiða þeir sem eiga kvóta fyrir, en hafa 
veitt hann fyrir 1. maí.

Þetta gerir það að verkum að það má 
ætla að það verði aðeins 2% af heildar-
kvótanum á Íslandsmiðum sem ætlað 
er að uppfylla jafnræðisreglu stjórnar-
skrárinnar, atvinnufrelsi, nýliðun og 
álit Mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna. Í staðinn fyrir þessa pínulitu 
skerðingu á heimildum fá hins vegar 
núverandi handhafar kvótans nýting-
arréttarsamning til 20 ára sem er end-
urnýjanlegur með 15 ára uppsagnar-
fresti.  

Varðandi breytingar á lögum um 
stjórn fiskveiða er mikilvægt að 
tryggja samkeppnisstöðu fiskvinnslu 
án útgerðar þannig að allur fiskur 
verði seldur í gegnum fiskmarkaði. 
Einnig er mikilvægt að aðskilja veiðar 
og vinnslu.  

Fjórflokkurinn virðist ekki geta né 
hafa vilja til að tryggja jafnræði og 
mannréttindi hér á landi. Það er því 
aðeins ein leið sem hægt er að fara til 
að knýja fram breytingar á fiskveiði-
stjórnunarkerfinu og það er þjóðarat-
kvæðagreiðsla um aflamarkskerfi eða 
dagakerfi.

Jafnræði, atvinnufrelsi og nýliðun
Sjávar-
útvegsmál

Grétar Mar 
Jónsson
skipstjóri og fv. 
alþingismaður

M
enn sem byggt hafa þau ríki jarðar sem kölluð eru 
þróuð síðustu áratugi hafa tekið margfalt meiri 
toll af gæðum jarðar en bæði forfeður þeirra og 
-mæður og íbúar annarra hluta jarðarinnar.

Staðan er þegar orðin þannig að hver kynslóð 
gengur verulega á umhverfið og skilar því til muna verr á sig 
komnu til næstu kynslóðar. Það er því ekki bara tímabært heldur 
hrein nauðsyn að snúa þessari þróun við. 

Gríðarleg neysla hefur sett mark sitt á líf á vesturlöndum 
undanfarna áratugi, neysla sem 
veldur mengun á lofti, jörð og 
vatni. Íbúar þessara landa verða 
því að staldra við og endurskoða 
fjölmarga þætti í daglegum 
venjum sínum. 

Íslendingar hafa lengi haldið 
í þá trú að þeir lifi í mikilli sátt 
við náttúruna og rétt er það að 

hér mengum við ekki eins mikið og annars staðar með húshitun 
og vatnsskortur er hér afar fátíður. Rannsóknir sýna hins vegar 
fram á að Íslendingar eru með neyslufrekustu þjóðum heims. 
Þrátt fyrir að mörgu leyti góð skilyrði þá skilur hver Íslendingur 
eftir sig dýpri vistspor en flestir aðrir íbúar heims. 

Margt kemur til en hugtakið neysla nær yfir stóran hluta. Þekkt 
er að einkabílafloti landsmanna er meiri en víðast hvar. Vissulega 
er erfiðara að byggja upp almenningssamgöngur hjá fámennri 
þjóð í stóru landi en þar sem fólk er fleira og býr þéttar. Engu að 
síður verður að auka möguleika í almenningssamgöngum jafn-
hliða því að halda á spöðunum varðandi þróun á eldsneyti sem 
skaðar umhverfið minna en það sem nú er notað af nærri öllum 
bílaflotanum.  

Það má draga ýmsar ályktanir af heimilissorpi. Er þar mögu-
lega að finna eitthvað sem betur hefði verið ókeypt? Er til dæmis 
keyptur of mikill matur til heimilisins? Tölur um hlutfall matvæla 
sem fleygt er á vesturlöndum eru geigvænlegar. Ljóst er að því 
meiri nýtni sem ástunduð er, ekki bara í mat heldur einnig fatnaði, 
húsbúnaði öllum, því minni vistspor. Þar gefur yfirleitt líka að líta 
mikið magn af umbúðum. Meðan neytendur láta bjóða sér að bera 
allar þessar umbúðir heim úr verslunum munu framleiðendur og 
seljendur varnings auðvitað halda áfram að bjóða þær. Hins vegar 
má draga úr sóuninni sem því að flokka sorp en umbúðir eru sem 
betur fer mjög oft úr endurvinnanlegum efnum, pappír og plasti. 

Með átakinu Grænum apríl er sjónum almennings beint að 
umhverfismálum á breiðum grundvelli. Það er afar mikilvægt 
og þakkarvert að benda á alla mögulega þætti, stóra sem smáa, 
sem hver og einn hefur í sínu valdi að breyta og skilja með því 
eftir sig minni vistspor. 

Vissulega vega margvíslegar ákvarðanir stjórnvalda um 
umhverfismál þungt. Umhverfisspillingarþróuninni verður hins 
vegar ekki snúið nema með viðhorfsbyltingu. Margt bendir til að 
sú bylting sé hafin og hún verður að leiða til þess að ekki aðeins 
apríl verði grænn heldur allir hinir mánuðirnir líka.

Nauðsynleg hvatning til umhverfisvæns lífstíls:

Grænn apríl, maí, 
júní, júlí...

Fáheyrt
Þau tíðindi bárust frá flokksskrifstofu 
Framsóknarflokksins fyrir helgi að 
Jónína Benediktsdóttir forstjóri væri 
gengin til liðs við hann. Jónína lýsti 
því í kjölfarið yfir að hún hygði á 
framboð. Leiða má getum að því að 
Jónínu séu ætlaðir stórir hlutir þar 
innanborðs, enda ekki á hverjum 
degi sem stjórnmálaflokkar senda 
frá sér fréttatilkynningar um nýja 
meðlimi. Það er raunar alveg 
fáheyrt.

Taumlaus valdagræðgi
Þetta eru ekki fyrstu kynni 
Jónínu af Framsóknar-
flokknum. Hún gekk í 

hann skömmu eftir bankahrun en 
yfirgaf hann í fússi vorið 2010 eftir 
deilur um framboðslista flokksins 
í Reykjavík. Fáir muna efni þeirra 
deilna í dag, en Jónínu var heitt í 
hamsi og hafði þetta að segja um 
málið í samtali við DV: „Ég vil ekki 
koma nálægt flokknum á meðan 
vegið er að saklausu fólki í taum-

lausri valdagræðgi.“ En nú er hún 
komin aftur og framsóknar-

menn hljóta að fagna þeirri 
traustsyfirlýsingu.

Bjarnargreiði
Ólafur Ragnar Grímsson 

átti marga dygga 
stuðnings-

menn þegar hann bauð sig fyrst fram 
til forseta. Meðal þeirra voru Einar 
Karl Haraldsson, Karl Th. Birgisson og 
Sigurður G. Guðjónsson. Í Fréttatím-
anum var fullyrt að allir þessir menn 
hefðu nú snúið við honum baki. Sig-
urður, sem hefur frá hruni eingöngu 
birst opinberlega til að verja málstað 
útrásarvíkinga, segir þetta alrangt. 

Ólafur njóti fulls stuðnings hans 
sem fyrr. Ólafur hefur nú í 
nokkur ár reynt að fjarlægja 
sig útrásinni og peningaöfl-
unum. Ef Sigurður styður 
hann í alvöru ætti hann 
kannski ekki að auglýsa það 
mikið.

 stigur@frettabladid.is
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Formaður samtaka afskrifta-
framleiðenda segir að verði 

kvótafrumvarp ríkisstjórnar-
innar að veruleika í núverandi 
mynd muni rigna blóði af himn-
um og engisprettufaraldur eyða 
landinu. Framkvæmdastjóri 
Aflandseyjavinnslunnar segir 
dökkar horfur framundan ef 
kvótafrumvarp ríkisstjórnar-
innar verður samþykkt óbreytt; 
hann segist sjá dýr stíga upp af 
hafinu, það hafi tíu horn og sjö 
höfuð …

Fréttatímarnir hjá RÚV og 
Stöð 2 eru að verða eins og 
Opinberunarbók Jóhannesar. 
Þar birtist á hverjum degi í við-
tali nýr spámaður með æði í 
augum og opnar nýtt innsigli 
með nýjum plágum, sem hann 
segist sjá.

Birtingarmynd frekjunnar
Orðbragðið er ofboðslegt.
Breytingum á kvótakerfinu 
er líkt við versta hrylling 20. 
aldarinnar: Helförina, Gúlagið 
… Þegar Friðrik J. Arngríms-
son fær ekki sitt fram undan-
bragðalaust er honum svo 
brugðið að hann líkir því við 
ofsóknir nasista á hendur gyð-

ingum. Svona fer fyrir þeim 
sem alltaf fá allt. Svona leikur 
frekjan mennina.

Þetta er nýjasta útgerðin og 
sú umsvifamesta til þessa:
Barlómur RE – mannskapurinn 
um borð eru kunnar aflaklær 
við mótun almenningsálits, 
almannatenglar, bankamenn, 
endurskoðendur, stjórnmála-
menn, hagfræðingar, lögmenn 
og allir ráðnir upp á hlut – gerð-
ur út til að hindra með öllum 
ráðum að gerðar verði nokkrar 
breytingar á því fyrirkomulagi 
sem reynst hefur svo afdrifa-
ríkt fyrir íslenskt samfélag 
og mótað það meira en annað.
Með kvótakerfinu fylltist allt af 
peningum sem voru ekki til, frá 
mönnum sem höfðu aflað þeirra 
með því að selja það sem þeir 
áttu ekki: óveiddan fisk. 

Undirstaða efnahagsundursins
Og þeir sem fjárfest höfðu í 
áformum um að veiða fisk – 
kvóta – flýttu sér að breyta 
þeim áformum í verðmæti, 
með því að veðsetja kvótann, fá 
peninga í hendur og kaupa sér 
hús í vesturbænum í Reykjavík, 
brjóta niður hús í vesturbæn-
um í Reykjavík, kaupa bílaum-
boð, enskt fótboltalið, þyrlu, 
bara eitthvað nógu fáránlegt til 
að tjá rótgróna fyrirlitningu á 
þessum auði… Menn sem við 
höfum horft upp á spreðandi í 
kringum sig stórkostlegum fjár-
hæðum koma nú hver af öðrum 
fram blásvartir í fram af heift 
og segjast  ekki vera aflögu 
færir með að greiða gjald til 
samfélagsins af auðlind sem á 
þó að heita í eigu þjóðarinnar.

Þetta var mjög þróað. Höf-
undar þessa kerfis fóru um 
heiminn og hældust um af því 
að kvótakerfið væri undirstaða 

hins íslenska efnahagsundurs – 
sem reyndist svo efnahagsvið-
undur. Þessi velmegun var öll 
óveidd, byggð á væntingum og 
áformum –blásin út, rétt eins 
og verðið fyrir aðganginn að 
hinum óveidda fiski.

Með öðrum orðum: ekki til. 
Glópagull. Hins vegar urðu til 
menn sem héldu að helsta hlut-
verk athafnamanna í samfé-
laginu væri að græða peninga 
til að græða peninga – og þeir 
allra gáfuðustu fundu upp þá 
aðferð að tapa peningum til 
að græða peninga. En sá sem 
græðir endalaust peninga 
græðir ekkert á því – nema pen-
inga.

Þeir klikkuðu
Samtök atvinnulífsins héldu 
vakningarsamkomu um daginn 
þar sem einhver hafði fundið 
upp á því að bera núverandi 
gjaldeyrishöft saman við bjór-
bannið um árið. Það vitnar um 
athyglisverð hugrenningar-
tengsl. Við afnám ýmissa hafta 
og óheft flæði fjármagns milli 
landa má nefnilega segja að 
íslenskir fjármálaspekúlantar 
hafi einmitt dottið í það; vandi 
þjóðarinnar er ekki síst til kom-
inn af „ofneyslu“ þessara aðila 
á erlendum gjaldeyri. Erlendar 
skuldir þjóðarinnar urðu glóru-
lausar og vitnuðu um einhvers 
konar æði – ekki ölæði og úr 
urðu ekki auðævi heldur var 
þetta allt einhvers konar auð-
æði. Og nú eru þeir hjá SA sýni-
lega orðnir þurrbrjósta.

En þeir klikkuðu. Íslenskir 
kapítalistar réðu ekki við kapít-
alismann. Þeir stóðu ekki undir 
því að búa við viðskiptafrelsi. 
Þeir fyrirgerðu rétti sínum til 
þess að ná eyrum okkar með sín 
úrræði. Því miður. Við höfum 
fengið nóg af auðæðistilburð-
um þeirra. Og því höfum við 
nú ríkisstjórn sem leitast við 
að reisa íslenskt samfélag úr 
þeim rústum sem þeir skildu 
eftir sig. Eflaust gerir sú ríkis-
stjórn eitt og annað af veikum 
mætti enda nýtur hún ekki einu 
sinni trausts innan eigin raða. 
En þetta er ríkisstjórn sem við 
getum gagnrýnt án þess að eiga 
á hættu atvinnumissi. Það er 
nokkurs vert.

Sjálfstæðismenn tala eins 
og það jafngildi vist í Gúlag-
inu að fá ekki lengur að græða 
peninga á hvaða hátt sem er. 
Allt í einu getur maður ekki 
rekið skóla og greitt sjálfum 
sér milljóna-arð þegar ríkið 
stendur undir kennaralaunum 
og skólagjöld eru himinhá. Allt 
í einu getur maður ekki fegrað 
afkomu fyrirtækja í ársreikn-
ingum með fulltingi endurskoð-
unarfyrirtækja með virðu-
leg útlensk nöfn. Allt í einu 
getur maður ekki stungið arði 
undan í eignarhaldsfélögum í 
erlendum skattaskjólum. Það er 
ekki kommúnismi. Það er ekki 
alræði og ekki óþolandi skerð-
ing á frelsi einstaklingsins. Það 
er einfaldega verið að reyna að 
koma á siðuðu samfélagi.

Kannski hætta einhverjir 
útgerðarmenn í fússi og fara 
með allt sitt heim til Tortóla. 
Jæja. En fiskurinn óveiddi í 
sjónum: hann fer ekki með 
þeim. Hann verður hér áfram 
og vonandi undirstaða fyrir 
gróandi þjóðlíf.

AF NETINU

Og Muamba þakkar...
„Það er ánægjulegt að heyra hversu vel leikmanni enska liðsins Bolton gengur að ná heilsu aftur. Hann fékk hjartaáfall 
í miðjum leik við Tottenham fyrir nokkru. Fullt af fólk rauk til og lagði alla sína kunnáttu og tækni í að halda í honum 
lífinu og koma honum á sjúkrahús þar sem hann fékk aðstoð færustu lækna. 
Ég veit ekki hversu margir komu að því að bjarga lífi hans, bara á vellinum var talsverður fjöldi. 
En hverjum þakkar kappinn? Þeim læknum og sjúkraliðum sem héldu í honum lífinu. Nei, hann þakkar guði.”
blog.eyjan.is/valgardur/
Valgarður Guðjónsson

Eðlilegt kannski að komast aftur í tísku
„Ég horfði á fyrsta þáttinn af sjónvarpsþættinum Girls, sem hefur verið lýst sem “Sex in the city – the next generation”. 
Þetta er ágætis stöff og frábærast að fólkið í þættinum er ekki fótósjoppað og alveg með hold utan á sér og svona. 
Eðlilegt. Ekki skinkað. Þetta gefur smá von um að eðlilegt sé að verða inn.”
http://drgunni.wordpress.com/
Gunnar Lárus Hjálmarsson

Höfundar þessa kerfis fóru um heiminn 
og hældust um af því að kvótakerfið 
væri undirstaða hins íslenska efna-

hagsundurs – sem reyndist svo efnahagsviðundur. 
Þessi velmegun var öll óveidd, byggð á væntingum 
og áformum –blásin út, rétt eins og verðið fyrir 
aðganginn að hinum óveidda fiski.

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG

Fjárfestum í eigin landi 
Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins efna til fundar um opinberar fjárfestingar í ljósi 
ramma- og samgönguáætlana og nýs Landspítala

Miðvikudaginn 25. apríl kl 8:30  - 10.00 á Hilton Reykjavík Nordica

Opinberar fjárfestingar og atvinnusköpun 
 Kristján L. Möller, formaður atvinnuveganefndar Alþingis

Rammaáætlun
 Bryndís Skúladóttir, forstöðumaður umhverfismála hjá SI

Nýr Landspítali
 Gunnar Svavarsson, form. byggingarnefndar um nýjan Landspítala

Opinberar fjárfestingar og lífeyrissjóðirnir
 Heiðrún Jónsdóttir, stjórnarmaður í Gildi og framkvæmdastjóri hjá Eimskip   

Afstaða þingflokka til verkefnanna
 Sjálfstæðisflokkur, Bjarni Benediktsson 
 Framsókn, Sigurður Ingi Jóhannesson    
 Samfylking, Magnús Orri Schram    
 Vinstri græn, Björn Valur Gíslason 

Panelumræður
Fundarstjóri: Sigþór Sigurðsson, 
formaður Mannvirkis

Skráning á www.si.is

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Hilton Reykjavík 

Nordica miðvikudagurinn 25. apríl kl. 17.00.
 

  Dagskrá fundarins:
 

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins liggja frammi á 
skrifstofu sjóðsins og eru birtar á heimasíðunni, 

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi 
og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum 
stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum 
standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að berast 
stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Reykjavík 10. apríl 2012,

 

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.
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www.gildi.is 

Barlómur RE



Þjóðargjöf
Styðjum við lestur 

íslensku þjóðarinnar



Í Viku bókarinnar fá öll heimili í landinu senda 
Ávísun á lestur að andvirði 1.000 kr. Hana geta allir 
nýtt til bókakaupa dagana 23. apríl til 14. maí 2012.

Aðferðin er einföld. Þú ferð með ávísunina í næstu 
bókabúð eða á annan sölustað bóka. Kaupir bók 
eða bækur fyrir að lágmarki 3.500 kr. og greiðir 
1.000 kr. af upphæðinni með ávísuninni.

Skilningur á lesmáli er undirstaða náms barnanna 
okkar. Bókasöfn grunnskólanna gegna hér lykil-
hlutverki sem hornsteinar lestrarhvatningar á 
Íslandi. Þess vegna látum við 100 kr. af hverri     
nýttri ávísun renna í Skólasafnasjóð sem úthlutar 
styrkjum til bókasafna  grunnskólanna.

Ávísanir berast á næstu dögum en þeir sem ekki fá ávísun senda 
geta nálgast hana í næsta Arion banka eða hringt í síma 444-7000.
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Kærar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
góðar kveðjur vegna andláts okkar ástkæra  

HILMARS PÉTURS HILMARSSONAR.
Eins þökkum við þeim fjölmörgu sem hafa 
stutt við framtíðarreikning dóttur hans.

 
Hjartans þakkir.
Fyrir hönd fjölskyldu og ástvina, 
Kristín Pétursdóttir og Hilmar Harðarson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug, samúð og vináttu við andlát 
og útför elskulegs eiginmanns míns, pabba 
okkar, sonar, bróður, tengdasonar og vinar,

SIGURÐAR FREYS GUNNARSSONAR
Lögreglumanns, 

Fögrubrekku 9, Kópavogi,

sérstakar þakkir til Heimahlynningar 
Landspítalans, Sérsveitarmanna, Ríkislögreglustjóra, 
Lögreglumanna og Lögreglukórsins 

Fyrir hönd fjölskyldu og vina,
Rakel Óskarsdóttir
Egill Freyr Sigurðsson
Andrea Þórey Sigurðardóttir
Sindri Aron Sigurðsson
Gunnar Randver Ingvarsson  Jófríður Guðjónsdóttir,
Guðni Þór Gunnarsson  Bjarnþóra Irís Eiríksdóttir,
Frosti Viðar Gunnarsson  Kristín H. Hannesdóttir,
Gunnar Hrafn Gunnarsson
Óskar Þórarinsson  Ingibjörg Andersen 
og vinir.

timamot@frettabladid.is

HILMAR ÖRN HILMARSSON  allsherjargoði á afmæli í dag.

„Það er dýrmætt að finna hvernig opinn og góður hugur, vinátta og 
virðing geta umbreytt erfiðum aðstæðum í úrlausn og sáttargjörð.“

54

Þrjár konur úr Samtökum um kvennalista 
náðu kjöri á Alþingi Íslendinga í kosningum 
sem haldnar voru þennan dag árið 1983. 
Þetta var í fyrsta skipti sem Kvennalistinn 
bauð fram til þings en árið áður hafði Kvenna-
framboðið í Reykjavík fengið tvo fulltrúa 
kjörna í borgarstjórn og Kvennaframboðið á 
Akureyri aðrar tvær. 
Samtök um kvennalista buðu fram í þremur 
fjölmennustu kjördæmum landsins vorið 

1983, í Reykjavík, á Reykjanesi og á Norður-
landi eystra. Þau fengu 5.5% fylgi og það 
voru þær Sigríður Dúna Kristmundsdóttir og 
Guðrún Agnarsdóttir sem þingsæti hlutu í 
Reykjavík og Kristín Halldórsdóttir á Reykja-
nesi. 
Eitt mikilvægasta baráttumál Kvennalistans 
var frelsi sem fól í sér rétt kvenna til að vera 
metnar að eigin verðleikum til jafns við karl-
menn.

ÞETTA GERÐIST:  23. APRÍL 1983

Fyrstu kvennalistakonur á þing

„Sveinn Pálsson var mikill afkasta-
maður. Hann var frumkvöðull í rann-
sóknum á náttúru landsins, rithöfund-
ur og læknir. Svo var hann ferðagarpur 
og gekk til dæmis á Öræfajökul fyrstur 
manna,“ segir Sveinn Runólfsson land-
græðslustjóri þegar forvitnast er um 
forföður hans, Svein Pálsson, náttúru-
fræðing og lækni sem minnst verður 
tvo næstu daga í tilefni 250 ára afmæl-
is hans. Annars vegar verður málþing 
um ævi hans og störf í sal 132 í Öskju 
á morgun, 24. apríl, milli klukkan 15 og 
17 og hins vegar hátíðardagskrá í Vík í 
Mýrdal á fæðingardegi hans 25. apríl 
sem er einnig dagur umhverfisins, 
valinn honum til heiðurs. Umhverfis-
ráðuneytið stendur fyrir viðburðunum, 
ásamt Mýrdalshreppi, Landgræðslu 
ríkisins og Læknafélagi Íslands. 

Sveinn Runólfsson heldur erindi um 
landkönnuðinn Svein Pálsson á mál-
þinginu í Öskju. „Það sem kemur oft-
ast upp í huga minn þegar ég hugsa til 
þessa merka forföður míns er álykt-
unargáfa hans,“ segir hann. „Vissu-

lega lærði hann læknisfræði og nátt-
úrufræði en honum virðist líka hafa 
auðnast að draga réttar ályktanir af 
því sem hann sá eða eins og Helgi 
Björnsson orðar það í stóru jöklabók-
inni: „Hann kom auga á það sem aðrir 
sáu ekki, lýsti því svo vel að aðrir gátu 
skilið og flestar niðurstöður hans hafa 
staðið tímans tönn.“ 

Ferðabók Sveins Pálssonar er merk 
bók og auk hennar liggja eftir hann rit 
um jarðfræði, grasafræði, dýrafræði 
og læknisfræði. Sveinn Runólfsson 
telur hans merkasta rit þó vera um 
jöklafræði. „Hefði hann fengið jökla-
ritið gefið út þegar hann var nýbú-
inn að skrifa það um aldamótin 1800, 
hefði það orðið öndvegisrit í Evrópu 
því Sveinn var langt á undan öðrum 
vísindamönnum að greina helstu nátt-
úruferlana í jöklunum,“ segir hann og 
lýsir því hvernig langa-langa-langafi 
hans skipti ævi sinni milli náttúruvís-
inda og læknisstarfs. 

„Þegar Sveinn lauk prófi í náttúru-
fræði frá Kaupmannahafnarháskóla 

fékk hann styrk til fjögurra ára frá 
danska náttúrufræðifélaginu til að 
safna plöntum, dýrum og steinum og 
skrá fundarstaðina. Þá lagðist hann í 
ferðalög um landið. Síðar fékk hann 
læknisembætti og umdæmið náði frá 
Hellisheiði og Selvogi austur að Skeið-
arársandi, auk Vestmannaeyja. Þó 
voru launin það lág og hann varð að 
sækja sjóinn, smíða og stunda búskap 
til að framfleyta fjölskyldunni. Hann 
þótti mikilhæfur læknir og vildi hvers 
manns vanda leysa en ferðalögin voru 
auðvitað óheyrilega erfið, þó var hann 
annálaður vatnamaður.“ 

Sveinn Pálsson bjó í Suður-Vík í 
Mýrdal, var kvæntur Þórunni, dóttur 
Bjarna landlæknis Pálssonar. Þau eign-
uðust fimmtán börn, sjö urðu fulltíða, 
þrjú dóu í æsku en hin fimm kornung. 
„Vegna langferða Sveins, fræðistarfa 
og embættisanna mæddi bústjórnin 
alla tíð mikið á Þórunni,“ segir Sveinn 
Runólfsson. „En hún mun hafa verið 
æðrulaus, þrekmikil og stjórnsöm.“ 

gun@frettabladid.is

SVEINN PÁLSSON NÁTTÚRUFRÆÐINGUR OG LÆKNIR:  250 ÁRA AFMÆLIS MINNST

Vildi hvers manns vanda leysa

SVEINN RUNÓLFSSON LANDGRÆÐSLUSTJÓRI Er meðal fyrirlesara í Öskju á morgun. Aðrir eru Steinunn Inga Óttarsdóttir bókmenntafræðingur, 
Ólafur Jónsson læknir, Helgi Björnsson jöklafræðingur og Oddur Sigurðsson náttúrufræðingur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

110 ár eru liðin frá fæðingu Halldórs Laxness í dag. 
Afmælis deginum, sem jafnframt er alþjóðlegur dagur bók-
arinnar, verður fagnað með ýmsum hætti í dag.

Í hádeginu opnar í Þjóð-
arbókhlöðunni sýningin 
Bernska skálds í byrjun aldar 
þar sem horft er til bernsku 
Halldórs Laxness í byrjun síð-
ustu aldar. Þar verða meðal 
annars til sýnis bréf og leik-
föng frá æsku hans. 

Í Bíó Paradís hefst kvik-
myndahátíðin Laxness í lifandi 
myndum þar sem sýndar verða 
kvikmyndir sem byggðar eru á 
verkum Halldórs. Þar á meðal 
er Brekkukotsannáll, sem ekki 
hefur verið sýnd í sjónvarpi í 
40 ár og aldrei áður í lit og á 
bíótjaldi. „Ég vonast til að þessi 
kvikmyndahátíð verði upp-
hafið að því að þessar mynd-
ir verði sýndar oftar. Þær eru 
hluti af okkar menningararfi,“ 
segir Guðný Dóra Gestsdóttir, 
framkvæmdastjóri safnsins á 
Gljúfrasteini. Hátíðin er sam-

starfsverkefni safnsins, RÚV og Bíó Paradísar.   
Þá gefur Forlagið í dag út sex nýjar rafbækur tengdar 

skáldinu. Um er að ræða fimm skáldsögur; Íslandsklukkuna, 
Sjálfstætt fólk, Sölku Völku, Brekkukotsannál og Heimsljós, 
auk ævisögu Halldórs eftir Halldór Guðmundsson. „Þetta 
er auðvitað mjög ánægjulegt,“ segir Guðný Dóra. „Við á 
Gljúfrasteini reynum að fá börn í heimsókn til okkar sem 
oftast og höfum að markmiði að fá börn til að lesa, ekki 
bara verk Halldórs Laxness heldur aðrar bókmenntir líka. 
Svo auðvitað fögnum við því að bækur hans verði gerðar 
aðgengilegar fyrir sem flesta.“  - hhs

Afmæli Laxness 
víða fagnað

HALLDÓR Á RAFBÓK Í tilefni af 
afmælisdegi Halldórs Laxness 
koma út sex bækur honum 
tengdar í dag; fimm skáldsögur 
og ævisaga hans, eftir Halldór 
Guðmundsson.

Nemendur sem hefja annað 
eða þriðja ár í framhalds-
skóla haustið 2012 eiga þess 
kost að koma að Hvanneyri 
21. til 24. maí í vor og kom-
ast þar í snertingu við ýmsar 
greinar náttúruvísinda. Þess-
ir dagar ganga undir heitinu 
Vísindadagar unga fólksins. 
Þeir hafa fest sig í sessi und-
anfarin ár. 

Fjöldinn takmarkast við 
20 manns og nemendur af 
náttúrufræðibrautum ganga 
fyrir. Þátttakendur þurfa að 
póstleggja umsóknir í síðasta 
lagi mánudaginn 7. maí.

Dagskrá Vísindadaga 
unga fólksins verður sett 
inn á heimasíðu LbhÍ www.
lbhi.is einhvern næstu daga. 
Neðarlega á síðunni er stór 
hnappur, rækilega merktur 
Vísindadögum unga fólksins 
og þar er að finna umsóknar-
eyðublað. 

Faglegur umsjónar maður 
þessara daga er Helena 
Marta Stefánsdóttir skógvist-
fræðingur en framkvæmda-
hliðin er undir stjórn Áskels 
Þórissonar útgáfu- og kynn-
ingarstjóra.

 - gun

Vísindadagar unga fólksins

SKÓGVISTFRÆÐINGURINN Helena Marta að skoða gróðurframvinduna 
í Esjufjöllum í Breiðamerkurjökli í ágúst í fyrra.

Útför eiginmans míns, föður, tengdaföður 
og afa 

SIGURÐAR HAFSTEINS  
BJÖRNSSONAR

Lambastöðum, Seltjarnarnesi 

fer fram í Seltjarnarneskirkju þriðjudaginn 
24. apríl kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Umsjónarfélaga einhverfra.  
Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar Landspítalans í 
Fossvogi. 

Jónína K. Helgadóttir
Katrín Ruth Sigurðardóttir  Tryggvi Magnússon
Björn Þórir Sigurðsson Berglind Viðarsdóttir
Davíð Örn Sigurðsson  
og barnabörn.
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Borðið Playble hannaði Helga 
Björg Jónasdóttir í meistaranámi 
í Child Culture Design í HDK 

Gautaborgarháskóla. Markmiðið var 
að hanna húsgagn með möguleika á 
leik, fyrir húsgagnasýningu í Mílanó. 
„Við erum 11 nemendur sem sýnum 
saman í Ventura Lambrate en það sýn-
ingarsvæði hefur fengið mikla athygli 
undanfarin 3 ár á Salone Del Mobile. 
Sýningin heitir „Play in Progress“ og 
byggir á leik og þátttöku sýningar-
gesta,“ útskýrir Helga. Hugmyndina 
að baki borðinu sótti hún í æskuminn-
ingar sínar. 

„Ég lék mér mikið með húsgögnin 
heima hjá mér og setti oft endann á 
stofuborðinu upp á bakið  á stól og 
notaði það sem rennibraut. Í hönn-
unarferlinu gerði ég líka rannsókn á 
minningum fólks um leik með húsgögn 
í æsku. Svörin voru mörg og skemmti-
leg og allir sem ég ræddi við höfðu 
mikla ánægju af því að rifja þetta upp. 
Sum svaranna notaði ég til að bæta 
fleiri leikmöguleikum við borðið.“ 

Fætur Playble borðsins breytast 
með einföldu handtaki í stiga og með 
því að reisa stigann upp öðru megin 
má búa til hallandi rennibraut. Undir 

LEIKUR MEÐ HÚSGAGN
HÖNNUN  Helga Björg Jónasdóttir vöruhönnuður sýnir nýjasta verk sitt á 
hönnunarmessunni í Mílanó þessa dagana, borðið Playble.

SÝNIR Í MÍLANÓ 
Helga stundar meistara-
nám við HDK Gauta-
borgarháskóla og var 
hönnunarferlið fyrir 
sýninguna í Mílanó hluti 
af náminu. MYND/ANTON

MÖGULEIKAR Undir 
borðplötunni leynist krítar-
tafla og með því að breiða 
teppi yfir borðið má breyta 
því í hús.

LIST Í RÁÐHÚSI
Í næstu viku, eða dagana 3. – 7. maí, verður 
haldin stórsýning á íslensku handverki, list-

iðnaði og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Margir þekktir listamenn sýna verk sín 
en þetta er í fyrsta sinn sem sýningin er 
haldin að vori. 

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja

Fermingartilboð
Gerið GÆÐA- og verðsamanburð

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

12 mánaða 

vaxtalausar 

greiðslur*

Stærð Verð Tilboð
120x200 84.900 kr. 79.900 kr.

VALHÖLLNý hönnun

5 svæðaskipt gormakerfi, gæðabólstrun, 
stál kantstyrkingar

Verð með íslenskum botni og fótum

10.000 kr. vöruúttekt 

fylgir öllum fermingarrúmum

*3,5% lántökugjald
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borðplötunni leynist krítartafla þar sem krakkar geta teiknað eða skrif-
að. Einnig er auðvelt að leggja teppi yfir borðið og þá breytist það í hús 
eða búð auk fjölmargra leikmöguleika sem kunna að búa í huga barns.

Borðið smíðaði faðir Helgu, Jónas Sigurjónsson hjá Valsmíði á Akur-
eyri, en hann smíðaði einnig stofuborð fjölskyldunnar sem hún lék sér 
með sem krakki. Playble hefur því ferðast töluvert eða frá Akureyri til 
Reykjavíkur, þaðan til Gautaborgar og svo til Mílanó.  

„Ferðalaginu er ekki lokið því að lokinni sýningunni í Mílanó verður 
það á farandsýningu í Svíþjóð og sýnt á að minnsta kosti 3 stöðum fram 
á haustið,“ segir Helga. „Borðið er ekki komið í framleiðslu enn þá, en 
er fyllilega nothæf frumgerð til sýnis og til að prófa,“ segir Helga og er 
ánægð með viðtökur sýningarinnar í Mílanó en borgin iðar af lífi meðan 
á hönnunarmessunni stendur.

„Hér er allt kraumandi af lífi og skemmtilegri hönnun og sýningar út 
um alla borg, fjölmörg stór sýningarsvæði og fullt af litlum galleríum.  
Það er frábært að vera hérna núna.“ ■ rat

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

Tækifæriskort Huldu Ólafsdóttur 
hafa vakið mikla athygli undanfarið 
ár. Myndefni kortanna eru íslensk 

tré og jurtir en mesta athygli fá þó lítil 
ljóðabrot eftir hana sjálfa sem prentuð 
eru á hvert kort. Hulda, sem er grafískur 
hönnuður, segir þó upphaflegu hugmynd-
ina hafa verið allt aðra. „Ég lenti í miklum 
erfiðleikum í lífi mínu um tíma og kaus 
að nota skriftir til að vinna mig úr þeim 
erfiðleikum. Smám saman urðu þetta ljóð 
sem ég stytti og gerði hnitmiðaðri. Allt 
í einu sá ég þau fyrir mér á kortum og 
þannig fór boltinn að rúlla af stað.“ 

LJÓÐABROTIN SKIPTA ÖLLU 
MÁLI
Myndefni tækifæriskortanna 
eru íslensk tré og jurtir sem í 
grunninn eru ljósmyndir sem 
hún vinnur frekar í tölvu sinni. 
Hulda segir þó ljóðabrotin vera 
helsta ástæða þess að fólk kaupi 
kortin. Þau tengjast ýmsum 
viðburðum í lífi fólks, sorgar- 
og gleðistundum. „Ég hef 
hannað kort fyrir hina ýmsu 
viðburði í lífi fólks, til dæmis 
afmæli, útskriftir, skírnir og 
giftingar. Einnig má nefna 
samúðarkort og ástarkort 
og ýmis fleiri kort. Síðan 
er ég alltaf að skoða nýjar 
hugmyndir.“ Að sögn Huldu 
hafa kortin hennar fengið 
ótrúlega góð viðbrögð en 
hún hóf sölu á þeim fyrir 
ári síðan. Þau eru seld í 
blóma- og gjafavöruversl-
unum um nær allt land. 
„Mér finnst í raun ótrúlegt 
hvað þetta hefur gengið 
vel og það er gaman að fá jákvæð við-
brögð frá verslunum og viðskiptavinum.“ 
Tækifæris kort Huldu má skoða inni á 
Facebook-síðunni List og ljóð.

STEFNT Á ENSKUMÆLANDI 
MARKAÐ
Fljótlega kom sú hugmynd 
fram að reyna fyrir sér erlendis 
með tækifæriskortin. Hún 
hefur nú þegar sent sýnishorn 
til nokkurra aðila í Bretlandi 
og Bandaríkjunum. „Ég læt 
enskan mann þýða ljóðin mín 
og svo skemmtilega vill til 
að hann er einnig ljóðskáld. 
Þannig nær hann að koma 

innihaldinu vel til skila í stað þess 
að þýða þau bara beint.“ Hún segir 
draum sinn vera að koma kortun-
um í sölu víða erlendis og geta haft 
þau sem sitt lífsviðurværi. Í fyrstu 
sé stefnt á enskumælandi lönd og í 
kjölfarið verða önnur lönd skoðuð, 
til dæmis Norðurlöndin. „Ég er stolt 
og ánægð yfir útkomunni hér á landi 
og langar gjarnan að reyna fyrir mér 
erlendis. Auðvitað er til fullt af fram-

leiðendum tækifæriskorta út um allan 
heim. Ég hef þó ekki enn séð sambærileg 
kort og mín og er því bara bjartsýn á 
framhaldið.“

LJÓÐABROT UMVAFIN 
ÍSLENSKRI NÁTTÚRU
GLEÐI OG SORG ER INNIHALD LJÓÐABROTA SEM PRÝÐA TÆKIFÆRISKORT 
HULDU ÓLAFSDÓTTUR. HÚN STEFNIR Á SÖLU ÞEIRRA ERLENDIS.

 
STOLT OG ÁNÆGÐ
Hulda Ólafsdóttir, graf-
ískur hönnuður, er með 
ýmis yrkisefni á kortum 
sínum, ástina, sorgina, 
skírn og afmæli.
MYND/HEIÐA GUÐMUNDSDÓTTIR

PLAYBLE    Markmiðið var 
að hanna húsgagn með 
möguleika á leik, fyrir hús-
gagnasýningu í Mílanó.
 MYND/HELGA BJÖRG JÓNASDÓTTIR
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HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

DUGGUVOGI RVK AUSTURVEGI SELFOSS

PITSTOP.IS WWW

HELLUHRAUNI HFJRAUÐHELLU HFJ

568 2020 SÍMI

SUMARDEKKIN 
FYRIR BÍLINN ÞINN 
FÁST HJÁ PITSTOP! 
FÓLKSBÍLA-, JEPPA- OG SENDIBÍLADEKK.K.

ÚTVARPS-
STÖÐVAR  
Í BEINNI5  

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

Save the Children á Íslandi

HÖNNUN

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: 
Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, 
jmh@365.is s 512 5473 Sverrir Birgir 
Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Kynningarblað
Gaffallyftarar, dísel- og 
rafmagnslyftarar, 
sérhannaðir lyftarar og 
vöruhúsatæki.

Í nær hálfa öld 
hefur fyrirtæk-
ið PON Pétur 

O. Ni k u lá sson 
ehf. selt atvinnu-
vegum landsins há-
gæða lyftara. Fyrir-
tækið heldur upp á 
fimmtíu ára afmæli 
sitt í apríl. Af því til-
efni mun fyrirtækið 
bjóða viðskiptavin-
um sínum upp á einstakt tilboð á 
nokkrum Manitou skotbómulyft-
urum sem eru leiðandi í heimin-
um í þessari vörutegund. 

Pjetur N. Pjetursson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir 
Manitou lyftarana hafa verið leið-
andi á mörkuðum sem gera mikl-
ar körfur um gæði, enda hafi þeir 
slegið í gegn hérlendis. „Síðustu 
ár hafa skotbómulyftararnir frá 
Manitou notið mikilla vinsælda 
enda varla hægt að finna tæki með 
fleiri fjölnota eiginleika þar sem 
þeir nýtast alls staðar þar sem þörf 
er á lyftitækjum.“ Hann nefnir sem 
dæmi um notagildi lyftaranna að 
þeir henti mjög vel við byggingar-

framkvæmdir, við lest-
un og losun vöruflutn-
ingabíla og löndun 
sjávarfangs. Undan-
farin misseri hafi líka 
bændur uppgötvað 
að tækið sé ómiss-
andi við búskapinn. 

Hagstætt afmælis-
tilboð

Pjetur segir eigendur Manitou, sem 
er franskt fyrirtæki, mjög ánægða 
með sterka markaðshlutdeild sína 
á Íslandi og hafi af því tilefni að-
stoðað PON við að bjóða lyftar-
ana á hagstæðu verði. „Framleið-
andinn ákvað að taka þátt í þessu 
með okkur. Því gáfu þeir okkur gott 
verð af þessu tilefni. Við erum því 
að bjóða Manitou skotbómulyft-
ara á sérstöku tilboðsverði. Fyrst-
ir koma, fyrstir fá og tryggja sér há-
gæða skotbómulyftara á frábæru 
verði.“

Fjölbreytt úrval lyftara
PON var fjölskyldufyrirtæki, stofn-
að árið 1962. Aldamótaárið 2000 
breyttist starfssemi og þjónusta 

fyrirtækisins þegar Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar keypti fyrirtæk-
ið. „PON ehf. hefur náð mjög góðri 
markaðshlutdeild á Íslandi undan-
farin ár. Við erum til dæmis með 
um 50-60% markaðshlutdeild í skot-
bómulyfturum.“ PON er einnig með 
umboð fyrir ATLET lyftara frá Sví-
þjóð sem hafa reynst vel enda halda 

viðskiptavinir mikilli tryggð við þá. 
Fyrirtækið tók nýlega við umboðinu 
fyrir HYSTER gaffallyftara sem hafa 
verið í notkun hér á landi í áratugi. 
„Við bjóðum alla eigendur HYSTER 
velkomna og munum kappkosta við 
að veita þeim allra bestu þjónustu 
hvort sem um er að ræða varahluti 
eða almenna þjónustu við lyftar-

ana.“ PON tók einnig yfir umboð-
ið fyrir Konecranes gámalyftara en 
Konecranes er leiðandi framleið-
andi í heiminum á lyfturum með 10 
til 80 tonna lyftigetu. Nokkur öflug 
fyrirtæki á Íslandi hafa nú þegar 
tekið fyrstu Konecranes gámalyft-
arana í notkun. 

Varahlutir og viðgerðaþjónusta í 
forgangi
Pjetur segir þó ekki nóg að selja 
lyftarana. „Hjá PON kappkostum 
við einnig að veita fullkomna við-
gerðar- og varahlutaþjónustu. Móð-
urfyrirtæki okkar, Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar (VHE), sér um 
viðgerðarþjónustuna hjá okkur. Á 
verkstæðinu starfa sérmenntað-
ir viðgerðarmenn sem hafa farið 
á námskeið hjá framleiðendun-
um lyftaranna og viðurkenndir af 
þeim.“ VHE rekur viðurkennt við-
gerðarverkstæði í eigin húsnæði að 
Melbraut 21-23 í Hafnarfirði. Öflug-
ur varahlutalager er einnig til húsa 
þar. Sé varahlutur ekki til á lager er 
hann pantaður hjá framleiðanda og 
kominn í hús innan sólarhrings að 
sögn Pjeturs. 

Hágæða skotbómulyftarar með 
fjölbreytta notkunarmöguleika
PON Pétur O. Nikulásson ehf. leggur metnað sinn í að flytja inn og selja hágæða gaffallyftara á samkeppnishæfu verði. Fyrirtækið kappkostar að 
þjóna viðskiptavinum vel með góðri viðgerðar- og varahlutaþjónustu. Fyrirtækið heldur upp á 50 ára afmæli í apríl. 

„Síðustu ár hafa skotbómulyftararnir frá Manitou notið mikilla vinsælda enda varla hægt 
að finna tæki með fleiri fjölnota eiginleika,“ segir Pjetur N. Pjetursson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins. MYND/VALGARÐUR GÍSLASON

Manitou skotbómulyftarinn hentar vel til byggingarframkvæmda, við lestun og losun vöruflutningabíla og löndun sjávarfangs. MYND/VALGARÐUR GÍSLASON
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„Nei alls ekki, hér eru strangar öryggisreglur sem allir fylgja. Svo 
kemst maður ekki svo hratt á þessum tækjum,“ segir Sigríður Ing-
unn Bragadóttir, framleiðslustarfsmaður í kerskála hjá Alcoa 
Fjarðaráli, þegar hún er spurð hvort starfsmenn freistist ekki til að 
þenja lyftarana á göngunum í kaffipásum.

Sigríður hefur unnið 
síðustu fjögur ár hjá 
Fjarðaráli og líkar vel. Þar 
fara starfsmenn á vinnu-
vélanámskeið og taka 
verkleg próf á lyftara en 
störfin róterast reglulega 
milli vakta. Hún segir 
ekkert mál að læra á lyft-
ara. „Í sjálfu sér ekki. 
Þetta kemur fljótt með 
æfingunni en auðvitað 
eru til misfærir lyftara-
menn,“ segir Sigríður en 
skellir upp úr þegar hún 
er spurð hvort hún sé með 
þeim færari. „Nei, ekki get 
ég sagt það, ég hef ekki 
unnið stanslaust á lyft-
aranum þessi fjögur ár 
þar sem við erum um það 
bil mánuð í einu í hverju 
starfi. En jú ég hef ágæt-
is reynslu. Í kerskálanum 
er maður að færa til eitt 
og annað og þegar maður er kominn upp á lag með þetta er þetta 
ekki beint nákvæmnisverk. Auðvitað þarf þó alltaf að fara var-
lega.“

Sigríður segir lyftarastarfið henta konum vel og alls ekki vera 
neitt karlastarf. „Venjulega er ekki líkamlegt erfiði í þessari vinnu 
og ég gæti einmitt haldið að þessi vinna hentaði konum ágæt-
lega. Við erum líka varkárari ökumenn, er það ekki?“ segir Sigríð-
ur og hlær og blæs á sögusagnir um að konur kunni ekki að bakka 
í stæði.
„Það er bara vitleysa. Ég kann alveg að bakka í stæði og þekki 
margar konur sem kunna það.“

Ekkert rallý í pásunni

Sigríður Ingunn Bragadóttir grípur í lyftarann 
þegar þörf er á og líkar starfið vel.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Fjaðrabúðin Partur er um-
boðsaðili kóresku lyftar-
anna Doosan. Árið 2009 var 

Doosan valið fjórða besta fyrir-
tækið af tímaritinu U.S. Econo-
mics og á sér yfir 100 ára sögu. 
Fyrirtækið keypti þungavinnu-
vélaframleiðslu Daewoo árið 2005 
og breyttist Daewoo þá í Doosan. 
„Doosan á meðal annars Bobcat 
samsteypuna, Ingelsoll-Rand og 
fleiri þekkt vörumerki og er því 
mjög öflugt fyrirtæki,“ segir Birg-
ir Árnason hjá Fjaðrabúðinni. 

Breið vörulína 
Doosan er með mjög breiða vöru-
línu í lyfturum; allt frá hand-
knúnum og rafknúnum vöru-
brettatjökkum upp í stóra öfluga 
lyftara. „Lyftararnir eru fáanlegir 
í öllum stærðum og gerðum; raf-
magnslyftarar frá einu tonni upp 
í fimm og dísellyftarar frá einu og 
hálfu tonni í fimmtán. Þetta eru 
einfaldir og sterkbyggðir lyftarar 
með litlu viðhaldi.“  

Öflug þjónusta og varahluta-
verslun
Fiskvinnslufyrirtækið Brimberg 
á Seyðisfirði keypti fimm Doosan 
lyftara fyrir nokkrum árum sem 
reynst hafa mjög vel og endur-
nýjuðu einn þeirra fyrir stuttu. 
„Við höfum varla þurft að skipta 
um eða laga neitt fyrir utan það 
sem talist gæti eðlilegt slit,“ segir 

Birgir ánægður með lága bilana-
tíðni Doosan. Fjaðrabúðin þjón-
ustar einnig varahluti fyrir Doos-
an ásamt fleiri vörumerkjum og 
segir Birgir flestalla varahluti fá-
anlega með sólarhrings fyrirvara. 
„Við rekum líka þjónustuverk-
stæði með fjórum starfsmönn-
um sem sinna Doosan lyfturum 
sem og öðrum tegundum.“

Sérútbúnir fiskvinnslulyftarar
Fjaðrabúðin býður upp á sérvarða 
rafmagnslyftara fyrir fiskvinnslu. 
„Þeir koma til landsins með sér-
vörðum mótorum, ryðfríum keðj-

um, sterkari legum ásamt því að 
við bætum við hlífðarmottum og 
fleiru til að verja þá fyrir salti og 
vatni eins og hægt er. 

Gafflasnúningur
Árið 2005 hóf Birgir framleiðslu 
á snúning sem passar á f lestar 
gerðir lyftara og er meðal annars 
notað til að sturta úr fiskikörum. 
„Við smíðum flest allt í snúning-
inn hér á landi og er hann töluvert 
ódýrari hjá okkur en snúning-
ar sem eru framleiddir erlendis,” 
segir Birgir stoltur af framleiðsl-
unni.

Doosan lyftarar
Fjaðrabúðin Partur er með umboð fyrir Doosan lyftara „Doosan-vörulínan er mjög breið. Við 
erum með allt frá vörubrettatjökkum upp í stóra öfluga lyftara,“ segir Birgir Árnason hjá Fjaðrabúðinni.

Birgir Árnason við hlið tveggja og hálfs tonna dísellyftara með 3,3 lítra eyðslugrönnum 
Yanmar mótor og snúningi framan á gálganum frá Fjaðrabúðinni.
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Stakfell fasteignasala kynnir 
glæsilegar íbúðir að Vatnsstíg 
16-18 með opnu húsi í dag. 

Húsið er hæsta íbúðarhús á land-
inu og er gríðarlega gott útsýni 
út á sundin blá af öllum hæðum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna, gólfplötur eru ein-
angraðar til aukinnar hljóðein-
angrunar. Gólf í baðherbergi og 
þvottahúsi verða flísalögð. Aðrir 
gólffletir í íbúðum afhendast án 
gólfefna. Hitalögn verður í gólfi 
á aðalbaðherbergi. Um er að ræða 
þægindahita en ekki upphitun. 

Full lofthæð í íbúðum verð-
ur um 2,7 metrar, nema þar sem 
eru niðurtekin loft. Allar inn-
réttingar eru sérsmíðaðar af 
GKS með granít-borðplötum og 
er hægt að velja um fjórar mis-
munandi áferðir. Eldhústækin 
eru frá Miele, span helluborð og 
Elica eyjuháfar. Efstu íbúðirnar 

eru með arni. Þegar eru margar 
fyrirspurnir komnar. Sölumenn 

Stakfells gefa allar nánari upp-
lýsingar.

Nýjar íbúðir 
í hjarta borgarinnar

Húsið er hæsta íbúðarhús á landinu og er gríðarlega gott útsýni út á sundin blá af 
öllum hæðum.
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 Þrastarhöfði – 270 Mosfellsbær

 Skeljatangi - 270 Mosfellsbær

 Klapparhlíð - 270 Mosfellsbær

 Fellsmúli 19, íbúð 402 - 108 Reykjavík

 
Sólvallagata 84 - 101 Reykjavík
Mjög gott og fallega innréttað 183,8 m2 skrifstofuhús-
næði á 1.hæð við Sólvallargötu 84 í Reykjavík. Hús-
næðið skiptist í móttöku/hol, 6 rúmgóðar skrifstofur, 
eldhús, salerni og þvottahús. Linoleumdúkur á gólfum. 
Glerveggir stúka af skrifstofurýmin. Kerfisloft og góð 
lýsing. Sameiginleg bílastæði eru fyrir framan húsið. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 29,5 m. 

 
Furubyggð - 270 Mosfellsbær
Fallegt 138 m2 raðhús á 2 hæðum og risi, ásamt 
26,7 m2 bílskúr á eignarlóð og með gervigrasvelli í 
bakgarðinum, við Furubyggð í Mosfellsbæ. Falleg eign 
á þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ. V. 38,9 m. 5279

 
Hlégerði - 200 Kópavogur
Fallegt 154 m2 einbýlishús ásamt 39,4 m2 tvö-
földum bílskúr á fallegum útsýnisstað við Hlégerði 
37A í Kópavogi. Húsið er teiknað af Jóni Haraldssyni, 
arkitekt árið 1988 og byggt árið 1989. Húsið er tengt 
eldra húsi á lóðinni með sólskála. Tvö svefnherbergi, 
stofa, borðstofa, eldhús og sólstofa á aðalhæð og 
stórt vinnurými og geymslur í kjallara. Eignin er laus 
til afhendingar V. 42,9 m. 10318

 
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

Glæsilegt 240 m2 einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr 
á glæsilegri lóð. Húsið skiptist í 
stóra stofu/borðstofu, opið eldhús, 
stórt baðherbergi, þrjú rúmgóð 
barnaherbergi, stórt hjónaherbergi 
með sér baðherbergi, þvottahús 
og 44 m2 bílskúr. Glæsilegar inn-
réttingar og falleg gólfefni. Lóðin er 
mjög snyrtileg með fallegri verönd. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. Ýmis skipti möguleg. 
V. 76,9 m. 10028

 Bleikjukvísl - 110 Reykjavík
Fallegt og vel byggt 335,1 fm tvílyft einbýlishús með 
innbyggðum 42,6 fm bílskúr við Bleikjukvísl í Reykjavík. 
Húsið er einstaklega bjart og með rúmgóðum 
vistarverum og stendur efst í botnlanga með útsýni til 
norðurs og útgangi í glæsilegan garð til suðurs. Húsið 
skiptist þannig. Á neðri hæð eru forstofa, stigahol, 
bílskúr, geymslur, snyrting og tvö íbúðarherbergi með 
sérinngangi. Auðvelt er að útbúa séríbúð. Á efri hæð 
er stór stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi, svefnher-
bergi og í tengibyggingu við húsið eru tvö svefnher-
bergi og baðherbergi. V. 69,9 m. 3749

Mjög fallegt 241,4 m2 endaraðhús á 
þremur pöllum við Sjafnarbrunn 10 
í Úlfarsfelli. Eignin skiptist í forstofu, 
5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, stofu og eld-
hús. Bílskúrinn er 31,6 m2. Fallegar 
innréttingar. Tvennar svalir. Hellulagt 
bílaplan og hellulögðverönd í 
suður. V. 49,9 m. 10240
Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:00 til 18:00 

 Álfhólsvegur 84 - 200 Kópavogur

 Sjafnarbrunnur 10 - 113 Reykjavík

168,3 m2 íbúð á tveimur hæðum 
í tvíbýlishúsi ásamt 69,4 m2 bíl-
skúr við Álfhólsveg 84 í Kópavogi. 
Kominn er tími á endurbætur á 
eigninni. V. 34,5 m. 10182
Opið hús í dag mánudag frá kl. 
17:00 til 18:00 

*NÝTT Á SKRÁ* 

*NÝTT Á SKRÁ* 

*NÝTT Á SKRÁ* 

*NÝTT Á SKRÁ* 

Mjög fallegt 197,1 m2 einbýlis-
hús með innbyggðum bílskúr 
á fallegum útsýnisstað við 
Skeljatanga í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í forstofu, fjögur svefn-
herbergi, baðherbergi, gesta-
salerni, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. Bílskúrinn er 38,8 
m2. Mjög falleg eign á þessum 
vinsæla stað í Mosfellsbænum. 
Fallegur og gróinn garður með 
veröndum. Heitur pottur og 
útisturta. V. 55,9 m. 10279

Mjög falleg 113,5 m2, 5 her-
bergja endaíbúð með glæsilegu 
útsýni á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í 
forstofu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, eldhús 
og stofu. Þetta er falleg og björt 
íbúð á vinsælum stað í Mos-
fellsbæ. Stutt í skóla, leikskóla, 
sund og líkamsræktarstöð. 
Seljandi skoðar skipti á 3ja her-
bergja íbúð. V. 28,8 m. 10320

Mjög falleg og mikið endur-
nýjuð 94 m2, 3ja herbergja 
íbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
fjölbýlishúsi, ásamt 25,4 m2. 
endabílskúr og 25,4 m2. 
geymslu undir bílskúr við 
Fellsmúla 19 í Reykjavík. Mjög 
fallegt útsýni er úr íbúðinni. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð, 
meðal annars hefur eldhús og 
baðherbergi verið endurnýjað. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 25,9 m. 10316

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

3ja herbergja íbúð. Nýsprautulökkuð innrétting í eldhúsi. 
Nuddhornbaðkar á baði. Verð 15,9 m.

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Mávahlíð 7, Ris
Opið hús mánudaginn kl. 17.30 – 18.00

Save the Children á Íslandi



Birkigrund - Kópavogi
Gott um 292 fm.  raðhús að meðtöldum 26,6 fm. frístandandi bílskúr.  Eignin er tvær hæðir, 
kjallari og ris. Á aðalhæðum eru m.a. eldhús, stofa, borðstofa, fjölskyldu- /sjónvarpsrými

g

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

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

Vesturströnd-Seltjarnarnesi
Fallegt 253,6 fm. endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum 
útsýnisstað. Húsið  hefur verið þó nokkuð endurnýjað á undanförum árum, m.a. innihurðir,
baðherbergi og gólfefni að hluta. Setustofa með arni og aukinni lofthæð. 4 svefnherbergi.
Sólskáli með útgengi á viðarverönd. Yfirbyggðar svalir út af stofu. Lóð er ræktuð og með 
viðarverönd með skjólveggjum. Glæsilegt útsýni til sjávar, að Esju og víðar. Verð 59,5 millj.

Seltjarnarnes
Sérbýli óskast til leigu í 

ca. 2-4 ár fyrir traustan aðila

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

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

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

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

SÉRBÝLI

4 - 6 HERB.

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. 

Ögurás-Garðabæ
Glæsilegt 129,1 fm parhús  að meðtöldum 26,2 fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, opið 
rými, stóra stofu með kamínu og gólfsíðum gluggum, eldhús, 2 svefnherbergi og baðher-rr
bergi með þvottaaðstöðu. Lofthæð er að jafnaði um 3 metrar. Húsið er allt hið vandaðasta
að innan hvað varðar efnisval í innréttingum og gólfefni.  Lýsing og raflagnir eru í algjörum
sérflokki. Að utan er húsið klætt  með viðhaldsfríu áli og standandi eikarklæðningu, við-
haldsfrírri. Verð 49,5 millj.
Húsið stendur efst í hverfinu með stórkostlegu útsýni yfir sjóinn og fjallahringinn og gefur 
villt náttúran húsi og umhverfi fallegt yfirbragð.

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

Arnarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
Glæsileg 111,9 fm. efri sérhæð á útsýnisstað í Ásahverfinu. Íbúðin er endaíbúð með gluggum 
í þrjár áttir. Stórar svalir til suðurs og frábært útsýni út á sjóinn, yfir borgina og víðar. Sam-
liggjandi rúmgóðar stofur , tvö rúmgóð herbergi. Eldhús með vönduðum innréttingum úr 
kirsuberjaviði. Hiti í  tröppum upp að íbúðinni.Verð 33,9 millj.

Kirkjusandur – glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð
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
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óðviðjafnanlegu útsýni yfir borgina, til sjávar og víðar. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og
g y ý j g

smekklegan máta með miklum sérsmíðuðum innréttingum. Stórar samliggjandi stofur með arni. 
Flísalagðar svalir. Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni.  Púttvöllur á lóð. Verð  72,9 millj.

Ægisíða- 4ra herbergja
Falleg 96,1 fm. 4ra herbergja  íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum. Íbúðin skiptist í 
hol, rúmgott eldhús með ljósri viðarinnréttingu, rúmgóða stofu/borðstofu, þrjú herbergi og
baðherbergi með nýlegri innréttingu. Búið er að endurnýja gler í íbúðinni að mestu og þak 
var allt tekið í gegn fyrir 5-6 árum.Verð 27,5 millj. 

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

Glæsilegt fjölbýlishús.
Einstök staðsetning

Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju þriggja hæða lyftuhúsi. Íbúð-
irnar 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

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

Sóleyjarimi 37
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00 
Vandað 208,3 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Vandaðar innréttingar 
og skemmtilega hönnuð lýsing. Stofa og borðstofa með eldstæði og útgengi í garð. Einnig
útgangur á verönd úr eldhúsi. 3 svefnherbergi, en möguleiki er að gera sjónvarpsrými að
fjórða herberginu. Gólfhiti. Góð afgirt viðarverönd framan við húsið og  góð hellulögð
aðkoma. Matjurtagarður baka til. Verð 47,7 millj. Eignin verður til sýnis á 
morgun, þriðjudag. Verið velkomin.

Langagerði. 

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.
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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.

Fálkagata 
Fallegt og vel skipulagt 118,5 fm. parhús á tveimur hæðum í vesturbænum. Húsið var byggt 
árið 1988 og skiptist m.a. í hoo, stofu/borðstofu með útgangi á timburverönd til suðurs,
eldhús með fallegum hvítum innréttingum, þrjú svefnherbergi og flísalagt baðherbergi.
Gott geymsluloft er yfir allri efri hæðinni.Verð 41,9 millj. Seljendur vilja athuga með skipti 
á stærri eign í hverfinu

OPIÐ HÚS



Norðurbrú – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja 
Vel skipulögð 4ra herbergja 107,6 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Suðvestursvalir 
og sér stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa með útbyggðum glugga. Útsýni
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til sjávar. Eikarinnréttingar í eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottaherbergi 
innaf eldhúsi.Verð 30,9 millj.

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

Bústaðavegur 79- efri sérhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00 76,2 fm. 3ja herbergja efri sérhæð í 
tvíbýli. Á hæðinni eru forstofuherbergi, eldhús, stofa, hol/vinnuaðstaða, hjóna
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herbergi og baðherbergi.  Risloft er stúkað niður og áður notað sem tvö herbergi.
Sameiginlegt þvottahús á neðri hæð.Verð 19,8 millj. Eignin verður til sýnis í dag. 
Verið velkomin.

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.

Hringbraut.
Góð 76,4 fm. íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi við Hringbraut. Tvær skiptanlegar 
stofur með útgengi á svalir til suðausturs og rúmgott svefnherbergi. Sér geymsla í 
sameign. Þrefalt gler í gluggum. Verð 18,9 millj.

Lundur – Fossvogsdalur Kópavogi. 
Ný og vönduð 107,5 fm. íbúð á 2. hæð með 14,6 fm. svölum til suðurs og sér 
stæði í bílageymslu auk 7,0 fm sér geymslu í kjallara. Íbúðin skilast fullfrágengin 
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án gólfefna, en þó verður búið að flísaleggja votrými. Íbúðin er tilbúin til
g y g y j

afhendingar nú þegar. Verð 36,5 millj. 

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

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.

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

Bjarkarás – Garðabæ.  Efri sérhæð. 
Falleg 145,0 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í nýlegu og vönduðu litlu 
fjölbýli. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar 
svalir til suðvesturs  út af stofu með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með
eikarinnréttingum. 2 herbergi. Geymsla innaf þvottaherbergi. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 47,9 millj.  

3JA HERB.

2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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 snyrtistofa. Verð 27,3 millj.  

JÓNSHÚS – SJÁLANDI GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST 

MEÐ YFIRBYGGÐUM SVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST TIL LEIGU Í HÓLUM

3500 TIL 5000 SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
ÓSKAST Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU FYRIR TRAUSTAN AÐILA.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM 
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS

SÉRBÝLI ÓSKAST TIL LEIGU Í GARÐABÆ
EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS EÐA PARHÚS KEMUR TIL GREINA

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

 EIGNIR ÓSKAST

EINBÝLISHÚSALÓÐIR  
Í GARÐABÆ

Lóðirnar nr. 11,12, 13 og 15 við Rjúpna-
hæð í Garðabæ eru til sölu.

Lóðirnar eru frá 763 fm. upp í 858 fm. og 
geta selst saman eða í sitthvoru lagi.
Byggingarhæfar strax, með greiddum 

gatnagerðargjöldum.
Verðtilboð

Glæsilegt 80,6 fm. heilsárshús
við Meðalfellsvatn í Kjós með
einstöku útsýni yfir Meðalfells-
vatn. Húsið er búið miklum
þægindum. Hiti er í öllum 
gólfum. Arinn í stofu. Gegnheil 
eik og steinflísar eru á gólfum. 
Þrjú svefnherbergi. Stór viðar-
verönd í kringum húsið.
Verð 28,0 millj.

HEILSÁRSHÚS VIÐ  
MEÐALFELLSVATN

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

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.

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.

Bárugata
Mikið endurnýjuð 72,4 fm íbúð að meðt.
geymslu í þríbýlishúsi á þessum eftir-rr
sótta stað. Íbúðin skiptist í anddyri, opið
g y þ ý þþ

rými sem samanstendur afopnu eldhúsi,
stofu og borðstofu, eitt herbergi og
baðherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar.
Halogen lýsing og hljóðkerfi.
Verð 19,9 millj.

Réttarháls
Iðnaðarhúsnæði  til leigu
Til leigu 334,2 fm. iðnaðarhúsnæði með
innkeyrsludyrum og góðri lofthæð auk 
millilofts sem er yfir hluta eignarhlutans.
Húsnæðið skiptist í tvö stór opin rými með
léttum veggjum á milli og sameiginlegri
innkeyrsluhurð. Lofthæð er um 4,2 metrar 
og góðir gluggar eru á hluta húsnæðisins.  
Vel staðsett eign með góðri aðkomu og 
fjölda malbikaðra bílastæða.
Getur verið laust til afhendingar fljótlega.

Verð tilboð.

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. Hús-
næðið getur verið laust til
afhendingar fljótlega. 
Verð 17,9 millj.

OPIÐ HÚS



Hvassaleiti 129 - mjög gott raðhús  Stýrimannastígur 12 - virðulegt hús

 Seinakur 5 - glæsileg íbúð

 Vesturtún 32 - Álftanes

Einstaklega vandað einbýlishús á góðum útsýnisstað við 
Vættaborgir í Grafarvogi. Um 100 fm harðviðarverönd með 
sjávarútsýni og stórt hellulagt bílaplan er við húsið. Ekkert 
hefur verið til sparað. Vandaðar innréttingar, tæki, gólfefni og loftaklæðning. Sérstaklega mikil 
lofthæð í stofu (ca 7 metrar) og bílskúr. V. 66,9 m. 1410 

Virðulegt, vandað og mikið endurnýjað 283,7 fm einbýlishús ásamt sérstæðum 33,3 fm bílskúr, 
samtals 317,0 fm, á eftirsóttum stað. Húsið er teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni í funkis stíl og 
er án efa eitt að hans bestu verkum. Breytingar sem gerðar hafa verið á húsinu eru teiknaðar af 
Pétri H. Ármannssyni arkitekt. Húsið hefur verið mikið endurnýjað í tveimur áföngum á síðustu 
árum. M.a. hefur verið skipt um eldhús. Vatns- ofna- og raflagnir hafa verið endurnýjaðar, auk 
rafmagnstöflu. Drenlagnir eru nýlegar og gler í gluggum einnig. Húsið var tekið í gegn að utan og 
sett á það granít- og kvartssalli og þá var þakkantur endurbyggður, klæddur ryðfríu stáli og sett 
kopar niðurföll. Endurbæturnar fengu sérstaka viðurkenningu borgarstjórans í Reykjavík 1998. 
Heimild er til stækkunar hússins skv. nýju deiliskipulagi. V. 125,0 m. 1391

Fallegt mjög vel skipulagt og skemmtilega hannað 227 fm 
raðhús á pöllum staðsett á frábærum stað efst í botn-
langagötu. Góðar innréttingar. Innbyggður bílskúr. Húsið er 
nýmálað að innan. 3-4 svefnherb. Stórar stofur á efsta palli. 
Arinn. Útgengið úr stóru hjónaherbergi í góðan garð. Mjög góð aðkoma að húsinu. Húsið er 
laust strax. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 49,9 m. 1424 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórglæsileg og vel hönnuð 3ja herbergja 106,8 fm íbúð 1. hæð á 
frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðinni eru stór og björt rými. 
Svefnherbergi eru með góðu skápaplássi. Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir 
því er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 
V. 31,5 m. 1431 

Fallegt og vel staðsett 123 fm endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr í Bessastaðahrepp. Húsið er í botnlanga-
götu við opið svæði rétt við skólann og sundlaugina. Skjólsæll 
garður með timburverönd og hellulögð bílastæði. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 
- 18:00 V. 35,9 m. 1417 

Fallegt og virðulegt steinhús með mansarðþaki og júgend-
gluggum. Húsið sem er í herragarðsstíl var teiknað af 
Guðmundi H. Þorlákssyni og byggt árið 1926. Eignin er 
samtals 322,5 fm á tveimur hæðum ásamt kjallara og er 
bílskúr sérbyggður. Stór lóð og er bakgarður afgirtur og 
með veröndum. V. 125 m. 1386 

 Smáragata - virðulegt og vandað

Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 94 fm endaíbúð á 4.hæð í húsi 
sem er verið að klæða að utan. Eigninni fylgir bílskúr 25,54 
fm og geymsla undir bílskúrnum sem er 25,4 fm . Endurnýjað 
eldhús, baðherbergi gólfefni og fl. Laus strax. OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 25,9 m. 1408 

Stigahlíð - glæsilegt einbýlishús

 Fellsmúli 19 - nýklætt hús - endaíbúð og bílskúr

Espigerði 4 - 4. hæð með glæsilegu útsýni

Glæsilegt og mikið endurnýjað 239,7 fm einbýlishús á 
einni hæð við Stigahlíð. Vandaðar innréttingar, granít, parket, innbyggð lýsing, góður garður með 
verönd og heitum potti. Garður í mikilli rækt. Njörður Geirdal arkitekt teiknaði húsið. Lóðin er 879 
fm eignalóð. V. 88,5 m. 1405 

 Vættaborgir - glæsileg eign

 50 ára og eldri

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

 Einbýli 

 
Blikanes 22 - mjög góð staðsetning
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 endur-
nýjunar. V. 45,0 m. 1111 

 
Bleikjukvísl 9 - gott útsýni
Fallegt og vel byggt 335,1 fm tvílyft ein-
býlishús með innbyggðum 42,6 fm bílskúr við 
Bleikjukvísl í Reykjavík. Húsið er einstaklega 
bjart og með rúmgóðum vistarverum og 
stendur efst í botnlanga með útsýni til 
norðurs og útgangi í glæsilegan garð til 
suðurs. V. 69,9 m. 3749 

 
Sunnubraut - mikið endurnýjað
Um er að ræða glæsilegt mikið endurnýjað 
285 fm einbýlishús að mestu á einni hæð 
á frábærum stað við Sunnubraut í Kópavogi 
neðan götu að sjónum. Hús nýlega klætt að 
utan. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl. 
gufubað. Glæsilegt útsýni. Einstakur staður. 
6599 

 
Dvergsteinar - Stokkseyri - einbýlishús 
Á Stokkseyri erum við með til sölu mjög 
fallegt 202 fm einbýlishús á stórri afgirtri lóð. 
Á 1.hæð er forstofa, stofa, opið eldhús, bað-
herbergi og þrjú herbergi. Á rishæðinni er stór 
og falleg stofa með stórum svölum. Í kjallara 
er svefnaðstaða, þvottaaðstaða og baðkar. 
 V. 29,9 m. 1400

 
Stokkseyri - hús með ýmsa möguleika 
Á Stokkseyri erum við með til sölu fallegt 202 
fm steinhús á einni hæð. Frábær staðsetning 
við miðju þessa fallega bæjarfélags við strönd-
ina. Húsið gæti hentað vel félagasamtökum 
eða fyrirtækjum tengd ferðaþjónustu. Húsið 
skiptist í nokkur herbergi og stór opin rými og 
er m.a. óvenju stórt og fallegt eldhús. Lóðin 
er afgirt með stórri girðingu. V. 34,9 m. 1399 

 
Gljúfrasel - vel staðsett
Mjög vel staðsett einbýlishús í rólegu og 
skjólsælu hverfi. Húsið er teiknað af Kjartani 
Sveinssyni. Húsið er 241 fm með tvöföldum 
bílskúr. Heimilt er að reisa gegnsæja glerbygg-
ingu/sólstofu að fullu eða að hluta yfir svalir 
efstu hæðar. V. 48,5 m. 1349 

Falleg 4ra herberja 116 fm íbúð með frábæru útsýni. Íbúðin er á 4. hæð og skiptist í hol, tvö her-
bergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Öll sameign er mjög snyrtileg enda 
fengið verðlaun. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni, einkum til norðurs til Esjunnar og víðar.  
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 28,5 m. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Falleg og rúmgóð 136 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt 
20,1 fm bílskúr, samtals 156,1 fm - mikið útsýni. Íbúðin 
skiptist í 4 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, þvottahús 
og eldhús. Sameign er snyrtileg og húsið virðist í góðu við-
haldi. V. 30,9 m. 1414 

Veghús - glæsilegt útsýni



 Þingvað - einstök staðsetning - glæsilegt hús 3ja herbergja 

 
Reykás - fallegt útsýni
Mjög góð 83 fm 3ja herbergja enda íbúð á 3. 
hæð (efstu) með einstaklega fallegu útsýni yfir 
Rauðavatn. Íbúðin hefur töluvert verið endur-
nýjuð. Húsið var viðgert að utan og málað 
2011. V. 24,5 m. 1402 

 
Álfkonuhvarf - glæsileg
Glæsileg og góð 3ja herbergja 88,2 fm íbúð á 
3. hæð með sér inngangi af svölum og stæði 
í bílageymslu. Glæsilegt baðherbergi, góð 
eldhúsinnrétting granít og gaseldavél, mikið 
skápapláss og stórar svalir með miklu útsýni. 
V. 26,9 m. 1394 

 
Stíflusel - laus strax
Góð 95,1 fm 3ja herbergja íbúð á annarri 
hæð með góðu útsýni við Stíflusel í Reykjavík. 
Íbúðin er laus við samning og eru lyklar á 
skrifstofu Eignamiðlunar. V. 16,9 m. 1383 

Breiðavík 18 - efsta hæð
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 6. hæð (efstu) 
í lyftuhúsi ásamt innbyggðum bílskúr á 
útsýnisstað við Breiðuvík. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Íbúðin er skráð 126,9 fm en 
þar af er bílskúrinn 24,3 fm. Glæsilegt útsýni. 
V. 27,9 m. 1379 

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

 2ja herbergja 

 
Kelduland - jarðhæð
Mjög björt og falleg 52,3 m2 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð við Kelduland í Reykjavík. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verið er að 
gera við húsið að utan og mun seljandi/hús-
félagið greiða fyrir þær framkvæmdir.  
V. 15,3 m. 1404 

 
Eiðistorg - góð íbúð
Um er að ræða góða 2ja herbergja 61,1 fm 
íbúð á þriðju hæð með suður svölum. Íbúðin 
skiptist í hol, stofu eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. V. 17,5 m. 1403 

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

 Sumarhús og jarðir 

 
Vatnsbakkalóð - með teikningum af 
sumarhúsi
Nýkomin í einkasölu ein af þessum eftirsóttu 
eignarlóðum við Þingvallavatn. Lóðin er 
6.630 fm en einnig fylgir með í kaupunum 
samþykktar teikningar að samtals 200 fm 
fasteign sem skiptist í 170 fm sumarhús og 
30 fm geymsluhús. Lóðin er staðsett skammt 
frá Miðfellinu austan-megin við þingvallavatn. 
Góð silungs og urriðaveiði er í vatninu. 
Einungis 15 mínútna akstur er yfir á Laugavatn. 
V. 9,0 m. 1060

 
Kvistalundur - hús og tvær eignarlóðir
Tvær samliggjandi eignarlóðir ásamt 
eldra sumarhúsi sem er á annarri lóðinni. 
Húsið skiptist í stofu, eldhús, forstofuhol og 
snyrtingu. Einnig er lítið geymsluhús á lóðinni. 
Staðsetning er miðsvæðis í hverfinu og er læst 
hlið fyrir hverfið. Fallegur garður er við sumar-
húsið. V. 9,5 m. 7215 

 
Jöklafold - glæsilegt útsýni
Fallegt og vel skipulagt 291,3 fm 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 

 Parhús

 
Huldubraut 54 - glæsilegt parhús
Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga 
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er ein-
staklega falleg með góðri suður verönd. Gott 
sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er í 
húsinu að hluta. V. 49,9 m. 6665 

 Hæðir 

 
Vesturgata - falleg íbúð
Glæsileg og góð 5 herbergja íbúð á 2. hæð. 
Mikil lofthæð, tvær stofur, þrjú rúmgóð her-
bergi og nýlegt eldhús. Íbúðin er 128,9 fm 
auk 6 fm geymslu í kjallara samtals 134,9 fm. 
Á baklóð er sameiginleg sérsmíðuð hjóla-
geymsla. V. 38,5 m. 1393 

 4ra-6 herbergja 

 
Boðagrandi - tvennar svalir og 
sjávarútsýni
Vönduð og vel skipulögð 129,4 fm 4ra her-
bergja útsýnisíbúð ásamt bílskýli í nýlegu 
lyftuhúsi í Vesturbæ Reykjavíkur. Húsið var 
byggt árið 2000. Parket og flísar. Tvennar 
svalir. Glæsilegt útsýni. V. 37 m. 1395

 
Miðleiti - suður svalir og gott útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 
118,3 fm íbúð á 4. hæð í þessu eftirsótta 
húsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er öll 
parketlögð með stórri stofu og þremur góðum 
herbergjum. Mikið útsýni, yfirbyggðar suður 
svalir að hluta. Glæsileg eign. V. 36 m. 1052 

 
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 bað-
herbergi. Góð gólfefni. Mjög góð staðsetning. 
Svalir. V. 19,2 m. 1374 

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

Glæsilegt og einstaklega vel hannað einbýlishús rétt við 
óbyggt svæði í Norðlingaholti. Stendur í jaðri hverfisins 
við Heiðmörkina. Göngu- og reiðstígar og óspillt 
náttúran við höndina. Einstakt skipulag með stórum 
stofum, fjórum svefnherb. þar af sér hjónasvíta á efri hæð með sérbaðherbergi. Parket og flísar, 
vinnustofa/gestahús á lóðinni, miklar verandir og glæsilegt útsýni. V. 89,0 m. 1341 

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 baðher-
bergi. Risloft yfir öllu sem gefur mikla möguleika. Mjög góðar svalir. V. 44,9 m. 1333 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00

Mjög gott 350 fm atvinnuhúsnæði við Vagnhöfða 19. Gott afgirt hellulagt port. Séríbúð á hluta 
efri hæðar. Góð innkeyrsluhurð. Góð lýsing. V. 33,5 m. 1352 

Fallegt mjög vel skipulagt og smekklega innréttað skrifstofu/verslunarhúsnæði í nýlegu fjölbýlis-
húsi á horni Ánanausta og Sólvallagötu á áberandi stað við talsverða umferðaræð með ágætt 
auglýsingagildi. 4- 5 góðar skrifstofur og fundarherbergi ásamt eldhúsi/kaffistofu. Linoleumdúkur 
á gólfum. Glerveggir stúka af skrifstofurými. Kerfisloft og góð lýsing. V. 29,5 m. 1407

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

 Miðstræti 5 - einstök eign

 Vagnhöfði - gott athafnasvæði

 Sólvallagata - vandað skrifstofuhúsnæði

Norðurbakki 13c - glæsilegar fullbúnar útsýnisíbúðir

 Atvinnuhúsnæði

OPIÐ HÚS

Hér er um að ræða 113,1 fm einbýlishús, hæð og ris ásamt 28,4 fm opnum bílskúr.  Á lóðinni 
er líka gróðurhús og geymsla. Húsið sem er tvær hæðir og hluti í kjallara. Um er að ræða upp-
runalegt hús þar sem víða er komið að endurnýjun og lagfæringum. Garðurinn er mjög gróinn og 
fallegur. V. 36,5 m. 4137

Langagerði - einb. á grónum stað

Gott samtals 258,1 fm miðjuraðhús við Hvassaleiti. Stór verönd. Yfirbyggðar svalir. Innbyggður 
bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stórar stofur. Gegnheilt parket. V. 47,0 m.  1420

Hvassaleiti – miðjuraðhús
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Öldugata - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu virðulegt, fallegt tvílyft einbýli (steypt/
timbur) á þessum vinsæla og skjólgóða stað við Hamarinn Hfj. 
Húsið er samtals 260 fm. Stutt í skóla, Lækinn ofl. Einstök stað-
setning. Verð 45 millj.

Brúnás - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott einbýlishús á tveimur hæðum 
194 fermetrar með innbyggðum 55,8 fermetra bílskúr samtals um 249,8 
fermetrar vel staðsett í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið skiptist neðri hæð : 
Anddyri, hol, tvö herbergi, snyrtingu, geymslu, þvottahús, gang og bílskúr. 
Fallegur steyptur stigi milli hæða. Efri hæð :Hol, barnaherbergi, hjónaher-
bergi með fataherbergi og baðherbergi inn af, sjónvarpsherbergi, tölvuhorn, 
eldhús, stofa og borðstofa. Fallagar innréttingar og gólfefni. Verð 79 millj. 

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

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

Vesturvangur - Einbýli - Hf. 
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum 
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ 
Hafnarfjarðar.  Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuher-
bergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi, 
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu. 
Einstök staðsetning. Verð 49.9 millj

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

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

Norðurbakki - 3ja herbergja - Hf.
Aðeins 2. íbúðir eftir.
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í 5. hæða lyftuhúsi við Norður-
bakka 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 29,8 millj.

Norðurvangur - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel innrétttað einbýli á besta stað í norðurbænum. 
Íbúðin er 140 fm og bílskúrinn er 53 fm og svo er innréttað rými 
undir bílskúr 53 fm. samtals 246 fermetrar. Falleg hraunlóð. Góð 
eign. Verð 49 millj.

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

Norðurbakki - 3ja herb. - Hf. - Hagst. lán.
Glæsileg ca. 100 fermetra íbúð á 4. hæð í vönduðu, nýlegu 
lyftuhúsi auk stæði í bílahúsi. Fullbúin íbúð, parket. Sjávarútsýni, 
frábær staðsetning v/ miðbæinn og Höfnina. Laus strax. 
Áhvílandi lán frá Íbúðalánasj. 23 millj. Verð 26,9 millj. 

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

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. 

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

Lyngmóar - 2ja herb. - Gbæ
Hraunhamar kynnir smekklega útsýnisíbúð. íbúðin er 2 til 3 
herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli vel staðsett í Garðabæ. 
Íbúðin er 75,3fm og sólstofa 13.8 fm auk bílskúrs sem 18,8 fm 
samtals 113,3 fm. 
Falleg eign. Glæslilegt útsýni. Verð 21.9 millj.

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

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 

Norðurbakki 13A - Hf - Útsýnisíbúðir

Þórsgata 2 -  101 RVK - Eign í sérflokki

Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávar-
síðunna Hafnarfirði. Fullbúnar með 
gólfefnum. Vel staðsettar með góðu 
aðgengi. Allur frágangur vandaður. 
Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 
3ja herb. frá 112 fm. til 142,3 fm.
Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn. 
Tvö baðherb. í stærri íbúðunum. 
Góð fjárfesting.  
Hlynur s.698-2603,  
Hilmar s. 892-9694.  
Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

Dalsás - Hafnarfirði - Nýjar útsýnisíbúðir

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

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,snyrt-
ingu, þvottahúsi, sjónvarpshol, 
herbergi, hjónaherbergi, fata- 
herbergi, baðherbergi, geymslu. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Stórar þaksvalir. Eign í algjörum  
sérflokki. Verð 65.millj.
Upplýsingar veitir þorbjorn Helgi 
sölumaður gsm 8960058.  
thorbjorn@hraunhamar.is

Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja útsýnis-
íbúðir í Dalsás 8 í nýja Áslandshverfinu í 
Hafnarfirði. Í stigahúsinu eru sex íbúðir og 
allar með sérinngangi á svölum. Glæsi-
legar Innréttingar  og eldunartæki frá 
GORENJE. Húsið er klætt að utan með 
Álbárujárni. Frábært útsýni er yfir höfuð-
borgarsvæðið. Bílastæði í bílskýli fylgir 
völdum íbúðum. Glæsilegar eignir sem 
vert er að skoða. Sölumenn Hraunhamars 
sýna.



Eignarland 20,1 ha

Sumarhúsaland

Hestaræktendur

Ferðaþjónusta

Mykjunes  

851 Hella

Verð: 11,0 millj.

Hraunborgir

Fallegt 43,0 m2 sumarhús 

21,8 m2 svefnskáli

Kjarri vaxin lóð

Lækkað verð

Melhúsasund

801 Selfoss

Verð: 10,8 millj.

Fallegt 57,6 m2 sumarhús

Eignarlóð 5.324 m2

Stór sólpallur, heitur pottur

Hitaveita 

Gott áhvílandi lán

Þrastahólar við Búrfell

801 Selfoss

Verð: 14,9 millj.

Falleg 54,4 m2 sumarhús

Óskráð milliloft ca. 35 m2

Kjarri vaxin lóð 1,5 ha.

Glæsilegt útsýni

Skipti möguleg

Bíldsell 

801 Selfoss

Verð: 16,9 millj.

Fallegt 58,1 m2 sumarhús

Glæsilegt útsýni

Góður sólpallur

Öldubyggð 

801 Selfoss

Verð: 17,4 millj.

Glæsilegt 56 m2 sumarhús

Gestahús ca. 9 m2

Óskráð milliloft, manngengt

Stór sólpallur, heitur pottur

Glæsilegt útsýni

Öldubyggð 

801 Selfoss

Verð: 18,4 millj.

Sumarhús stærð 86,3 m2

Stór verönd með heitum potti

Kjarri vaxin lóð

Glæsileg útsýni

Álfheimar við Hafnarskóg

301 Akranes

Verð: 12,5 millj.

Glæsileg 56,4 m2 sumarhús

Kjarri vaxin lóð

Góður sólpallur

Stutt í alla þjónustu

Álfasteinssund
801 Selfoss  

Verð: 16,3 millj.

Fallegt 45,7 m2 sumarús

Kjarri vaxin lóð

Glæsilegt útsýni

Hitaveita

Guðjónsgata í Úthlíð

801 Selfoss

Verð: 13,3 millj.

Falleg 93,8 m2 sumarhús

Steyptur kjallari, óskráð milliloft

Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita

Glæsilegt útsýni

Holtsgata

801 Selfoss

Verð:  19,5 millj.

- með þér alla leið -
1/4

Glæsilegt heilsárshús í landi Ásgarðs.

Ásabraut - frábær staðsetning

Hús: 113,2 m2, ca. 17 m2 gestahús, 10 m2 geymsla

Sérsmíðaðar innréttingar, hitaveita, veðurstöð, öryggiskerfi

Tölvusamband. Um 250 m2 sólpallur, heitur pottur, sauna

Lóð hönnuð af Stanislav 

Eignarlóð um 2,4 ha. (tvær lóðir) 

Glæsilegt útsýni
Verð: 49,5 millj.
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar Kíktu við á www.miklaborg.is  

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann



Góð 3ja herbergja

Vel skipulögð og björt

Suðursvalir

Hús í góðu viðhaldi

Rofabær
110 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Sjarmerandi 3ja herbergja

Í fallegu reisulegu timburhúsi

Eftirsóttur staður

Góð bílastæði

Skeljanes
101 Reykjavík

Verð: 22,5 millj.

Glæsileg 97,2 m2 íbúð   

3ja herbergja 

Stæði í bílageymlu

Vönduð eign

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð: 26,0 millj.

3ja-4ra herbergja

Mikið endurnýjuð

Rúmgóð herbergi

Frábær staðsetning

Rekagrandi
107 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

4ra herbergja 88 m2

18,1 millj. áhvílandi, greiðslubyrði 75 þ.

Endurnýjað bað og eldhús

Endaíbúð 

Jöklasel  
109 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

Rúmgóð hæð með bílskúr

Þrjú svefnh, tvöföld stofa

Eign á eftirsóttum stað

Laus strax

Gnoðarvogur 
104 Reykjavík

Verð: 33,5 millj.

Glæsileg 150 m2 íbúð

Vel skipulögð og björt

Góð staðsetning

Grenimelur
107 Reykjavík

Verð: 37,5 millj.

3 herbergja 86,3 m2

Sér inngangur

Góð áhvílandi lán

Glæsilegt útsýni

Álfaborgir 
112 Reykjavík

Verð: 21,4 millj.

Góð 2ja herbergja íbúð

Þvottahús inni í íbúðinni

Gengið út úr stofu á verönd

Útsýni yfir Rauðavatn og fjallasýn

Leyfi fyrir bílskúr

Rauðás
110 Reykjavík

Verð: 19,9 millj.

234 m2 einbýli

Eign sem hefur fengið gott viðhald 

Fallegt sjávarútsýni

Möguleiki á aukaíbúð

Tjarnarstígur
170 Seltjarnarnes

Verð: 64,5 millj.

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Eignarland að sjó

Tvö hús

Einstak útsýni

Hvammur
116 Reykjavík

Verð: 79,0 millj.

Allt á einni hæð

Góðar stofur stórir gluggar 

Fallegur garður

Bílskúr

Glæsilegt modern raðhús
104 Reykjavík

Verð: 57,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
þriðjudag 23. apríl 17:00 - 17:30

Sæviðarsund 6

Nánari upplýsingar veitir

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

Glæsileg 3ja herbergja

Opið eldhús

Baðherbergið flísalagt

Stofur bjartar 

Þvottahús innan íbúðar

Galtalind 
201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

... 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

... 3ja herb við Álfatún 
Kópavogi
þarf að vera 2 svefnherbergi.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

Skráðu þína leit á  www

... stúdíóíbúð
frá 8 til 14 milljóni
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir 

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... raðhúsi eða parhúsi
í Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

... 3ja-4ra herb. 120-150 m²

hæð, lúxusblokk, raðhús, parhús
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... raðhúsi í Grafarvogi
á verðbilinu 35-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is 

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

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

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

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is

... ..leitum að 3ja herb íbúð 
við Borgarspítalann
Þarf að vera laus sem fyrst
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... Vantar 1600-1700 m² skrifstofu 
og iðnaðarhúsnæð í Reykjavík.
Iðnaðarhúsnæðið þarf að vera 
ca. 800 ferm. með innkeyrsluhurðum.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson

 í síma 8970634 eða throstur@miklaborg.is  

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -

Glæsileg efri sérhæð með bílskúr

Fallegt umhverfi við golfvöllinn í Grafarholti

Gott skipulag, stórt alrými, þrjú svefnherb.

Innréttingar sérsmíðaðar

Eign sem vert er að skoða

Ólafsgeisli  
113 Reykjavík

Verð: 52,9 millj.



Mjög góð 2ja herbergja

72,2 m2

Efsta hæð í lyftuhúsi

Góð áhvílandi lán

Marteinslaug 
113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

Húsið hefur verið mikið endurnýjað

Stór afgirt lóð

Stór og rúmgóður bílskúr

Keilufell 
111 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

Tveggja herbergja

Vandaðar íslenskar innréttingar

Þvottahús í íbúð

Lyftublokk, útsýni

Akurhvarf
203 Kópavogur  

Verð: 22,9 millj.

3ja herbergja 55 m2

Nýuppgerð

Góð staðsetning

Sér inngangur

Njálsgata
101 Reykjavík

Verð: 14,9 millj.

Vel staðsett endaraðhús

Aukaíbúð í kjallara

Pallur með heitum potti

Frábært verð

Garðhús  
210 Garðabær 

Verð: 44,9 millj.

Hús sem hefur fengið gott viðhald

Falleg lóð og upphitað plan

200 m2 einbýli 

5 svefnherbergi

Bollagarðar
170 Seltjarnarnes

Verð: 59,0 millj.

Góð 3ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Endurnýjað eldhús

Endurnýjað baðherbergi

Útsýni yfir Fossvogsdal

Kjarrhólmi 
200 Kópavogur

Verð: 19,2 millj.

Mjög góð 3ja herbergja 

Efri hæð í tvíbýlu parhúsi, sér inngangar

Mjög stór bílskúr  

Skipti koma til greina 

Goðatún
210 Garðabær 

Verð: 23,9 millj.

Falleg 3ja herbergja 

Á jarðhæð  

Bílskýli 

Verönd

Perlukór 
203 Kópavogur

Verð: 26,5 millj.

Glæsilegt 187 m2 einbýli

2 hæðir, bílskúr 

Innst í botnlanga

Fallegur garður

Góður timburpallur

Heiðnaberg
111 Reykjavík

Verð: 40,9 millj.

Mjög góð neðri séhæð á besta stað

152,4 m2 5 herbergja björt og rúmgóð

2 stofur 3 stór svefnherbergi

Nýtt járn á þaki og nýtt dren 

Mávahlíð 
105 Reykjavík

Verð:  36,0 millj.

Tæplega 310 m2 einbýlishúsinbýlishús á 

tveimur hæðum með aukaíbúð 

á jarðhæð sem er með sérinngangi

Fallegt hús á góðum stað

Látrasel
109 Reykjavík

Verð: 63,5 millj.

Lækkað verð

101 stutt í þjónustu

2ja herb ósamþykkt íbúð

Á rólegum stað

Leifsgata
101 Reykjavík

Verð: 12,0 millj.

Glæsileg 131 m2 hæð auk 21 m2 bískúrs

Stór steinsteypt verönd

Mikil lofthæð

Vönduð eign

Glæsileg hæð 
113 Reykjavík

Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 24. apríl 17:00 - 18:00

GRÆNLANDSLEIÐ 11

Nánari upplýsingar veitir

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

... rað- eða parhúsi í Lindum 
Kópavogi eða Garðabæ.
Þarf að vera nýlegt hús en má 
þarfnast frágangs. 

Æskileg stærð ca.170-270 m2. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is 

w.miklaborg.is  

leitar að ...

4-5 herbergja íbúð/húsi
fyrir 4ra manna fjölskyldu með 
hund. Sér inngang, bílskúr eða stór 
geymsla, garður.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson

 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

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

 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

... 3-4ra herbergja í 
Norðlingaholt eða Kópav.
Leita fyrir ákveðinn kaupanda eftir 
3-4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti 
eða Hvörfum, Kórum, Sölum eða 
Lindum í Kópavogi. 

Kostur ef Áhvílandi lán geta fylgt
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

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

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is 

.. 2-3ja herb íbúð í Akralandi- 
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

... leitum að 3ja herb. íbúð í 
vesturbæ með sér inngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is 

... hæð á Melunum
5 herb. æskilegt að bílskúr fylgi.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is 

... Vantar á leigu um 200 m²
húsnæði fyrir pizzastað
Skilyrði að öll tilskilin leyfi séu til 
staðar í húsnæðinu. Öruggur leigutaki.
- Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson

 í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is  

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

- með þér alla leið -  



101 Reykjavík

Vesturgata
TIL SÖLU / LEIGU

Vesturgata 6-8 
er fullbúinn veitingastaður með 

leyfi fyrir allt að 200 manns.

Miklir möguleikar 3 inngangar í 

húsið og því hægt að skipta 

niður í minni einingar.
Vesturgata 10 & 10a
Íbúðarhús/skrifstofur c.a. 500m2

Hagstæð langtímalán geta fylgt 
fyrir traustan kaupanda

Nánari upplýsingar veitir 

Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði
selur atvinnuhúsnæði

Fallegt 605 m2 iðnaðarhúsnæði á áberandi stað

Skrifstofur og vinnusalir 

Í dag er rekinn prentsmiðja í húsnæðinu

Eignin selst með leigusamningnum

Dugguvogur
104 Reykjavík

Verð:  89,5 millj.

Til leigu afar glæsliegt  200 m2 skrifstofupláss

Húnæðið er á 7. hæð með miklu útsýni

Aðgangur að mötuneyti 

Bíldshöfði
110 Reykjavík

  TIL LEIGU

Til leigu 338 m2 verslunar- og þjónusturými

Verslunargluggar með mikið auglýsingagildi

Allt nýtt að innan og öflugar tölvu- símalagnir

Góð bílastæði fyrir framan húsið

Getur losnað strax

Skipholt
105 Reykjavík

  TIL LEIGU

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

Urðarhvarf 
203 Kópavogur

Til sölu þessi einstaka og áberandi nýbygging

16.214,8 m2, getur hýst stórfyrirtæki á nánast 

einum fleti eða fáum hæðum.

Sjö hæðir og fjöldi bílastæða í bílastæðiskjallara 

Eignin er á byggingarstigi og selst í núverandi ástandi

Urðarhvarf 
203 Kópavogur

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 fermetra 

skrifstofuh. á 5 hæðum, allur austurhluti hússins

Auk þess eru til leigu allt að 800 fermetra 

til viðbótar í vesturhúsi 

Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða  

Bæjarháls 
110 Reykjavík

Til sölu eða leigu á besta stað í miðbænum

292,5 m2 á 3. hæðum

Hentar undir undir ýmsan rekstur

Austurstræti
101 Reykjavík

 TILBOÐ

Gott iðnaðarbil 415,2 m2

Tvær innkeyrsluhurðir og mikil lofthæð vinnusal

Gott milliloft um 150 m2 fyrir skrifstofur 

Seljandi skoðar allskonar skipti

Breiðhella
221 Hafnarfjörður

 TILBOÐ

- með þér alla leið -MIKLABORG 569 7000

- með þér alla leið -



SELD
SELD

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Þórey
Sölufulltrúi
663 2300

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

t r a u s t  

Miklabraut 70 – 105 Rvk

Mikið áhvílandi, 13.1m frá ÍLS. Fallega 2ja herb. 
íbúð miðsvæðis í Rvk. Svefnherb. íbúðarinnar er 
mjög rúmgott. Nýlegt parket er á holi og 
svefnherb. ásamt því að nýlega hefur 
baðherbergið verið endurnýjað að hluta. 
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 14,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 23.apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 62,3 fm Herb. 2

Faxabraut 36B - 230 Reykjanesbær

Góð 3ja herb. neðri hæð í raðhúsi 70,4 fm auk 
35,3 fm bílskúrs. Sólpallur með heitum potti. 
Búið að endurnýja alla glugga, járn á þaki og 
nýlegar skólplagnir.  Hellulagt að framan og verið 
er að smíða nýjar útihurðir. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 17.0m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudag 24.apríl kl. 18:30-19:00

Stærð: 105,7 fm Herb. 3

Barónsstígur 65 - 101 Rvk

3ja herbergja íbúð á 3.hæð með aukaherbergi í 
kjallara. Eldhús og baðherbergi endurnýjað. 
Tvöföld stofa. Vinnuherbergi með svalir í suður. 
Hjónaherb. með nýlegum fataskáp. Sérgeymsla í 
sameign /þvottahús. Útigeymsla.  
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 27.5m

Hringið og bókið skoðun í 898 3326

Stærð: 111,1 fm Herb. 3-4

Úthlíð 10  – 105 Rvk

Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 
jarðhæð. Í íbúðinni eru tvö mjög rúmgóð 
svefnherb. Eldhúsið og baðherbergið eru með 
nýlegum innréttingum og tækjum. Rafmagnið og 
tafla er að mestu nýtt. 
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 24,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 23.apríl kl:18.30-19.00

Stærð: 90 fm Herb. 3

Stigahlíð 2 - 105 Rvk

Mjög rúmgóð og vel skipulögð 129,8fm íbúð á 
jarðhæð á þessum vinsæla stað í Hlíðunum. 4 
svefnherbergi og 2 samliggjandi stofur. 
Þvottaherbergi er innan íbúðar.
Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Verð: 26,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudaginn 23.april 17:30 -18:00

Stærð: 129,8 fm 

Strandvegur 24 - 210 Gbæ

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð í 
Sjálandinu. Rúmgóðar stofur auk sjónvarpsrýmis, 
tvö svefnherbergi. Sólpallur í hásuður og stæði í 
bílageymslu.  Baðherbergi með baðkari og 
sturtuklefa. Parket og flísar á gólfum.  
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 34,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudag 23. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 115,3 fm Herb. 3

Sigtún 39 - 105 Rvk

Klassísk , falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 
sérhæð ásamt bílskúr á vinsælum stað við 
Teigana í Reykjavík. Tvö svefnherbergi, tvær 
stofur (auðvelt að breyta). Eldhús og bað nýlega 
endurnýjuð.  Fallegt parket á gólfum.  
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 33,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudag 23. apríl kl. 18:30 -19:00

Stærð: 147,7 fm Herb. 4

Vesturberg 56 – 111 Rvk

Fallegt parhús með stórum palli, garði, bílskúr 
og fjórum aukabílastæðum við Vesturberg. 
Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og góðum 
borðkrók. Þrjú góð svefnherbergi með parketi á 
gólfum. Baðherbergi flísalagt með vegg og 
gólfflísum. Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Verð: 36,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 23.apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 158 fm Raðhús

Hörðukór 1 – 203 Kóp

Afar glæsileg íbúð á 10. hæð í nýlegu fjölbýlishúsi 
ásamt stæði í bílakjallara og tveimur lyftum. Íbúðin 
er með yfirbyggðum svölum og fallegu útsýni til 
suðurs yfir Elliðavatn. Góð gólfefni eru í íbúðinni og 
vönduð tæki í eldhúsi og á baði. 
Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Verð: 32,0m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 23. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 124,6 fm Herb. 3

Vindakór 1 – 203 Kóp

LAUS STRAX! - Glæsileg 3ja herbergja 113,3 m2 íbúð 
á 2. hæð ásamt bílastæði í bílageymslu á frábærum 
stað við Vindakór í Kópavogi.  Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, gang, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottah., geymslu og bílskúr. 
Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Verð: 27,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 23. Apríl kl. 18:15-18:45

Stærð: 113,3 fm Herb. 3

Hörðukór 3  – 203 Kóp

Glæsileg útsýnisíbúð á 8 hæð með yfirbyggðum 
svölum og stæði í bílageymslu. Glæsilegar,  
glerlokaðar bogadregnar svalir með einstöku 
útsýni  eru út frá stofu  og innréttingar, hurðir og 
gólfefni er allt samrýmt og í ljósum stíl. 
Uppl. Hafdís, gsm 895 6107

Verð: 31.4m

Hringið og bókið skoðun í 895 6107

Stærð: 115,9 fm Herb. 4

Herb: 5-6

Opið
hús

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir í nýbyggingu. Stæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.Þetta er vafalítið ein allra  glæsilegasta  
staðsetning íbúðarbyggðar á höfuðborgarsvæðinu. Lundur 86-92 eru 
þrjú 4ra-6 hæða fjölbýlishús  með samtals 52 íbúðum. Nú þegar er 
töluvert af íbúðum seldar.    
Upp. Sigga Rut, gsm: 699 4610  

Verð: 29,5 -44m

Stærð: 100,1-144 fmHerb. 3-4

Bókið skoðun í gsm: 699 4610

Herb: 5-6

Opið
hús

Vatnsendahlíð 135 – 311 Borgarnes

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.
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 19.9m

Stærð: 81,9 fmHerb. 4

Hringið og bókið skoðun s.895 6107

Herb: 5-6

Opið
hús

Hamradalur 14 - 260 Reykjanesbær

*** Yfirtaka + kostn.  Áhvílandi lán frá Arionbanka er í dag kr. 
42.577.548*** Einstaklega fallegt og vel skipulagt  einbýli á einni hæð 
með bílskúr og stórri timburverönd. Eignin er með tveimur 
baðherbergjum, fjórum svefnherbergjum , sjónvarpsholi og stofu með 
kamínu. Húsið er við botnlanga og umhverfi fjölskylduvænt.   
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 42.9m

Stærð: 221,7 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS þriðjudag 24.apríl kl. 17:30-18:00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Gíslagata 9  – Hvalfjörður

Glæsilegur 72,2 fm sumarbústaður með stóru svefnlofti. Bústaðurinn 
er staðsettur á einstakri útsýnislóð með óskertu útsýni yfir 
Hvalfjörðinn. Bústaðurinn er byggður árið 2007 og er einstaklega 
vandaður og fallegur. 
Í bústaðnum eru tvö svenherbergi með rúmum og svenloft.   
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 19.5m

Stærð: 72,2  fmHerb. 4

Hringdu núna og bókaðu skoðun.

Herb: 5-6

Opið
hús

Iðalind 1 - 201 Kóp

Glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð ásamt innbyggðum 37fm 
bílskúr á frábærum útsýnisstað í Lindahverfi Kópavogs. Mikil lofthæð 
er í húsinu, sérsmíðaðar innréttingar og svefnherbergin eru 3 , 
möguleiki  að hafa 4. Útsýni frá húsinu er sérlega glæsilegt. Garðurinn 
er fallegur og mjög viðhaldsléttur, m.a eru 3 steyptar verandir.  
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 64.9m

Stærð: 215,4 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudag 23. apríl kl 17.30 -18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Efstaleiti 10 – 103 Rvk

Vönduð og  mjög stór 3 herb. í hinu glæsilega Breiðablikshúsi með 
sérmerktu stæði í bílageymslu. Áhvílandi er gott óverðtryggt lán. 
Gólfefni eru marmari og parket. Í húsinu er m.a.  útisundlaug, 
líkamsræktaraðstaða,gufubað ofl. Einstök staðsetning  stutt er í alla 
þjónustu og fallegar náttúruperlur, Öskjuhlíðina eða Fossvogsdalinn.   
Upp. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Verð: 39,9m

Stærð: 154,3 fmHerb. 3

Bókið skoðun í gsm: 699 4610

Móaflöt 8  – 210 Gbæ

Einbýlishús með tvöföldum bílskúr á stórri lóð á 
flötunum í Gbæ. Bílskúr 45,6fm að stærð. 
Sólstofa sem og 40-50fm óskráður kjallari. 
Komin tími á endurnýjun/viðhaldi. Frábær eign 
fyrir réttan aðila. 
Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Verð: 44,9m

Allar upplýsingar í 898 6106

Stærð: 194,6 fm Herb. 5-4

Einbýlishús með tvöföldum bílskúr á stór
flötunum í Gbæ. Bílskúr 45,6fm að stæ
Sólstofa sem og 40-50fm óskráðu
Komin tími á endurnýjun/viðha
fyrir réttan aðila.
Uppl. Sigurður, gsm

Allar upplýsingar í 898 6106

Stærð: 194,6 fm-4

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

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

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir

Álftanes - glæsil. einbýli - 2 eignir uppí

Í einkasölu eitt glæsilegasta húsið á frábærum stað á 
Álftanesi. Fallegt er 240 fm og flott innréttað. 5 
svefnherbergi. Parket. Skipti möguleg á ódýrari eign. 
Möguleiki að taka 2 eignir uppí eða jafnvel hús í 
byggingu. Uppl. veitir Bárður 896-5221. Verð 55 millj. 

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

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.

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 millj. Skipti 
skoðuð á ód. í nágr. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Laufrimi - 5 svefnherb. 

Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm  
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum. 
Góð aflokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan 
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj. Uppl. 
veitir Þórarinn í síma 844-6353

Glæsilegt raðhús við Hulduland í Fossvogi

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

Hæðir
Eyrarholt - Útsýni.

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

4ra - 5 herb

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. Mögul. skipti á stærri eign í Garðabæ. V. 29,5m. 
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Háaleitisbraut 131 fm + bílskúr

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

3ja herb.

Skipalón 16- glæsiíbúð f. 50 ára og eldri.

Stórglæsileg 120 fm íbúð á 2 hæð í glæsilegu fjölbýli, 
stæði í bílskýli. Falleg útsýni  út á sjóinn.Yfirbyggðar 
suðursvalir. Massift parket. Granít í borðplötum. Tvö 
fullbúin flísalögð baðherb. Glæsileg sameign. Eign í 
sérfl. Áhv. Byggingarsjóður ríkisins kr.22. millj. Verð 29,5 
m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Safamýri - öll endurnýjuð - hagstætt lán 
20,5 millj.

Mjög falleg 94 fm íbúð á 4 hæð í mjög góðu fjölbýli á 
frábærum stað. Nýlegar innréttingar og gólfefni. 
Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar. Áhvílandi 40 ára lán 
kr. 20,850,000 sem hægt væri að yfirtaka. Flott íbúð á 
eftirstóttum stað. Verð 22,5 millj. Uppl. veitir Bárður í 
896-5221

Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus 
fljótlega

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

3ja herb. nýstandsett við Furugrund í 
Kópavogi

3ja herb.  73,5 fm íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi 
við Furugrund.  Parket á gólfum, baðherb. með flísum, 
sturtu og lagt fyrir þvottarvél.  Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð og húsið hefur verið endurnýjað að utan.  
Verð 19,3 milj. allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

2ja herb.
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 

Austurbrún - glæsileg og mikið endurnýjuð

Falleg nýuppgerð 42,5 fm íbúð á jarðhæð. Ný 
eldhúsinnrétting, uppgert bað og öll gólfefni ný. Fallegur 
gróinn garður. Frábær staðsetning. Verð 13,9 m. uppl. 
Þórarinn S. 844-6353

Vesturberg - falleg íbúð.

Falleg 2ja herbergja 64 fm. á 2. hæð í lyftuhúsi við 
Vesturberg. Íbúðin lítur mjög vel út. Nýir ofnar, nýleg 
tæki á baðherbergi. Stutt er síðan húsið var tekið í gegn 
að utan. Verð 13,7 m. uppl. Þórarinn S. 844-6353.

Opið hús í kvöld Mánu-
dag 23/4. kl. 20 - 20.30.
Huggulegt og velskipulagt ca 240 fm 
einb. m. innb. bílskúr og lítilli aukaíbúð. 
Frábær rólegur staður í lokaðri götu, 
glæsilegt útsýni yfir Borgina og Bláfjöll. 
Stórar verandir, heitur pottur, glæsileg 
lóð.  4 sv.herb. í aðalíb. parket. Skipti 
skoðuð á ódýrari eign. Gott verð 49,8 m. 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGSKVÖLDIÐ 23/4,  
KL. 20 - 20,30.  Uppl. veitir Ingólfur Giss. 
lg.fs.  896-5222

Fannafold 81 - fallegt einbýli m. lítilli aukaíbúð á rólegum 
útsýnisstað í Grafarvogi. 

Melhagi - Nýtt með bílskýli

Skálaheiði  7 - Hæð í Kópavogi.

Opið hús í dag mánudag 
frá 17:00-17:30 að 
Melhaga 20.
Stórglæsileg ný 70,1 fm íbúð  ásamt stæði 
í bílgeymslu á besta stað í Vesturbænum. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegur 
gróinn garður og afgirt verönd meðfram 
íbúðinni. Verð 26.9 mill  Sigþór Bragason 
S: 899 9787 

Opið hús í dag mánudag 
frá 17:30 til 18:00 að 
Skálaheiði 7.
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 
miðhæð í þríbýli á þessum vinsæla stað í 
Kópavogi. Íbúðin er skráð 141 fm. þar af er 
bílskúr 34,5 fm. Húsið er stálklætt að utan, 
rafmagn hefur verið endurnýjað ásamt 
gluggum. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 
Verð 30,9 m. Uppl. Þórarinn S. 844-6353.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sumarhús á frábærum útsýnisstað við 
Skorradalsvatn.

Höfum tekið í sölu fellegt og vel byggt sumarhús á 
einum besta útsýnisstað við Skorradalsvatn.  Húsið er 
73,1 fm og af því er gesthús sem er 10,2fm.  Húsið 
skiptist í þrjú herbergi, stofur, eldhús og baðherbergi.  
Allt mjög vandað.  Rafmagnspottur er á veröndinni sem 
nær í kringum húsið.  Verð 23,9 milj, allar frekari uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356.

Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur 
Landeyjum

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við 
Kanastaði í Austur Landeyjum.  Húsið skiptist í stofu, 
eldhús, tvö herb., baðherbergi og útigeymslu.  Verönd 
er við húsið.  Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja 
vera út af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt.  
Verð 10 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Flúðir - Heiðabyggð. Heilsársbústaður - 
frábært útsýni.

Nýkomin 54 fm sumar/heilsársbústaður á fallegum 
útsýnisstað í Syðra-Langholti, rétt suður af Flúðum. 3 
svefnherb., svefnloft, rafmagn, hitaveita og heitur pottur, 
Glæsil.útsýni. Skuldlaus. Ásett verð 14,9 m. Uppl. veitir 
Ingólfur 896-5222. 

Sumarhús - Hraunborgir

Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi 
Hraunborga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðher-
bergi, svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður 
pallur kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og 
grillaðstöðu. Innbú fylgir.  Uppl Jón Rafn S: 695-5520, 

Sumarhús - Heklubyggð

Nýlegt 64 fm.  heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð á 
árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherb auk svefnlofts, 
rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og fallegri 
kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu 
skápaplássi, húsið er parkelagt og  steypt gólfplata og 
gólfhiti. Sólpallur. V. 14,9 millj Uppl. Sigþór s:899 9787 

Sumarhús - Húsafell

Fallegt sumarhús m. innbúi m.a. nýjar sængur, amerísk 
rúm o.fl.  Tvö svefnherbergi annað m. geymslulofti.  
Stofa og eldhús í opnu rými með tveimur ísskápum.  
Baðherbergi m. sturtuklefa m. nuddi og gufu.  Heitur 
pottur. Kalt og heitt vatn.  Einstakt tækifæri !. Verð 
aðeins 9,9 M. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Álftavatn - Frábært útsýni

96 fm sumarhús á 4400 fm eignarlandi, vel staðsett í 
kjarri grónu svæði og með útsýni yfir Álftavatn og 
nærliggjandi fjöll frá suðri til norðurs.  Tvö svefnherbergi 
eru í húsinu ásamt ca. 20 fm svefnlofti  Stór stofa með 
arinn og 14 fm sólstofa með stórum útsýnisglugg-
um.  Gestahús er skráð 10 fm. V. 24,9 millj. Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Ásgarðsland - Eignarland

Glæsilegt 86 fm sumarhús á steyptum sökkli. Hiti í gólfi.  
Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  Baðherbergi þar sem gert 
er ráð fyrir þvottavél og þurrkara.  Afar fagmannlega 
byggt hús á frábærum stað.  V. 24,9 millj. Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520.

Sumarhús - Þrastarskógur

63 fm bústaður á 4000 fm landi. Tvö svefnherb. ásamt 
svefnlofti, baðherbergi með sturtu. Útgengt frá stofu á 
yfir 100 fm pall umhverfis bústað. V. 16,5 millj.  Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús

ÓSKA EFTIR
Sérbýli í Kórum, Lindum, 
Hvörfum eða Norðlinga-

holt, 50-60 millj. Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Sérhæð í 101, 105 eða 107.  
V. 40-60 millj. Uppl. Jón 

Rafn S: 695-5520

Einbýli á einni hæð m. 3-4 
svefnherbergjum þar af eitt 
sem er 20-30 fm að stærð.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignir til leigu. Hef trausta 
og örugga leigjendur 

með fullkomnar trygg-
ingar af 3-5 herb. íbúðum/

hæðum/húsum til leigu 
í Rvík, Kópav, Garðabæ 

og Hafnarfirði. Upp. veitir 
Bárður í 896-5221.

Hef traustan kaupanda 
sem búinn er að selja og er 
að minnka við sig af 2-3ja 
herb. íbúð í Bryggjuhverfi, 
Grafarholti eða Grafarvogi. 

Uppl. Veitir Bárður.

Hef traustan kaupanda 
af raðhús/parhúsi eða 
einbýli á Seltjarnarnesi 

eða Vesturbæ. Uppl. Veitir 
Bárður í 896-5221  

120 til 140 fm íbúð í 101 
1ða 105 má kosta allt að 
35 miljónim, íbúð verður 
staðgreid. Nánari uppl. 

Ellert 893-4477 



Þorrasalir – 201 Kóp
Nýjar fullbúnar 3ja herb íbúðir með 
sérinng. Af svölum og stæði í  bílskýli á 
frábærum stað. ÚTSÝNI YFIR GOLFVÖLL 
GKG. Göngufæri við alla þjónustu, sund og 
skóla. Verð frá 22.5 millj. 

Kambasel - 109 Rvk
210.6 Fallegt raðhús á rótgrónum stað í 
Seljahverfi. Húsið hefur verið mikið endur-
nýjað og telur 5 herb, 3 baðh og stofur. 
Verð 35.9 millj

Vesturás – 110 Rvk Rúmgott 5 herb raðhús 
með bílskúr og auka íbúð. Eignin skiptist í 2. 
hæðir, 2 hæð er anddyri, eldhús, 2 herb, bað 
og stofa. 1. hæð skiptist í 2 svefnh., bað, þvott, 
geymslu og auka íbúð. Skipti möguleg 
á minni eign.

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

stakfell.isFasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Þingás - 110 Rvk
155.2 fm 5 herb raðhús á pöllum. Þar af 
26,4 fm bílskúr. Stofa parketlögð m/útgang 
út í garð. Eldhús parketlagt og viðar innrétt-
ing. Bað er flísalagt í hólf og gólf, innrétting 
og sturta. Verð 39.9 millj

Snæland - 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

Gnoðarvogur - 104 Rvk159,1 fm 5 herb 
íbúð á annarri hæð, þar af 23,3 fm bílskúr.  
Flísalagt baðherbergi í hólf og gólf, innrétt-
ing, sturta. Verð 33.9 millj
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30-18.00 

Mánatún - 105 Rvk
Ný íbúð nálægt hjarta borgarinnar, 91.6 
fm 2ja herb. í þessu fallega lyftuhúsi. Hátt 
til lofts, góð hljóðeinangrun, gott skipulag. 
Verð 36.9 millj

Blómvellir - 201 Hfj
Glæsilegt 202.1 fm einbýlishús í Hafnarfirði, þar af er bílskúr 26,6 fm.  Vandaðar nýtísku 
innréttingar og flísar á gólfum. Bað með mosaik flísum, upph. salerni, sturtu og hornbaði. 
Fallegur garður. 

Flyðrugrandi 12 - 107 Rvk
80.5 fm 3ja herb íbúð með sér inngangi. 
Sér geymsla í kjallara. Verð 19.9 millj. 

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

Laugarásvegur - 104 Rvk. 
Eitt glæsilegasta einbýlishús landsins, 422 
fm, á frábærum stað miðsvæðis í borginni.
Fallegur gróinn garður, verönd með heitum 
potti. Einstök eign. 

Fjarðarsel - 109 Rvk
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum 
með möguleika á séríbúð í kjallara. 7 herb. 
Bílskúr er staðsettur í bílsskúrlengju út við 
bílaplan.

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

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

Eskiholt - 210 Gbæ.
Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. 
Góðar stofur, vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golfvöllinn. Verð. kr. 115M.

Gleðilegt sumar – þökkum viðskiptin í vetur

Arnarsmári  22 - 210 Gbæ
74.8 fm 3ja her  íbúð á þriðju hæð með sér 
inngangi. Sér geymsla. Verð 19.9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30-18.00

Nesbali - 170 Seltjn.
279 fm. raðhús. Opið eldhús, bjartar stofur 
og 4-5 svefnherbergi. Góð lofthæð. Inn-
byggður bílskúr. Frábær staðsetning í grónu 
umhverfi. Stutt á golfvöllinn og fallegar 
gönguleiðir. Verð 59.8 millj

Ægisgata - 101 Rvk.
3. flottar 2ja herb. íbúðir; fullbúnar með 
öllum húsgöngun og húsbúnaði. Henta 
mjög vel til skammtímaleigu. Stæði í bíla-
geysmlu. Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt. 

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

Skipholt  - 105 Rvk
Skrifstofuhúsnæði á efstu hæð, húsnæðið skiptist í skrifstofur, fundaraðstöðu, kaffistofu og 
salerni. Um er að ræða lyftuhús. Dúkur er á gólfi. Laust strax.

Bæjarlind – 201 Kóp
Til sölu 810 fm atvinnuhúsnæði. Laust strax. Húsnæðið er fjögur bil, möguleiki er á að skipta 
þeim niður í færri bil. Tvö bilana er 150.0 fm, þriðja er 221.8 fm og fjórða er 288.6 fm. Í hús-
næðinu var rekinn skemmtistaður.

Ármúli 23
1.347 fermetra verslunar, 
skrifstofu og lagerrými við 
Ármúla í Reykjavík.
Húsnæðið skiptist í 380 
fermetra verslunarrými með 
vönduðum innréttingum 
og  bakhluta 292 fermetra 
skrifstofurými,  675 fermetra 
lagerrými á jarðhæð með 
innkeyrsluhurðum.

Skógarás 5 - 112 Rvk
65,8 fm 2ja herb íbúð á jarðhæð með sér 
verönd. Bað var endurnýjað 2006, flísalagt, 
skipt um salerni og innréttingu. Þvottahús/
geymsla er innan íbúðar. Verð 19.9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30-18.00 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Stjörnusteinar – Einbýli – 825 
Stokkseyri.
Endunýjað lítið einbýli “Setberg” ásamt 40. 
ferm nýbyggðum bílskúr með aukaherbergi og 
salerni. Húsið er upphaflega byggt um 1900 en 
hefur allt verið endurnýjað. V-14,5millj.

Sumarbústaður – 801 Selfoss
Sérstaklega skemmtilegt sumarhús á ca: 
60.000 fm eignalandi.  Panorama útsýni.  Húsið 
stendur efst sumarhúsa á svæðinu.  Eignin 
skiptist í stofu,  2 herbergi, eldhús, bað, þv.hús 
og geymslu. Landið liggur að Tungufljóti.  Bú-
staðurinn er 48,8 fm og geymslan er 22,5 fm 
samtals 71,3 fm.V-16millj.

Til leigu 263fm einbýlishús á góðum 
stað í Kópavogi. 
Leiguverð : 300þús. 3 mánaða trygging skilyrði. 
4 herbergi, 2 baðherbergi. Fallegur garður. 
Eignin er laus strax.

Barónstígur – 2 herb. – 101 Rvk.
Mjög skemmtileg 64,3 fm, 2ja herbergja íbúð á 
annari hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin skiptist í 
forstofu / gang, eldhús, stofu, svefnherbergi og 
baðherbergi.V-18,9millj.

Barónsstígur – 3herb. – 101 Rvk.
Mjög mikið endurnýjuð og vel skipulögð 75,1fm 
3 herb. íbúð á 3 hæð í góðu húsi í miðborginni. 
Eignin skiptist í : forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, 
2 herb., baðherb. og þvottahús. V-23,9millj.

Hulduland – 4 herb. – 108 Rvk.
Vægast sagt glæsileg 96,3fm 4ra herb. íbúð á 2 
hæð á þessum sívinsæla stað. Stofa og eldhús 
mynda eitt rými. Eldhús og bað endurnýjað. 
Gegnheilt parket á gólfum. Einstakt útsýni. 
V-29,5millj.

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Sólvallagata – 3 herb. – 107 Rvk.
Mjög vel skipulögð 55,2fm 3 herb. kjallara íbúð 
með sérinngangi á mjög vinsælum stað. Eignin 
er mikið endurnýjuð að innan. Ath. fm tala 
íbúðar er ca : 67fm. Eignin er laus.V-18,9millj.

Granaskjól 42 – 3 
herb. – 107 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 18:00-
18:30

Mjög skemmtileg 95,2 fm 
íbúð í kjallara (mjög lítið 
niðurgrafið) á þessum 
frábæra stað í Vestur-
bænum. Íbúðin skiptist 

í : forstofu, hol, gang, stofu, 2 herbergi, eldhús, bað og sér geymslu.  Sam.
geymsla og þv.hús. V-27,9millj. Sölumaður verður á staðnum í dag milli 
kl : 17:30-18:30

Hlíðarvegur 55 – 
200 Kóp.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL : 19:30-
20:00

Mjög vel staðsett 152,1fm 
einbýlishús á 2 hæðum + 
44,8fm bílskúr. Bílskúrnum 
hefur verið breytt í 3 her-
bergja íbúð. V-49,7millj.
Sölumaður verður á 
staðnum.

Hraunbær 91 – 
Raðhús+ bílskúr 
– 110 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 17:30-
18:00

Algjörlega nýuppgert 
134,7fm 4-5 herb.
raðhús á 1 hæð ásamt 
20,7fm bílskúr, samtals : 

155,4fm. Húsið er sem nýtt. Eignin er laus til afhendingar strax.  
V- 44,9millj. Sölumaður verður á staðnum í dag milli kl : 17:30-18:30.

Vesturbrún – einbýli – 105 Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við haldið 248,0fm ein-
býlishús ásamt 31,2fm bílskúr, samtals : 279,2fm. 
Auka íbúð sem er upplögð til leigu. V- 79,0millj.

Álfhólsvegur – 3-4 
herb. – 200 Kóp.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL : 18:00-
18:30

Mjög falleg og vel 
skipulögð 86,7fm 3-4 
herb.íbúð á 2 hæð 
(efstu) ásamt 23,4fm 
bílskúrs, samtals : 

110,1fm. Eignin er talsvert endunýjuð. Glæsilegt útsýni. V-25,9millj.
Sölumaður verður á staðnum.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar 
íbúðir að Lundi 86-
90 í Fossvogsdal. 
Húsin eru 4ra til 6 
hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt 
frá 100,1 fm. til 
143,0 fm.  Vandaðar 
íslenskar innrétting-
ar.  Hiti í gólfum.  
Bjartar og rúmgóðar 
íbúðir með stórum 
gluggum.  Glæsileg 

hönnun að innan sem utan.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 

Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is 

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur 

 ÁRSKÓGAR
 Eldri borgarar, 9. hæð, Fallegt 

útsýni, Verð 26, 9 millj.

SMYRILSHÓLAR
5. herb., Gott skipulag, Nýlegt 

parket, Verð 22,9 millj.

STRANDVEGUR
3ja herbergja, Stór  sólverönd, Flott 

íbúð., Verð 29.9millj

 DÚFNAHÓLAR
2ja herbergja íbúð, frábært útsýni, 

stutt í þjónustu. Verð 13,9 millj.

 TJARNARSTÍGUR
 Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert 

baðherbergi, Stór timburverönd.

DYNSALIR
 Jarðhæð, 4ra herb., Endaíbúð, 

Sérinngangur, Neðst í botnlanga, 
Góð áhvílandi lán. 

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

Verð 23,5 millj.

SEIÐAKVÍSL 
Einbýlishús á einni hæð, innbyg-

gður bílskúr, Gott skipulag, fallegur 
garður.

 MOSPRÝÐI
Parhús, Tilbúið að utan og einangrað 

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

svefnherbergjum.

SAFAMÝRI
4ra herbergja íbúð, Bílskúr, Mikið 

standsett, verð 28.9millj

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

Efsta hæð, Sérbílskúr, Verð 29,5 millj

 EYJABAKKI
 4ra herb., Nýlega viðgert að utan, 

Verð 19,4 millj.

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar allar 
tegundir eigna á söluskrá



Miðað við 90% 

óverðtryggt lán 

er afborgun frá 

177.000 kr./mán.
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HAFÐU SAMBAND Í SÍMA

511 5005

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á 

bodathing.is

• Ódýrara að kaupa  
en að leigja?

• 90-95%  
óverðtryggð  
lán í boði!

Verð 
36.900.000 kr.

• Fjögurra herbergja 146 
m2 íbúðir tilbúnar með 

gólfefnum og uppþvottavél 
fylgir með

• Stæði í bílageymslu

• Lyftuhús

• Stórar geymslur í kjallara

• 10% óverðtryggt á 5% 
vöxtum frá seljanda í 20 
ár án vaxta fyrstu 3 árin.
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Lækjasmári - Yfirtaka lána! Verð: Tilboð

Mjög rúmgóð 85 fm 3ja herbergja íbúð á 1 hæð í 
góðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Eignin snýr frá 
Snorrabrautinni. Til sýnis í dag frá kl 12:30 - 
13:00. Andri 690 3111.

Snorrabraut 56b íbúð 0102 Verð: 23,9 m.

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

Hávegur - einbýli á einni hæð Verð: 46,9 m.

Gott endaraðhús á vinsælum stað í Garðabæ. 
Fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Suðursvalir, 
verönd og góður bakgarður. Til sýnis í dag kl 
18:30-19:00. Anna 664-6901.

Draumahæð 1 Verð: 47,5 m. Sigtún 37 Verð: 25,0 m.

Lítið einrbýli á tveimur hæðum. Húsið stendur á 
stórri lóð og því fylgir bílskúrsréttur. Húsið að miklu 
leiti upprunalegt. Tilvalið fyrir laghenta. Til sýnis í 
dag kl. 12:15-13.00. Gústaf. 895-7205

Langagerði 24 Verð: 33,0 m.

Gott 200 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr. 
Fjögur svefnherbergi Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Steypt afgirt verönd, suðursvalir og stórt bílastæði.  
Til sýnis 24.04 kl. 17:30 - 18:00. Bogi 699-3444 

Sóleyjarrimi 81- endaraðhús Verð: 48 m.

Mjög góð 2ja herb 60 fm íbúð á miðhæð í þríbýlis-
húsi. Mikið endurbætt, góðar svalir og sólpallur í 
suður. Áhv. 18,2 íls. Til sýnis í dag kl 18:00 til 
18:30. Ruth 659 2512

Víðimelur 45 Verð: 21,9 m

Mjög mikið endurnýjuð og falleg 130 fm endaíbúð 
(snýr að Einimel) á 2 hæð í nýviðgerðu fjölbýlishúsi. 
Fjögur svefnherbergi ásamt herbergi í kjallara með 
glugga. Áhv 26,1 m. Til sýnis í dag frá kl 17:30 - 
18:00. Andri 690 3111.

Kaplaskjólsvegur 65 íbúð, 0201 Verð: 35,8 m.

Góð vönduð 4ra herbergja 111 fm íbúð á jarðhæð. 3 
góð svefnherbergi og stæði í bílskýli. Afgirtur sólpallur 
í sérgarði. Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Til sýnis í dag kl 17:30 -18:00. Anna 664-6901

Andrésbrunnur 4, íb 0102 Verð: 27,9 m.

Við leitum að:
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Mjög góð 4ra herbergja 121 fm íbúð á 2 hæð í 
3ja hæða fjölbýlishúsi ásamt 24 fm bílskúr við 
Maríubaug í Grafarholti. Andri 690 3111.

Maríubaugur Verð: 31,5 m.

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri  
Sigurðsson 
sölufulltrúi og 
lögg. leigumiðlari

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Anna Svala 
Árnadóttir
sölufulltrúi

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Rúmgóð 82 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar. Afgirtur sólpallur.  
Góð staðsetning við gott útivistarsvæði.  
Anna 664 6901.

• 100 fm íbúð í 
þingholtunum

• 3ja - 4ra herb íbúð í 
seljahverfi

• 4ra herb íbúðum í 
bökkunum

•  Sérbýli í Hafnarfirði/
bergum

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð 3ja-4ra her-
bergja íbúð á jarðh/kj. Tvær stofur og tvö herbergi. 
Allt endurnýjað á vandaðan hátt frá grunni. Frábær 
staðsetning við Laugardalinn. Laus strax. Til sýnis 
í dag frá kl 17:30 - 18:00. Finnbogi 895-1098. Allar upplýsingar hjá sölumönnum

Traust þjónusta í 30 ár

SÆVIÐARSUND - FJÓRBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 23. 
APRÍL FRÁ KL. 17:00 - 17:30.  Vorum að fá 
í einkasölu góða 3ja herb. 87 fm íbúð á 1. hæð 
í fjórbýli. Tvö rúmgóð svefnherbergi og stór og 
björt stofa með stórum suðursvölum. Parket og 
flísar á gólfum. Búið er að endurnýja gólfefni, 
innréttingu og innihurðir. Verð 19,9 millj. 

MARÍUBAKKI - 4RA HERB.
Vorum að fá í einkasölu fallega 95 fm 4ra 
herbergja íbúð á 3. hæð í vel staðsettu fjölbýli 
í Breiðholtinu. Tvö rúmgóð svefnherbergi (voru 
þrjú) og björt og rúmgóð stofa. Glæsilegt baðher-
bergi. Þvottahús innan íbúðar. Parket og flísar á 
gólfum.  Verð 18,9 millj. 

ÞINGÁS 16 
- RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN  
23. APRÍL FRÁ KL. 18:00 - 18:30 

Vorum að fá í sölu 155,2 fm endaraðhús 
með bílskúr á glæsilegum útsýnisstað yfir 
Rauðavatn.  Björt stofa með útgengt á timbur-
lagða vesturverönd. Þrjú svefnherbergi. Góðar 
innréttingar.  Innangent í bílskúr. Innréttað 
risloft með fallegu útsýni. Bílskúr er fullbúinn.  
Gólfefni: Parket og flísar. 
Verð 39.9 millj.

SÍLAKVÍSL 27 
- 5 HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN  
23. APRÍL FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 

Vorum að fá í einkasölu mjög góða 2ja 
hæða  5 herb. 110 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli 
á þessum eftirsótta stað í Árbæ. Fjögur 
rúmgóð herbergi og stór og stór og björt stofa 
/ borðstofa með vestursvölu, Nýl. flísalagt 
baðherbergi. Gestasalerni. Búið er að innrétta 
risloftið. Parket og dúkur á gólfum. 
Áhvílandi 26,5 millj. Verð 28 millj. 

KLAUSTURHVAMMUR  40 
- RAÐHÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN  
23. APRÍL FRÁ KL. 18:00 - 18:30 

Fallegt 214 fm tveggja hæða raðhús 
með innbyggðum bílskúr á góðum stað í 
Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi og stór 
og björt stofa. Parket og flísar á gólfum. 
Fallegar innréttingar. Eignin er laus til 
afhendingar. Sölumenn sýna.  
Verð 43,0 millj. 

GNOÐARVOGUR 86

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN  
23. APRÍL FRÁ KL. 17:00 - 17:30.  

Vorum að fá í sölu 136 fm 4-5 herbergja 
hæð í fallegu fjórbýli með 23 fm bílskúr. 
Björt og falleg stofa og borðstofa með 
suðvestur svölum. Þrjú svefnherbergi. 
Eldhús með eldri viðarinnréttingu, gas-
helluborði. Flísalagt baðherbergi. Bílskúr 
er fullbúinn. 
Verð 33,5 millj. 

OPIÐ HÚS HAMRAVÍK  - JARÐHÆÐ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 23. APRÍL 
FRÁ KL. 18:00 - 19:00. Falleg 104 fm 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli. Íbúðin er með 
sérinngangi og er  afgirt verönd til suðvesturs. Tvö 
rúmgóð herbergi með skápum. Eldhús með fallegum 
innréttingum. Þvottahús innan íbúðar. Flísalagt bað-
herbergi. Parket og flísar á gólfum. Verð 25 millj. 

NORÐURBAKKI 13c - GLÆSILEGAR EIGNIR
Eigum enn eftir nokkrar af þessum glæsilegu 
íbúðum í lyftuhúsi við Norðurbakkann í Hafnarfirði. 
Stærð íbúanna er frá 104 fm til 142 fm auk þess 
fylgir öllum íbúðunum stæði í lokaðri bílageymslu. 
Verð íbúða er frá 27,5 millj. til 37,5 millj.  
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Gimli.

HRAFNHÓLAR - GLÆSILEGT ÚTSÝNI
Falleg 153 fm 5 herbergja íbúð(127 fm) á 6. hæð 
í fallegu lyftuhúsi ásamt bílskúr (26 fm). Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og stór og björt stofa með 
yfirbyggðum vestur svölum. Baðherbergi nýl. 
endurnýjað. Góðar innréttingar. Fullbúinn bílskúr. 
Verð 28,5 millj. 

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

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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RYÐFRÍIR 316 STÁL
ÞOLA HÁÞRÝSTIÞVOTT

HREINLÆTI VERÐUR LEIKUR EINN!

RYÐFRÍIR 316 STÁL

VINNUÞJARKAR
SEM ENDAST

VÖRUHÚS
FISKVINNSLA

MATVÆLAIÐNAÐUR

Klettur sérhæfir sig í heild-
arlínu fyrir atvinnufyrir-
tæki hvort sem um er að 

ræða vöruhús, fiskiðnað, vöruaf-
greiðslur, eða byggingariðnað.  

Klettur býður einnig vörur frá 
Ulma Inox sem eru framleiddar 
sérstaklega fyrir matvælaiðnað. 
En stöðugt er verið að auka kröfur 
um hreinlæti í þeim geira. „Tækin 
eru úr ryðfríu 316 stáli og þola m.a. 
háþrýstiþvott. 

Þá erum við með aukabúnað 
fyrir lyftara frá ELM ásamt Hawker 
rafgeymum frá Enersys og veitum 
jafnframt alla rafgeymaþjónustu,“ 
segir Rúnar. 

„Við hjá Kletti leitumst alltaf við 
að koma með lausnir fyrir hvern og 
einn viðskiptavin en algengt er að 
sérsníða þurfi tæki miðað við þá 
notkun sem því er ætlað.

Í lok maí fáum við nýja línu af 
rafmagnslyfturum sem eru mjög 
fullkomnir og hannaðir sérstak-
lega m.a. fyrir matvæla- og fiskiðn-

aðinn. Þeir eru betur vatnsvarðir 
en hingað til hefur þekkst en tækin 
eru í stöðugri þróun.“ 

Sérhæft fólk
„Hjá Kletti er sérhæft starfsfólk 
sem annast varahluta- og viðgerð-
arþjónustu.

Einnig er boðið upp á útkalls-
þjónustu utan opnunartíma. Sölu-
menn okkar bjóða upp á að koma 
til viðskiptavina um allt land og 
ráðleggja um val á tækjum.“

Áralöng reynsla
Klettur, sala og þjónusta, byggir 

á gömlum grunni. Starfsfólkið 
hefur áralanga reynslu á þessu 
sviði. „Við bjóðum einungis þekkt 
gæðamerki eins og Caterpillar 
lyftara og vinnuvélar, Scania 
vörubíla, Ingersol Rand loftpress-
ur og Goodyear–Dunlop hjól-
barða svo eitthvað sé nefnt.“

Klettur, sala og þjónusta, er 
í Klettagörðum 8-10 en þang-
að geta viðskiptamenn komið 
og fengið góða þjónustu. Einn-
ig er hægt að skoða heimasíðuna 
www.klettur.is eða hringja í síma 
590-5100.

Vinnu þjarkar sem endast
Rúnar J. Hjartar hjá Kletti, sölu og þjónustu, segir fyrirtækið bjóða einstaklega vandað og gott úrval lyftara.

Rúnar Hjartar hjá Kletti segir að einungis sé boðið upp á gæðatæki. MYND/STEFAN Verkstæðið hjá Kletti í Klettagörðum 8-10. 
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Kraftvélar selja Toyota dísel- og 
rafmagnslyftara ásamt vöru-
húsatækjum frá BT, en BT er í 

fullri eigu Toyota. Dísellyftararnir eru 
frá einu og hálfu tonni upp í átta tonn 
og rafmagnslyftararnir frá einu tonni 
upp í átta og hálft. „Undanfarin ár hafa 
bæði Toyota lyftarar og BT vöruhúsa-
tækin átt mikilli velgengni að fagna hér 
á landi og höfum við verið að þjónusta 
mörg stærstu fyrirtæki landsins; Eim-
skip, Samskip, Aðföng, Garra, Vífilfell, 
MS ásamt fjöldanum öllum af sjávar-
útvegsfyrirtækjum,“ segir Viktor Karl 
Ævarsson sölustjóri Kraftvéla.  

Sérvarðir fyrir sjávarútveg
Kraftvélar bjóða upp á sérvarða lyftara 
fyrir sjávarútveg þar sem meira álag er 
á lyfturum í sjávarútvegi en í vöruhús-
um. „Þessir lyftarar koma sérvarðir 
beint frá verksmiðju. Þá eru allir tjakk-
ar og mótorar sérvarðir og allur raf-
búnaður með hlífum svo að salt eða 
bleyta komist ekki að þeim. „Maður 
hefur séð ársgamla lyftara sem líta út 
eins og þeir séu tíu ára vegna salttær-

ingar. Þetta er því hlutur sem þarf að 
huga að áður en fest eru kaup á lyftara,“ 
segir Viktor stoltur af þjónustu Toyota. 

Öflug þjónusta 
Þjónustuverkstæði Kraftvéla er með 
tólf starfsmenn og sex viðgerðarbíla, 
þar af tvo fullbúna, sem þjónusta alla 
þeirra vöruflokka ásamt því að reka 
varahlutaverslun. „Við höldum lager 
með öllum helstu varahlutum en ef 
varahluturinn er ekki til þá getum við 
útvegað hann næsta dag sé pantað fyrir 
klukkan 14.“ Þjónustuverkstæði Kraft-
véla þjónustar einnig aðrar tegundir 
lyftara, allt eftir óskum viðskiptavina.                

Innbyggð bilanatölva
Allir Toyota lyftarar eru framleiddir 
með innbyggðri bilanatölvu sem að-
greinir Toyota frá flestum öðrum gerð-
um lyftara. „Ef það bilar til dæmis lyft-
ari á Austurlandi þá getum við veitt 
nauðsynlega aðstoð símleiðis; inn-
byggða tölvan finnur bilanakóðann, 
við flettum honum upp og sjáum hvað 
er bilað, hvað þarf að laga eða panta og 

málinu er reddað á mettíma. Ef ekki 
væri fyrir þessa innbyggðu tölvu þyrfti 
að senda mann á staðinn með tölvu til 
að finna bilunina. Það segir sig sjálft 
að það er töluvert dýrari og tímafrek-
ari kostur.“ Kraftvélar reka líka full-
búna viðgerðarbíla og senda menn á 
staðinn ef þörf er á, en í langflestum 
tilfellum er lyftarinn lagaður á staðn-
um hvort sem það sé af Kraftvélum eða 
eigandanum sjálfum. Kraftvélar eru 
einnig með umboðsmenn víðs vegar 
um landið sem sinna viðgerðarþjón-
ustu fyrir öll þeirra vörumerki.

Aukin ábyrgð
Toyota og BT bjóða gegn vægu gjaldi 
upp á tveggja ára verksmiðjuábyrgð 
sem er meira en gengur og gerist en 
alla jafna er ekki veitt nema ársábyrgð. 
„Eimskip var til að mynda að kaupa af 
okkur fimm lyftara í síðasta mánuði og 
keypti tveggja ára ábyrgð á þá alla.“ 

Á þessu ári fagna Kraftvélar tutt-
ugu ára afmæli og segir Viktor að þeir 
horfi bjartsýnir fram á veginn, stoltir af 
Toyota, f laggskipi Kraftvéla. 

Það er kraftur í Kraftvélum
Toyota hefur verið stærsti lyftaraframleiðandi í heimi síðastliðin níu ár. Krafvélar eru með umboð fyrir þessa gæðalyftara og bjóða tveggja ára 
verksmiðjuábyrgð ásamt öflugu þjónustuverkstæði og varahlutaverslun að Dalvegi 6-8.

Viktor Karl Ævarsson, sölustjóri Kraftvéla, segir Toyota lyftara og BT 
vöruhúsatæki hafa átt mikilli velgengni að fagna hér á landi. MYND/VALLI

Kraftvélar selja Toyota dísel- 
og rafmagnslyftara ásamt 
vöruhúsatækjum frá BT.



FASTEIGNIR.IS23. APRÍL 2012 3

ÚLFARSBRAUT

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

Einbýli, hæð og ris ásamt útigeymsluhúsi. Timburhús byggt ca 1945. Tvö sefnherbergi niðri og 
svefnloft í risi. Laust núna í maí. Verð 27,0 millj. 

Nýtt parhús ca 267 fm alls. Innbyggður bílskúr. Tilbúið til afhendingar fullbúið að utan. Að innan eru 
gólfefni, hiti og rafmagn komið. Vantar bara hurðir, eldhús og skápa innréttingar. Verð 54,0 milj.

EINARSNES

 Þriggja herbergja ca 91 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Húsið var tekið í gegn að utan fyrir ca 2 
árum. Útsýni. Íbúðin er í leigu út águst 2012. Verð 21,9 milj.

Vel staðsett einbýlishús á einni hæð alls 155 fm auk bílskúrs 69 fm. Í húsinu eru m.a. 3 svefnher-
bergi, mjög stór stofa, afgirt baklóð með skjólveggjum, verönd meðheitum potti og gróðurhúsi. 
Húsið er timburhús sem hefur fengið mjög gott viðhald og bílskúr er nýlaga steyptur. Góð 
staðsetning. Verð kr. 49,0 millj

 KLEPPSVEGUR

HOLTSBÚÐ– GARÐABÆ

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

Vesturbrún 16  -  Stórfenglegt útsýni

Stór og glæsileg efri sérhæð á stórkostlegum útsýnistað 
við útivistarperluna í Laugardal. Um er að ræða efri 
sérhæð í þríbýlihúsi samtals ca 175 fm. Einstök stað-
setning og útsýnið engu líkt. Verð 55,9 millj.
Opið hús er á eigninni á morgun þriðjudag milli kl. 17 og 18. Verið velkomin! 
Allar nánari upplýsingar gefur: Einar Guðmundsson, löggiltur fasteignasali, s. 896-8767

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. Sjón er 
sögu ríkar. Verð 29.9 millj. Opið hús í dag frá kl 
17:30-18:30. Hólmfríður sýnir gsm. 698-7807

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. Opið hús í dag frá 17:30-18:30. Kristrún 
sýnir gsm. 864-9999

Reynimelur 86 - parhús Kambasel 57 - raðhús

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hraunbær - mikið endurnýjuð – falleg og mikið endurnýjuð sameign.

Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í mjög góðu fjölbýli. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl. Mjög 
snyrtileg endurnýjuð sameign. Innréttingar eru að mestu háglans hvíttsprautaðar í eldhúsi. Flísar og parket. Góðar 
svalir. Verð 18,3 millj. Mikið áhvílandi. Allar nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson á Eignamiðlun.

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

17



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

Elín Viðarsdó r 
Löggiltur fasteignasali 

Sími: 695 8905     elin@fasteignasalan.is  

www.fasteignasalan.is 
 

26,3 m 22,5 m 2222222 ,5 m35,9 m 

19,8 m 

Lautasmári 24 
Opið hús í dag, 23.04. kl 17.00-17.30 
Jarðhæð með suðurverönd 
Stór 3ja herbergja 95,1 m2,  
Sérlega vel umgengin, í litlu fjölbýli 
Þvottahús innan íbúðar 

Fannafold 203 
Opið hús í dag, 23.04. kl 19.30-20.00 
Parhús á einni hæð með bílskúr 
Suðurverönd og sólstofa 
3 rúmgóð svefnherbergi 
Skipti möguleg á minni eign/eignum 

Efstasund 3 neðri hæð 
Opið hús í dag, 23.04. kl 18.00-18.30 
Neðri sérhæð. Sér inngangur 
Vel viðhaldið 
Rúmgóð 3ja herbergja 74,1 m2 
Sér afmörkuð lóð (hundavæn) 

Efstasund 3 efri hæð 
Opið hús í dag, 23.04. kl 18.30-19.00 
Efri sérhæð. Sér inngangur 
Vel viðhaldið. Hátt áhvílandi lán 
Rúmgóð 3ja herbergja 71,2 m2 
Sér afmörkuð lóð (hundavæn) 

Blöndubakki 11 
Opið hús miðv.d, 25.04. kl 18.00-18.30 
Stór 3ja herbergja 98,9 m2 
Endurnýjað eldhús 
tvennar svalir (eldhús og stofu) 
Hagstætt yfirtakanlegt 14.8millj 
áhvílandi lán með 4,2% vöxtum, frá 
Arion  
Mjög snyrtileg og björt 

20,9 m 

Vesturberg 76 
Verslunarhúsnæði í grónu hverfi 
Næg bílastæði. 
Kjötvinnslurými og 2 kælar 
Lagerrými og starfsmannaaðstaða 
Húsnæðið er alls um 540 m2 
Ýmsir notkunarmöguleikar 

59,0 m 19,5 m 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Úlfarsbraut 48 – Nýtt 9 íbúða fjölbýlishús í sölu.

Bjartar og fallegar 92 m2 til113 m2, 3ja herbergja  
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi, ásamt 
bílastæði í bílakjallara við Úlfarsbraut 48 í 
Úlfarsfellsdalnum.  Fallegt útsýni. Íbúðirnar 
afhendast  fullbúnar með eikarinnréttingum 
og gólfefnum. Flottur staður, leikskóli rétt við 
húsið. Verð frá 25,8 m.

Nestún-Stykkishólmur

Austurholt-Borgarnes

Gott einbýlishús á einni hæð. Húsið er 115 fm að stærð ásamt ca. 50 fm. 
bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, fjögur herbergi og 
þvottahús. Fallegt eldhúsinnrétting frá Alno úr massívu birki. Nýlegur sólpallur 
fyrir framan húsið. Flísar og parket á gólfum. Húsinu hefur verið vel viðhaldið 
og er allt hið snyrtilegasta. Óskað er eftir tilboðum. Nánari upplýsingar hjá 
Maríu í síma 8995600 eða maria@fasteignamidstodin.is

Um er að ræða gott raðhús á þremur pöllum, 190 fm að stærð með 
innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í inngang, eldhús, stofu, 4 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Glæsilegt útsýni. Neysluvatnslagnir 
og gler í gluggum að hluta endurnýjað. Annað baðherbergið hefur verið 
endurnýjað á glæsilegan hátt.  Ásett verð 25.5 millj. Nánari upplýsingar 
hjá Maríu í síma 8995600 eða á maria@fasteignamidstodin.is

Boltinn
á Xinu 977
   – alla virka daga
            kl. 11 - 12

Skemmtilegir þættir á BBC Lifestyle

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

Skkemmmtilegirir þætættir á BBB CC LiLifefesttylyleeSkSkSkk mtmtill iirir þætæt ititi ááá BBBBBBCCC LiLiLiLifffefestt lllee

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK

DISCOVERY CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

LAND ROVER Range Rover 
Supercharged, Árg. 2/2007, ekinn 93 
Þ.KM, Með öllum aukabúnaði, lítur 
mjög vel út, Ásett verð 7.950þ.kr. 
Rnr.116686. Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Til sölu toyota avensis árg ‘99. Mjög vel 
með farinn og lítið slitinn. Ek. 145 þ. 
Gott eintak. V. 680 þ. S. 659-2961 Stjáni

Til sölu Ford E250 Econoline 
‘91 4x4 sem er verið að breyta í 
húsbíl. Verðhugmynd 1.540.000 kr. 
Upplýsingar í síma 851 1510.

 250-499 þús.

Suzuki Jimny ‘98. Ek. 145 þús. km. 
Nýástandsskoðaður. Verð 290þús. s: 
8221673.

 1-2 milljónir

Hyundai santa fe 4x4 Diesel, árg. ‘06. 
Bsk. Ek. 154 þús. Topplúga, ný tímareim 
og ný smurður. Verð 1890þús. Skipti 
ath. ódýrari. Uppl. í 899 4009.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

Nýlegt Blossom telpu reiðhjól. Lítið 
notað og er bleikt á litinn. Stærð 14x175 
S. 552 5421 eftir kl. 17.

 Kerrur

Vorútsala á kerrum
Samanbrjótanlegu kerrurnar eru 
nú á vorútsölu. Aðeins 167.000 kr. 
VISA/EURO raðgreiðslur Orkuver ehf.
 s. 5343435 www.orkuver.is

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Lyftarar

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

 Bátar

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

 Hjólbarðar

Góð sumardekk Yoko hama 265/60r18. 
Verð alls 48 þús. Uppl. s. 695 1918.

4 stk. 195/65 15” á 20þ. 4 stk 215/60 
16” á 20þ. 4 stk 245/70 16” á 20þ. 2 
stk. 185/80 14” á 10þ. 4 sk. 186/70 14” 
á felgum á 20þ. S 896 8568.

 Varahlutir

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

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.

Á varahluti í Ford-Fiesta-Focus-Ranger 
Skoda Octavia , Hyundai VW T5.  s 
8940068

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.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98 Legacy ‘98, carisma’98. S. 
896 8568.

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.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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

VW - Skoda - Varahlutir 

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Pawel ræsting 
Öll almenn alþrif BESTA VERÐ fyrir 
teppi, steinteppi og bón á gólf. S. 842 
6522.

 Garðyrkja

Garðklippingar og 
garðsláttur

fyrir húsfélög og einstaklinga. Fáðu 
verðtilboð. ENGI ehf. Sími 615-1605.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.
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fyrir íslenskar aðstæður 
SVALALOKANIR

 lipur og þvingunarlaus opnun
 viðhaldsfrítt 
 vindlokun
 skrölt frítt
 þolir hreyfingar hússins 

Gæði er okkar merki

Skemmuvegi 24 - 200 Kópavogi
Sími 554 2570 - smidjaheidars.is

Til sölu

 Bókhald

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf 
ehf. Ársreikningar og skattframtöl. 
S.4900095 www.accountant.is

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

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

 Málarar

Vinnan Göfgar
Alhliða Garðaþjónusta  Gæði framar 
öllu  vinnangofgar.is sími 778-0100.

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

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

Vinnan Göfgar
 Alhliða MálningarþjónustaGæði framar 
ölluvinnangofgar.issími 778-0100.  

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, 
parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil 
eik til sölu. Sjáið myndir á www.
parketsliparinn.is Uppl. í s. 823 2234.

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

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Uppl. í s. 896 9819. 
hermann@parketogsmidar.is

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 10-17 lau og allan sun. S. 863 1987 
visa/euro.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Þarfnast bílaplanið þrifa 
eða viðhalds?

Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 

Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum 
og gangstéttum Málun og 
merkingar á bílastæðum 

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 

S: 577 5757 eða 
gamur@gamur.is

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Öryggis- og peningaskápar

LAGERÚTSALA
Vélar, verkfæri, litir, gler, 

perlur, hefilbekkir ofl. 25-60% 
afsláttur+10% af öllu í 

verslun+vefverslun.
Handverkshúsið 

Bolholti4,s5551212

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

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

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

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

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ICELANDIC-NORSKA I & 
II- NORSKA 

 F. starfsfólk í 
heilbrigðisgeira.

COURSES STARTING NÁMSKEIÐ BYRJA 
30/4. Mornings/Evenings-Kvölds/
Morgna. 4 week courses x 5 days 
a week. 4 vikur x 5 sinnum viku. 
Stundaskrá sjá: www.iceschool.is. 
Fullorðinsfræðslan- IceSchool, Ármúli 
5. s.5881160

 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

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

 Dýrahald

Silky Terrier strákar til sölu m/ættb. frá 
Rex. Tilbúnir til afhendingar. 8699351

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Snyrtileg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð 
á besta stað í Vesturbænum til leigu 
með húsgögnum. Íbúðin er 70 m2 og 
sameiginleg þvottaaðstaða í kjallara. 
Áhugasamir hafið samband á sigfusg@
gmail.com

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.

Íbúð til leigu svæði 105. 70 fm. 130þús. 
Uppl. í s. 695 1918.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3-4 herb. íbúð. á suðurlandi. 
Helst fyrir 1 júní. S. 8947164.
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Tilkynningar

Atvinna

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingar á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Grænlandsleið 23 - 27
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grafarholts, svæði 
3 vegna lóðanna nr. 23, 25 og 27 við Grænlandsleið. 
Í breytingunni felst að ytri byggingarreitur húsanna er 
stækkaður til suðvesturs. Að mestu leyti er gert ráð fyrir 
léttbyggðum glerbyggingum á nýjum byggingarreit. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Melavellir, Kjalarnesi
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi jarðarinnar Melavellir 
á Kjalarnesi. Í breytingunni felst fjölgun alifuglahúsa 
á lóðinni og verða þau samtals sex. Einnig er lögð 
fram umhverfisskýrsla verkfræðistofunnar Eflu dags. 15. 
febrúar 2012 sem nálgast má á heimasíðu sviðsins.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkur-
borgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 23. apríl 2012 til og með 6. júní 2012. 
Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum 
og athugasemdum við tillögurnar skal skila 
skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, til 
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 6. júní  
2012. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast 
samþykkja tillögurnar.   

Reykjavík, 23. apríl 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Mekonomen leitar að 
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna lausna 
við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna umsvifa þurf-
um við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að ræða fjölbreytt 
framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Menntun eða reynsla tengd bílum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa dönsku og/eða ensku
# Góð almenn tölvuþekking
# Góð þekking á bílum er ótvíræður kostur

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til 27. apríl 2012
# Starfshlutfall er 100%
# Árangurstengd laun
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti 
   á gardabaer@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af  stærsta fyrirtæki á Norðurlöndum í 
sölu á bílavörum og varahlutum. Á vef okkar www.mekonomen.is má 
sjá meira um fyrirtækið.

Óska eftir íbúð 3ja herb. á 
Höfuðborgasv. frá 01. júlí, greiðslugeta 
100þús, skilvísum greiðslum heitið. 
Uppl. s. 823 8088

1-2 herb. íbúð óskast á 
höfuðborgarsvæðinu. S: 694 1385.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

20m2 bílskúr til leigu í háaleitishverfi.
með rafmagni .án vatns.leigist á 20 
þús á mán.einn mán fyrirfram sem 
trygging.s:7781541

ATVINNA

 Atvinna í boði

Kvöld- og helgarvinna
Við leitum að öflugu og 

skemmtilegu fólki til 
úthringinga. Fjölbreytt verkefni 

- tímakaup og bónusar. 
Lágmarksaldur 18 ára.

Hringdu í síma 5464645 milli 
kl. 10-20. gaman@simstodin.is

Þjónn óskast!
Óskum eftir vönum þjón í 

framtíðarvinnu. Vaktarvinna 
2-2-3 ca. frá klukkan 11 - 20. 
Íslensku kunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 899 1965

Óskum eftir röskum starfskröftum 
í Dekkjahöllina í Reykjavík. Reynsla 
æskileg. Sótt um á staðnum eða: elin@
dekkjahollin.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Miðaldra kona vill kynnast vönduðum 
manni. Gefur upp símanr. Rauða Torgið, 
s. 905-2000, 535-9920, augl.nr. 8324

Ævintýri. 35 ára flottur KK vill kynnast 
KK. Rauða Torgið, s. 905-2000, 535-
9920, augl.nr. 8970.

Fréttablaðið 
er mest lesið
Ný Prentmiðlakönnun Cappacent Gallup fyrir 
janúar til mars sýnir sterkaa stöðu Frétta-
blaðsins meðal fólksins í laandinu, sem
langmest lesna blaðið. Til dæmis lesa rúmlega 
69% íbúa höfuðborgarsvææðisins milli átján
og fimmtugs að meðaltali hvert tölublað
Fréttablaðsins – meira en tvöfalt fleiri en lesa 
það dagblað sem kemur nnæst á eftir. 

Við erum stolt af þessum glæsilega árangri 
og munum halda áfram aðð miðla skemmti-
legu og upplýsandi efni, hlusta á raddir 
lesenda og vera líflegur veettvangur fyrir
skoðanaskipti.

All at sem þú þarft...

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

KOURTNEY AND KIM
TAKE NEW YORK
Skemmtilegir þættir á E! 
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BAKÞANKAR 
Jóns 

Sigurðar 
Eyjólfssonar

Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

                Gói  
Baunagrasið

og

Leikhúsglaðningur fyrir 

alla fjölskylduna!

Fréttatíminn Morgunblaðið
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mikið óskaplega er Magnús Scheving 
lítillátur maður. Reyndar hefur 

hann verið afar iðinn við að færa heim-
inn í sanninn um að hann geti farið í flikk, 
flakk og heljarstökk en hann þegir yfir 
því sem allir myndu vilja monta sig af.

ÞESSI liðugi og lítilláti maður skrifaði 
leikrit sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu 
árið 1999. Það segir frá samfélagi nokkru 
sem lifir einföldu og hollu lífi. Ræktar sitt 

grænmeti og borðar, gerir leikfimi og 
heldur aftur af hinum ýmsu tilhneigin-
um sem hrella okkur mannfólkið. Dag 
einn er síðan stolnum bíl ekið glanna-
lega í gegnum bæinn og lagt ólöglega 
í þokkabót. Bæjarstjóra og lögreglu 
blöskrar hátternið í svo kyrrlátum 
bæ. Láta þeir hendur standa fram úr 
ermum og hafa upp á ökuþórnum. En 

vaskleikinn víkur þegar þeir fá 
þau svör að þarna sé Rikki ríki 
á ferð. Það er ekki nóg með að 

hann beri sig og klæði eins 
og Hollywood stjarna heldur 

hefur hann margsinnis farið 
í bíó með forsetanum og 

meira að segja nuddað á 
honum tærnar. 

HINN valdsamlegi 
lögreglumaður verður 

undir eins að hvutta og 

þykir bæjarbúum ekki annað við hæfi en 
Rikki ríki fái að leggja þar sem honum 
sýnist. Ekki nóg með það heldur finnst 
mönnum annað óhæfa en að laganna vörð-
ur þrífi hinn stolna bíl hátt og lágt. 

EKKI líður á löngu uns orð Rikka ríka, 
sem reyndar er Glanni glæpur í dular-
gervi, verða að guðspjalli dagsins hjá 
bæjarbúum. Hann nær að sannfæra þá um 
að heimaræktaða grænmetið sé hallæris-
legt enda enginn pakki utan um það. Þess 
í stað kemst innihaldslítill dósamatur í 
tísku. Eins fær hann þá til að láta íþrótta-
iðkun lönd og leið en fær þá til að taka upp 
vinnuþrælkun í staðinn. Hann er heldur 
ekki lengi að koma grænmetisgarðinum 
fyrir kattarnef svo bæjarbúar sitja uppi 
með dósamatinn einan. 

ÖÐRU hverju hverfur svo Glanni glæpur 
úr gervi sínu og hlær að því hvað fórn-
arlömbin séu einföld en það er ekki fyrr 
en allt er komið um koll að bæjarbúar sjá 
að þeir hafa látið plata sig, þá sjá þeir að 
hégóminn hafði sigrað þá á ipponi.

MAGNÚS minn Scheving! Hvernig í 
ósköpunum fórstu að því að sitja á strák 
þínum þegar kverúlantarnir, besserviss-
erarnir og hinir ýmsu fræðimenn stukku 
fram og sögðust allir hafa séð hrunið 
fyrir?

Magnús lítilláti SchevingLÁRÉTT
2. fíkniefni, 6. rún, 8. að, 9. veiðar-
færi, 11. bókstafur, 12. búpeningur, 
14. yfirstéttar, 16. rás, 17. hlaup, 18. 
niður, 20. tveir eins, 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. áfengisblanda, 3. bardagi, 4. eyja, 
5. rá, 7. lofaður, 10. saur, 13. háttur, 
15. óhapp, 16. egna, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hass, 6. úr, 8. til, 9. nót, 
11. ká, 12. smali, 14. aðals, 16. æð, 
17. gel, 18. suð, 20. yy, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. púns, 3. at, 4. sikiley, 5. 
slá, 7. rómaður, 10. tað, 13. lag, 15. 
slys, 16. æsa, 19. ðð.

Einkamála
þjónusta  

Pondusar Pondusar 
kynnir:  

Fyrrum 

kærustur kærustur 
alveg óþekktra 

leikmanna utan-
deildarinnar!  

Símanúmer 
fylgir.

Ég er búinn að fá 
nóg af skemmtun!

100 rásir á Fjölvarpinu, millj-
ónir vefsíðna og milljarður 
laga til að sækja og hlusta...

Er þetta loksins 
orðið of mikið?

Nei, ég er 
búinn með 
þetta allt. 

Þarf meira.

Menn leggja mikið á sig til að 
prófa nýjar tegundir 

pungbinda.

Í hvað á ég að 
fara í dag?

Hvað um 
gallabuxur 
og peysu?

Nei!

Blaahh!

Ertu að 
grínast?

Kakíbuxur 
og bol?

Leggings og 
pils?

Hvað með joggingbuxur 
og hettupeysu?

Góð hug-
mynd. Ég 

ætlaði hvort 
sem er að 
velja það.

Af hverju 
varstu þá 

að...

Ef ég er ekki ósam-
mála einhverjum 
á morgnana líður 
mér undarlega 
allan daginn.



BEIN ÚTSENDING FRÁ
LANDSDÓMI Á STÖÐ 2

Útsendingin hefst kl. 13.50 á Stöð 2 og Vísi með umfjöllun um Landsdómsmálið. 
Útsending úr dómssalnum  hefst kl. 14.00. Umsjón með dagskránni hafa 
fréttamennirnir Kristján Már Unnarsson, Magnús Halldórsson og Þorbjörn Þórðarson.

Ítarleg umfjöllun um dóminn í fréttum og Íslandi í dag í opinni dagskrá á Stöð 2 í kvöld.

FÍ
TO

N
 / 

SÍ
A

Í dag kveður Landsdómur upp dóm í máli Alþingis gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra. Fylgstu með beinni útsendingu á Stöð 2 í opinni dagskrá eða á Vísi.
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MÁNUDAGUR: THE WOMAN IN THE FIFTH 18:00, 21:00 
 LAXNESS HÁTÍÐ: UNGFRÚIN GÓÐA OG HÚSIÐ 20:00  

IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  CARNAGE 18:00, 22:00  
MARGIN CALL 20:00  SVARTUR Á LEIK (ENGL. SUBS) 22:00                                              
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

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

23.-28. APRÍL

LAXNESS
Í LIFANDI MYNDUM THE WOMAN 

IN THE FIFTH

IRON SKY
    KÖLT-GRÍN-
MYND ÁRSINS!

TTTHHHEEE WWWWOOOOMMMA

ETHAN 
HAWKE
KRISTIN 
SCOTT-THOMAS

SÉÐ OG HEYRT/KVIKMYNDIR.IS FRÉTTABLAÐIÐ- T.V., KVIKMYNDIR.IS - D.M.S. MBL

“FYNDNASTA MYND SEM ÉG 
HEF SÉÐ Í LANGAN TÍMA!” 

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

DREPFYNDIN MYND!

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

21 JUMP STREET  KL. 5.50 - 8 - 10.10 14 
BATTLESHIP  KL. 10.10 12 
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 5.50 - 8 12

21 JUMP STREET  KL. 8 - 10.30  14
MIRROR MIRROR  KL. 5.40 - 8 - 10.20  L
IRON SKY  KL. 5.45 - 10.30  12
TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5.15  10
HUNGER GAMES  KL. 9  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8  16

21 JUMP STREET  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
21 JUMP STREET LÚXUS  KL. 5.30 - 8 - 10.30  14
MIRROR MIRROR  KL. 3.20 - 5.40 - 8 L
BATTLESHIP  KL. 5.15  12
AMERICAN PIE: REUNION  KL. 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 2D  KL. 3.15  L
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 3.30  L
HUNGER GAMES  KL. 5 - 8 12
SVARTUR Á LEIK  KL. 10.20  16

21 JUMP STREET 5.45, 8, 10.20
MIRROR MIRROR 5
BATTLESHIP 7, 10
HUNGER GAMES 7, 10
LORAX 3D ISL TAL 5

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

ÍSL TAL

T.V. - Kvikmyndir.isH.V.A. - FBL

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

5%

- séð og heyr/kvikmyndir.is

����

MÖGNUÐ SPENNUMYND

Hörku Spennutryllir 
frá framleiðendum
“Girl with the Dragon 
Tattoo” og “Safe 
House”.
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TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Ólafur Arnalds og Janus Rasmussen úr Bloodgroup 
hafa nýlokið sínu fyrsta tónleikaferðalagi með 
teknóhljómsveit sína, Kiasmos. Um þrenna tónleika 
í Þýskalandi var að ræða og gengu þeir fyrstu, sem 
voru í Hamborg á fimmtudaginn, mjög vel. Þeir síð-
ustu voru í Dresden á laugardagskvöld. 

„Þessi hljómsveit var stofnuð fyrir löngu síðan. 
Við erum góðir vinir og vorum alltaf að leika okkur 
að búa til teknó í frístundum okkar. Stundum vorum 
við að spila sem plötusnúðar í partíum hjá vinum 
okkar en þetta var aldrei gert af neinni alvöru,“ 
segir Ólafur, sem er mjög spenntur fyrir þessu hlið-
arverkefni sínu. 

Breska útgáfufyrirtækið Erased Tapes, sem 
hefur Ólaf á sínum snærum, hefur þegar gert samn-
ing við Kiasmos og stefnan hefur verið sett á nýja 
plötu. 

Ólafur er með mörg járn í eldinum. Hann hélt 
nýverið sína 300. sólótónleika þegar hann var á tón-
leikaferð um Evrópu og hann hefur einnig verið að 
semja kvikmyndatónlist, nú síðast fyrir The Hunger 
Games, eins og Fréttablaðið greindi nýlega frá.  - fb

Bjuggu til teknó í frístundum

KIASMOS Ólafur Arnalds og Janus Rasmussen skipa teknó-
hljómsveitina Kiasmos.

Mark Wahlberg er í viðræðum 
um að leika í gamanmyndinni 
Avon Man. Hugh Jackman átti 
að leika í myndinni en þurfti að 
hætta við vegna anna við hasar-
myndina The Wolverine. 

Í myndinni á Wahlberg að leika 
náunga sem missir starf sitt á 
bílasölu og fer í staðinn að selja 
snyrtivörur frá heimili sínu. 
Wahlberg hefur í nógu að snúast. 
Hann lauk nýverið leik sínum í 
Broken City á móti Russell Crowe 
og sést næst á hvíta tjaldinu í 
Ted. Hann er einnig að vinna að 
2 Guns ásamt Baltasar Kormáki 
og myndunum Pain and Gain og 
Lone Survivor.

Wahlberg í 
gamanmynd

MARK WAHLBERG Leikur hugsanlega í 
gamanmyndinni Avon Man.

Lady Gaga er stödd í Suður-Kóreu um þessar mundir. Þar hefst tón-
leikaferð hennar um heiminn síðar í mánuðinum í borginni Seúl til 
að kynna hennar nýjustu plötu Born This Way. 

„Ég fékk hlýlegar móttökur í Kóreu. Ég var búin að sakna þessa 
lands mjög mikið,“ skrifaði hún á Twitter-síðu sína. „Verð sofandi í 
kastalanum mínum þangað til æfingin hefst.“

Tónleikaferðar Gaga um heiminn hefur verið beðið með mikilli 
eftirvæntingu enda er hún ein vinsælasta söngkona heims þessa 
dagana. 

Lady Gaga í Suður-Kóreu

ÁNÆGÐ Í SUÐUR-KÓREU Lady Gaga var ánægð með móttökurnar sem hún fékk í 
Suður-Kóreu. NORDICPHOTOS/GETTY
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sport@frettabladid.is
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HK  getur sópað deildarmeisturum Hauka í sumarfrí þegar liðin mætast þriðja sinni að Ásvöllum í kvöld. HK leiðir einvígið 
2-0 og dugar einn sigur til þess að komast í úrslitin. Kvennalið Fram getur einnig sópað Eyjastúlkum í frí í kvöld enda 

sama staða í því einvígi. Karlaleikurinn hefst klukkan 19.30 en kvennaleikurinn klukkan 18.00.

N1-deild karla:
FH-Akureyri    22-17
FH - Mörk (skot): Ari Magnús Þorgeirsson 5 
(6), Hjalti Þór Pálmason 5/1 (11/1), Andri Berg 
Haraldsson 3 (7), Örn Ingi Bjarkason 3 (7), Ólafur 
Gústafsson 2 (3), Ragnar Jóhannsson 2 (5), Atli 
Rúnar Steinþórsson 1 (1), Þorkell Magnússon 
1 (3), 
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 13/1 (30/1, 
43%), 
Hraðaupphlaup: 2 (Ari Magnús 2 ) 
Fiskuð víti: 1 ( Baldvin )
Utan vallar: 16 mínútur. 
Akureyri - Mörk (skot): Hörður Fannar Sigþórsson 
4 (5), Guðmundur H. Helgason 4 (9), Geir 
Guðmundsson 4 (9), Bjarni Fritzsson 2 (4/1), 
Guðlaugur Arnarsson 1 (1), Heimir Örn Árnason 
1 (3), Oddur Gretarsson 1 (6/1), Bergvin Þór 
Gíslason (1), 
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 17 (38/1, 45%), 
Stefán Guðnason (1, 0%), 
Hraðaupphlaup: 2 ( Bjarni 2 ) 
Fiskuð víti: 2 ( Geir, Bjarni )
Utan vallar: 4 mínútur. 
Dómarar: Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson, 
mjög góðir. 

N1-deild kvenna:
Stjarnan-Valur     18-26
Stjarnan - Mörk (skot): Sólveig Lára Kjærnested 
6 (7), Hanna Guðrún Stefánsdóttir 4 (9), Helena 
Rut Örvarsdóttir 2 (3), Hildur Harðardóttir 2 (3), 
Jóna Margrét Ragnarsdóttir 2/1 (7/1), Kristín Ósk 
Sævarsdóttir 1 (1), Rut Steinsen 1 (8), Arna Dýr-
fjörð (1), Esther Viktoría Ragnarsdóttir (1), 
Varin skot: Helga Dóra Magnúsdóttir 15/1 (39/3, 
38%), Kristín Ósk Sævarsdóttir 1 (3, 33%), 
Hraðaupphlaup: 4 (Sólveig Lára 3, Helena) 
Fiskuð víti: 1 ( Hanna Guðrún )
Utan vallar: 4 mínútur. 
Valur - Mörk (skot): Þorgerður Anna Atladóttir 7 
(14), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 5 (8/1), Ragn-
hildur Rósa Guðmundsdóttir 3 (5), Ágústa Edda 
Björnsdóttir 3 (5), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
3/2 (9/2), Dagný Skúladóttir 2 (4), Hildur Marín 
Andrésdóttir 1 (1), Karólína Bærhenz Lárudóttir 
1 (1), Kristín Guðmundsdóttir 1 (4), Aðalheiður 
Hreinsdóttir (1), 
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 9 (22/1, 
41%), Sunneva Einarsdóttir 3 (8, 38%), 
Hraðaupphlaup: 5 (Þorgerður, Hrafnhildur 2, 
Dagný, Karólína Bærhenz ) 
Fiskuð víti: 3 ( Ragnhildur, Anna 2 )
Utan vallar: 0 mínútur.

ÍBV-Fram    18-22
Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 7, Grigore 
Ggorgata 4, Mariana Trebojovic 3, Guðbjörg 
Guðmannsdóttir 2, Ivana Mladenovic 1, Aníta 
Elíasdóttir 1.
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 9, Elísabet 
Gunnarsdóttir 5, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 3, 
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 2, Anett Köbli 1, Ásta 
Birna Gunnarsdóttir 1, Sunna Jónsdóttir 1.
Valur og Fram leiða einvígin 2-0 og geta 
tryggt sig inn í úrslitaeinvígin með sigri 
í næsta leik.

NÆSTU LEIKIR:
Í kvöld: Haukar-HK kl. 19.30 í N1 karla.
Í kvöld: Fram-ÍBV kl. 18.00 í N1-kvenna.
Þri. Valur-Stjarnan kl. 19.30 í N1-kvenna.
Mið. Akureyri-FH kl. 19.00 í N1-karla
Mið. HK-Haukar kl. 19.30 í N1-karla ef á 
þarf að halda.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Úrslitarimma Grinda-
víkur og Þórs frá Þorlákshöfn í 
Iceland Express-deild karla hefst 
í kvöld í Grindavík. Grindavík 
lagði Stjörnuna í undanúrslitum á 
meðan Þór ýtti KR úr vegi.

Miðherji Grindavíkur, Sigurður 
Þorsteinsson, hefur vakið athygli 
fyrir sokkana sem hann skartar í 
úrslitakeppninni. Er um að ræða 
eldgamla fótboltasokka merkta 
Grindavík.

„Óli Óla kom með þá hugmynd 
að við yrðum með þema í úrslita-
keppninni og allir yrðu í uppháum 
sokkum. Ég átti enga slíka og mér 
var útvegað þessum frábæru, 
gömlu sokkum,“ sagði Sigurður 
hæstánægður með sokkana.

„Ég mun klára úrslitakeppnina 
í þessum sokkum þó svo flestir 
séu hættir að taka þátt í þemanu. 
Svona sokkar færa manni gæfu. 
Þetta er fyrir allan peninginn. Það 
eiga allir að vera í svona sokkum.“

Grindavík tapaði báðum leikjum 
sínum gegn Þór í vetur og Sigurð-
ur spáir jöfnu einvígi.   - hbg

Sigurður Þorsteinsson vekur athygli í fótboltasokkum:

Sokkarnir færa mér gæfu

SOKKARNIR GÓÐU Sigurður hefur vakið 
mikla athygli í þessum gömlu fótbolta-
sokkum. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

HANDBOLTI Fyrri leikirnir í átta 
liða úrslitum Meistaradeildarin-
anr fóru fram um helgina.

Lið Alfreðs Gíslasonar, Kiel, 
átti ótrúlega endurkomu gegn 
Croatia Zagreb. Liðið lenti sjö 
mörkum undir í síðari hálfleik en 
kom til baka og landaði jafntefli, 
31-31. Kiel stendur því vel að vígi 
fyrir síðari leikinn. Aron Pálm-
arsson skoraði tvö mörk fyrir 
Kiel í leiknum.

Lærisveinar Dags Sigurðs-
sonar í Füchse Berlin eru aftur 
á móti nánast úr leik eftir ellefu 
marka tap, 34-23, gegn Ademar 
Leon á Spáni.

Cimos Koper vann óvænt-
an þriggja marka sigur, 26-23, 
á Atletico Madrid og svo vann 
Íslendingaliðið AG sigur á Barce-
lona, 29-23, á föstudag.

Seinni leikirnir fara fram um 
næstu helgi.    - hbg

Meistaradeildin í handbolta:

Kiel komst í 
hann krappann

ARON PÁLMARSSON Sneri til baka eftir 
meiðsli og stóð sig ágætlega.

NORDIC PHOTOS/BONGARTS

KÖRFUBOLTI Körfuknattleiksdeild 
ÍR er búin að ráða nýjan þjálfara 
en félagið samdi um helgina við 
Jón Arnar Ingvarsson. Jón Arnar 
skrifaði undir tveggja ára samn-
ing við félagið.

Jón Arnar er vel kunnugur 
í Breiðholtinu en hann tók við 
liðinu árið 2006 og gerði liðið að 
bikarmeisturum á sínu fyrsta 
tímabili.

Hann fór svo með liðið í und-
anúrslit Iceland Express-deildar-
innar árið eftir.    - hbg

ÍR ræður nýjan þjálfara:

Jón Arnar aftur 
í Breiðholtið

VELKOMINN Jón Arnar er hér boðinn 
velkominn í ÍR. MYND/ÍR

HANDBOLTI FH er komið í 2-1 for-
ystu í undanúrslitarimmu N1 
deildarinnar eftir góðan fimm 
marka heimasigur, 22-17, á Akur-
eyri í gærdag. Leikurinn var í 
járnum nánast allan tímann en 
FH-ingar bættu í undir lok leiks 
og sigldu að lokum nokkuð örugg-
um fimm marka sigri í höfn. 

Leikurinn fór nokkuð rólega af 
stað og var sóknarleikur beggja 
liða nokkuð brösóttur. Akureyr-
ingar höfðu frumkvæðið í fyrri 
hálfleiknum en FH-ingar voru 
aldrei langt undan. FH-ingar 
bættu sóknarleik sinn undir lok 
fyrri hálfleiksins og leiddu þeir 
með einu marki, 10-9, þegar flaut-
að var til leikhlés.

FH-ingar byrjuðu seinni hálf-
leikinn af krafti og skoruðu fyrstu 
tvö mörk hans. Akureyringar 
svöruðu með þremur mörkum og 
voru búnir að jafna leikinn þegar 
seinni hálfleikurinn var rúmlega 
hálfnaður.  

FH-ingar gáfu í á næstu mín-
útum og skoruðu hvert markið á 
fætur öðru.  Akureyringar náðu 
ekki að svara góðum leikkafla 
FH-inga, þó að þeir hafi verið 
manni fleiri á löngum köflum í 
hálfleiknum. FH-ingar unnu svo 
að lokum nokkuð öruggan fimm 
marka sigur, 22-17.

Sigurinn vannst á sterkum 
varnarleik og markvörslu heima-
manna og skoruðu Akureyringar 
einungis sautján mörk í leiknum. 

Kristján Arason, þjálfari FH-
inga, var ánægður með sína menn 
í leikslok og hrósaði hann varnar-
leiknum í hástert. „Við vorum 
virkilega öflugir í vörninni í dag. 
Það er ekki oft sem maður heldur 
eins góðu liði og Akureyri í sautj-
án mörkum í heilum leik. Sókn-
arleikurinn var einnig ágætur á 
köflum hjá okkur,“ sagði Kristján. 

FH-ingar voru reknir út af í 
átján mínútur í leiknum en Akur-
eyringum tókst aldrei að nýta sér 
þann liðsmun. Einnig var sókn-
arleikur liðsins virkilega slak-
ur og var Atli Hilmarsson, þjálf-
ari Akureyrar, ósáttur með sína 
menn í sóknarleiknum. 

„Við vorum slakari í dag. Þetta 
er einn af okkar lélegustu leikj-
um í langan tíma sóknarlega séð. 
Við nýttum liðsmuninn sem við 
vorum með virkilega illa í leikn-
um og er ég verulega svekktur 
með sóknarleik okkar,“ sagði Atli 
í leikslok.

Fjórði leikur liðanna verður 

spilaður á Akureyri á miðviku-
daginn og geta FH-ingar tryggt 
sér sæti í úrslitunum með sigri 
þar. Atli Hilmarsson vildi þó ekki 
leggja árar í bát og sagðist ennþá 
hafa trú á verkefninu fyrir hönd-
um. 

„Það er ekkert annað í stöð-
unni en að vinna á miðvikudag-
inn. Við erum enn þá inni í þessu 
og þurfum við bara að klára leik-
inn á miðvikudaginn og sjá svo 
til. Ég hef trú á mínum mönnum, 
við þurfum bara aðeins að bæta 
okkar leik á miðvikudaginn. Það 
er komin þreyta í bæði lið þannig 
að það verður fínt að fá smá tíma 
fram að næsta leik,“ bætti Atli 
við.  - shf

Einu skrefi frá úrslitunum
FH getur tryggt sig inn í úrslitarimmu N1-deildar karla á miðvikudag er Íslands-
meistararnir sækja Akureyri heim. FH vann mikinn baráttuslag liðanna í gær. 
Hafnfirðingar gáfu ekkert eftir þó svo þeir væru lengi vel manni færri.

SEIGUR Hjalti Pálmason átti virkilega 
fínan leik fyrir FH í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞETTA ER VONT Hörður Fannar Sigþórsson tekur hér hraustlega á FH-ingnum Erni 
Inga Bjarkasyni sem kveinkar sér undan varnarleiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Skyr.is drykkur, 2 teg.
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...alltaf opið!

Í 10–11 finnurðu 
frábært vöruúrval. 
Þú færð uppáhalds 

Sómasamlokuna þína 
í næstu 10–11 verslun. 

Ljómandi 
góðar Sóma-

samlokur!

Enska úrvalsdeildin:
MAN. UTD - EVERTON   4-4
0-1 Nikica Jelavic (32.), 1-1 Wayne Rooney (41.), 
2-1 Danny Welbeck (57.), 3-1 Nani (60.), 3-2 
Marouane Fellaini (67.), 4-2 Wayne Rooney (68.), 
4-3 Nikica Jelavic (83.), 4-4 Steven Pienaar (85.).
LIVERPOOL - WBA   0-1
0-1 Peter Odemwingie (75.)
WOLVES - MAN. CITY    0-2
0-1 Sergio Aguero (26.), 0-2 Samir Nasri (74.)
BLACKBURN ROVERS - NORWICH CITY 2-0
1-0 Mauro Formica (40.), 2-0 David Hoilett (48.).
BOLTON WANDERERS - SWANSEA CITY 1-1
0-1 Scott Sinclair (5.), 1-1 Chris Eagles (13.).
FULHAM - WIGAN ATHLETIC 2-1
0-1 Emmerson Boyce (56.), 1-1 Pavel Pogrebnyak 
(57.), 2-1 Philippe Senderos (88.).
NEWCASTLE UNITED - STOKE CITY 3-0
1-0 Yohan Cabaye (13.), 2-0 Papiss Cisse (17.), 
3-0 Yohan Cabaye (56.).
QPR - TOTTENHAM HOTSPUR 1-0
1-0 Adel Taarabt (23.)
ARSENAL - CHELSEA    0-0
ASTON VILLA - SUNDERLAND   0-0

STAÐAN:
Man. United 35 26 5 4 86-32 83
Man. City 35 25 5 5 87-27 80
Arsenal 35 20 5 10 67-43 65
Newcastle 34 18 8 8 53-42 62
Tottenham 34 17 8 9 57-39 59
Chelsea 34 16 10 8 56-38 58
Everton 34 13 9 12 42-38 48
Liverpool 34 12 10 12 40-37 46
Fulham 34 12 10 12 45-44 46
WBA 35 13 6 16 41-47 45
Sunderland 35 11 11 13 42-41 44
Swansea City 35 11 10 14 39-45 43
Norwich City 35 11 10 14 47-60 43
Stoke City 34 11 9 14 32-48 42
Aston Villa 34 7 15 12 35-48 36
QPR 35 9 7 19 39-57 34
Wigan 35 8 10 17 34-60 34
Blackburn 35 8 7 20 47-73 31
Bolton 33 9 3 21 37-66 30
Wolves 35 5 8 22 34-75 23

* Wolves er fallið úr deildinni. Reading er 
búið að tryggja sér sæti í úrvalsdeild næsta 
vetur.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Það verður allt undir eftir 
viku er Man. City tekur á móti 
Man. Utd. City er aðeins þrem 
stigum á eftir United og kemst 
á toppinn með sigri. Aldrei áður 
hefur eins mikið verið undir í 
þessum magnaða nágrannaslag.

Manchester United er þekkt 
fyrir að snúa töpuðum leikjum sér 
í hag en ekki eins vant því að sitja 
hinum megin við borðið. 

Það fengu þeir þó að reyna í 
gær er liðið missti niður 4-2 for-
skot. United var mjög nálægt því 
að komast í 5-2 er það átti skot í 
stöng en eftir það hófst ótrúleg 
endurkoma Everton.

„Við erum búnir að gefa Man. 
City frumkvæðið,“ sagði Sir Alex 
Ferguson, stjóri Man. Utd, en 
liðin mætast á heimavelli City 
um næstu helgi. Vinni City þann 
leik kemst það á toppinn enda með 
mun betra markahlutfall en Uni-
ted.

„Leikurinn á Etihad mun skera 
úr um úrslitin í deildinni. Það 
verður nágrannaslagur af nýrri 
stærðargráðu og líklega sá stærsti 
í sögu félaganna.“

Ferguson var eins og flestir á 
Old Trafford algjörlega steinrunn-
inn yfir klúðri United-liðsins.

„Við gáfum leikinn frá okkur. 
Þetta var hreinasta hörmung. 
Varnarleikurinn var ömurlegur 
og við gáfum þeim auðveld mörk. 
Það er sorglegt því sóknarleikur-
inn hjá okkur var frábær.“

Það var enginn glæsibragur á 
leik City gegn Wolves í gær en sig-
urinn samt aldrei í hættu.

Stjóri City, Roberto Mancini, 
hefur verið duglegur að halda 
því á lofti að Man. Utd sé búið að 
tryggja sér titilinn og hann hélt 
áfram að gera lítið úr titilmögu-
leikum síns liðs í gær.

„Ég er ánægður með formið 
á liðinu en við eigum þrjá erfiða 

leiki eftir. Þetta gæti ekki orðið 
erfiðara. Við eigum möguleika 
en Man. Utd stendur betur að 
vígi en við. United er þrem stig-
um á undan okkur og á auðveld-
ari leiki eftir,“ sagði Mancini sem 
var ánægður með sigurinn en ekki 
leikinn. henry@frettabladid.is

Allt undir í einum leik
Man. Utd og Man. City munu spila nánast hreinan úrslitaleik um enska meist-
aratitilinn næsta mánudag. United bauð City inn í titilbaráttuna með ótrúlegu 
klúðri gegn Everton. City lagði Úlfana og sendi þá um leið niður í B-deildina.

RÁÐALAUSIR Rio Ferdinand og David de Gea eru hér svekktir á svip rétt eins og 
stuðningsmaður United fyrir aftan markið.  NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Real Madrid á Spánar-
meistaratitilinn næsta vísan eftir 
1-2 sigur á Barcelona í El Clásico. 
Það var Cristiano Ronaldo sem 
skoraði sigurmarkið í leiknum.

Sami Khedira kom Real yfir 
í leiknum en Alexis Sanchez 
jafnaði. Skömmu síðar kláraði 
Ronaldo leikinn.

Munurinn á liðunum er nú sjö 
stig og Pep Guardiola, þjálfari 
Barcelona, játaði sig sigraðan 
eftir leikinn.

„Ég vil óska Real Madrid til 
hamingju með sigurinn í leikn-
um sem og með deildarmeist-
aratitilinn. Þetta er búið,“ sagði 
Guardiola.

„Ég er samt stoltur af mínu liði 
og myndi ekki skipta á neinum 
leikmanna minna. Þessir strákar 
hafa lent í mótlæti áður og sýnt 
að þeir geta risið upp. Við verðum 
líka að gera það enda bíður okkar 
afar mikilvægur leikur gegn 
Chelsea í Meistaradeildinni.“  - hbg

Real Madrid vann El Clásico:

Pep játar sig 
sigraðan

UPPREIST ÆRU Ronaldo hefur oftast 
verið slakur í El Clásico en steig upp að 
þessu sinni. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.30 The Vicar of Dibley  08.00 The Inspector 
Lynley Mysteries  09.30 Deal or No Deal  10.05 
EastEnders  10.35 Come Dine With Me  11.25 
My Family  12.55 The Vicar of Dibley  14.25 QI  
15.30 Top Gear  16.20 QI  17.20 Come Dine With 
Me  18.15 QI  19.15 Top Gear  20.00 Michael 
McIntyre‘s Comedy Roadshow  20.45 Peep Show  
21.15 Live at the Apollo  22.00 Derren Brown: 
Trick or Treat  22.50 The Vicar of Dibley  00.20 
Derren Brown: Trick or Treat  01.10 Top Gear  01.55 
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow 

10.10 21 Søndag  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 Kasper &amp; Lise  14.10 Timmy-tid  14.20 
Postmand Per. Specialposttjenesten  14.35 Ni 
Hao, Kai-Lan  15.00 Himmelblå  15.50 DR 
Update - nyheder og vejr  16.00 Annemad  16.30 
TV Avisen med Sport  17.05 Aftenshowet  18.00 
Bjørnefamilien  19.00 TV Avisen  19.25 Horisont  
19.50 SportNyt  20.00 Kriminalkommissær Foyle  
21.35 Kidnappet  22.15 Lægerne

06.30 22. juli-rettssaken  07.30 Morgennytt  
08.00 22. juli-rettssaken  15.00 NRK nyheter  
15.15 Ut i naturen  15.40 Oddasat - nyheter på 
samisk  15.55 Tegnspråknytt  16.00 Førkveld  
16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.45 
Barn for enhver pris  18.40 Jan i naturen  18.55 
Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  19.30 
Borgen  20.30 Valdres Teens  21.00 Kveldsnytt  
21.15 Lewis  22.45 Nytt på nytt  23.15 Naturens 
mirakelbarn  00.05 Tingen frå ei anna verd  01.50 
Nasjonalgalleriet  02.20 Førkveld  

14.00 Rapport  14.30 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 Hjälp, vi 
flyttar ihop!  19.00 Inför Eurovision Song Contest 
2012  20.00 Hej litteraturen!  20.30 Friare kan 
ingen vara  21.00 Rapport  21.05 Kulturnyheterna  
21.10 Engelska slott och herrgårdar  22.10 
Coacherna  22.40 The Big C  23.10 Robins  23.40 
Rapport  23.45 Hundra procent bonde

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Undra-
heimar Kenía 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eld-
hús meistaranna

18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga 
Gunnars

08.00 The Astronaut Farmer
10.00 I Love You Beth Cooper
12.00 Kapteinn Skögultönn
14.00 The Astronaut Farmer
16.00 I Love You Beth Cooper
18.00 Kapteinn Skögultönn
20.00 My Blueberry Nights
22.00 You Don‘t Know Jack
00.10 The Elementary Particles
02.00 Planet Terror
04.00 You Don‘t Know Jack

06.00 ESPN America 08.10 Valero Texas 
Open 2012 (4:4) 11.10 Golfing World 12.00 
Golfing World 12.50 Valero Texas Open 2012 
(4:4) 15.30 Ryder Cup Official Film 1999 
17.05 PGA Tour - Highlights (14:45) 18.00 
Golfing World 18.50 Valero Texas Open 2012 
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 Champions 
Tour - Highlights (6:25) 23.45 ESPN America

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: Draumar á jörðu 
15.25 Fólk og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 Kvika 21.10 Ópus 
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð 
kvöldsins 22.25 Girni, grúsk og gloríur 23.20 
Listræninginn 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Babar
17.45 Leonardo
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 EM í knattspyrnu (6:9) Skyggnst 
á bak við tjöldin hjá liðunum sem taka þátt 
í lokakeppninni í sumar auk þess sem um-
gjörðin hjá UEFA og gestgjöfunum er skoðuð.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Heimur orðanna – Babel (1:5) 
(Planet Word)Stephen Fry segir frá tungumál-
um heimsins, fjölbreytileika þeirra og töfrum.
21.05 Tildurrófur (2:2) (Absolutely Fa-
bulous: Xmas) Breskur gamanþáttur um 
kræfar vinkonur í London.
21.40 Langflug kríunnar (Naturfiller: 
Havternens fantastiske rejse) Stuttur þáttur 
um náttúruna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.00 Óvættir í mannslíki (8:8) (Being 
Human III) Þrjár mannlegar forynjur; varúlf-
ur, blóðsuga og draugur búa saman í mann-
heimum. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
00.00 Trúður (6:10) (Klovn) (e)
00.25 Kastljós (e)
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah 
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (58:175) 
10.15 Chuck (2:24)
11.00 Gilmore Girls (12:22)
11.45 Falcon Crest (17:30)
12:35 Nágrannar 
13:00 So You Think You Can Dance (5:23)
13:50 Aukafréttatími Bein útsending frá 
þjóðmenningarhúsinu þar sem landsdómur 
kemur saman til dómsuppkvaðningar í máli 
Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra.
14:30 So You Think You Can Dance 
(6:23)
15:50 Barnatími Stöðvar 2
17:03 Bold and the Beautiful 
17:27 Nágrannar 
17:56 The Simpsons (17:23)
18.23 Veður Í
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Malcolm In the Middle (17:22) 
19.45 Better With You (13:22)
20.10 Smash (8:15) 
20.55 Game of Thrones (4:10)
21.50 V (10:10) Önnur þáttaröðin um gest-
ina dularfullu sem taka sér stöðu yfir stærstu 
borgum heims. 
22.35 Supernatural (11:22) Fjórða þátta-
röðin af yfirnáttúrlegu spennuþáttunum um 
Winchester bræðurna sem halda ótrauðir 
áfram baráttu sinni við yfirnáttúrulegar furðu-
skepnur. Englar og djöflar eru hluti af daglegu 
lífi bræðranna.
23.20 Twin Peaks (16:22)
00.10 Better Of Ted (11:13) 
00.35 How I Met Your Mother (2:24) 
01.00 Two and a Half Men (8:24) 
01.25 White Collar (7:16) 
02.10 Burn Notice (14:20) 
02.55 Flight of the Conchords (2:10)
03.20 Bones (12:23)
04.05 Smash (8:15) 
04.50 ET Weekend
05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.25 The Doctors (97:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Mentalist (17:24)
22.35 Homeland (7:13) 
23.25 Boardwalk Empire (10:12)
00.15 Malcolm In the Middle (17:22) 
00.40 Better With You (13:22) 
01.05 60 mínútur
01.50 The Doctors (97:175) 
02.30 Íslenski listinn
02.55 Sjáðu
03.20 Fréttir Stöðvar 2 
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Liverpool - WBA

12.50 Bolton - Swansea

14.40 Aston Villa - Sunderland

16.30 Sunnudagsmessan

17.50 Premier League Review 2011/12

18.45 Premier League World

19.10 Wolves - Man. City

21.00 Premier League Review 2011/12

22.00 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

22.30 QPR - Tottenham

07.00 Þór - KR

17.25 Þór - KR 

19.10 NBA. L.A. Lakers - Oklahoma City

21.00 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

21.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin Endursýndur leikur úr Meistara-
deild Evrópu í knattspyrnu.

23.15 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu Skyggnst á bakvið tjöldin hjá liðun-
um sem leika í Meistaradeild Evrópu. Hitað 
upp fyrir komandi leiki og um leið hinir ýmsu 
leikir krufðir til mergjar.

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.20 Minute To Win It (e)
16.05 Game Tíví (12:12) (e)
16.35 Once Upon A Time (16:22) (e)
17.25 Dr. Phil 
18.10 Titanic - Blood & Steel (2:12) (e)
19.00 America‘s Funniest Home Vid-
eos (39:48)  
19.25 Rules of Engagement (10:26) (e)
19.45 Will & Grace (17:24) (e) 
20.10 90210 (13:22) Adrianna og Dixon 
halda saman tónleika og finna að samstarf-
ið á vel við þau. Naomi reynir að jafna sig á 
sambandsslitunum við Austin en gerir sig að 
fífli fyrir framan yfirmanninn.
21.00 Hawaii Five-0 (12:22) Ævintýr-
in halda áfram í annarri þáttaröðinni af þess-
um vinsælu spennuþáttum um töffarann 
Steve McGarrett og sérsveit hans sem starf-
ar á Hawaii. Steve og félagi hans Danny Willi-
ams eru jafn ólíkur og dagur og nótt en tekst 
samt að klára sín mál í sameiningu – allt frá 
mannránum til hryðjuverka. Lík finnst í yfir-
gefnu neðanjarðarbyrgi. Við rannsókn málsins 
koma dularfull tengsl við annað sakamál.
21.50 CSI (16:22) Rafmagnsleysi skekur 
ljósaborgina Las Vegas og þarf CSI að grípa til 
19. aldar aðferða við rannsókn máls þar sem 
barn er numið á brott.
22.40 Jimmy Kimmel 
23.25 Law & Order (6:22) (e)
00.10 Californication (4:12) (e)
00.40 Hawaii Five-0 (12:22) (e)
01.30 Eureka (15:20) (e)
02.20 Pepsi MAX tónlist

> Stöð 2 kl. 20.55
Game of Thrones

Valdabaráttan í Game of Thrones 
heldur áfram. Tyrion grípur í taumana 
þegar Joffrey kennir Sansa um sigur 
Robb Stark á vígvellinum en hinn ungi 
og illgjarni konungur finnur nýtt 
fórnarlamb fyrir mannvonsku sína.

Hvað er betra en að vakna á 
sunnudagsmorgni klukkan hálf 
átta við skínandi sólargeisla og 
hrossagaukshnegg? Hugsanlega 
að vakna við það sama svona 
fimm tímum síðar - en látum 
það liggja milli hluta.

Fram úr skal haldið, hellt upp 
á kaffi og seríóspakkinn tekinn 
fram. Mjólkurrestin skiptist sam-
viskusamlega á milli bollans og 
skálarinnar. 

Allt í einu heyrist ómur af tilgerðarlegum 
teiknimyndaröddum úr stofunni. Barnaefnið er 
byrjað. 

Ég man eftir þessum morgum frá því ég var 

lítil. Vakna allt of snemma, 
hlaupa fram í stofu og kveikja 
á barnaefninu (sem var alltaf 
miklu, miklu skemmtilegra á 
Stöð 2 og stundum óruglað). 
Þar gat barn setið óáreitt í fleiri 
klukkutíma á meðan fullorðna 
fólkið svaf frá sér fuglasöng, 
gluggaveður og teiknimyndir. 

Seríósskálin er orðin tóm og 
köld botnfyllin í kaffibollanum 

fær að fara í vaskinn. Gluggatjöldin eru dregin 
neðar svo sólin lokist úti og reynt að útiloka 
gargið í fuglunum. Aftur er skriðið undir sæng 
og sofnað á ný við óminn frá Friðþjófi forvitna 
og Babar. Blessað sé barnaefnið um helgar.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA VALGERÐARDÓTTIR ER MORGUNHRESS

Morgunstund gefur gull í mund
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GOTT Á GRILLIÐ

Jóhanna Methúsalemsdóttir, skartgripahönnuð-
ur, sendi nýverið frá sér nýja línu sem unnin er úr 
þorskabeinum. NY Times Magazine fjallaði um lín-
una á síðum sínum í byrjun vikunnar.

Blaðamaður Times, Sarah Scire, líkir skartinu frá 
Jóhönnu við slæðu af reyk og segir það fornaldarlegt 
í einfaldleika sínum. Jóhanna hefur verið búsett í 
New York frá því hún var táningur og þar rekur hún 
einnig vinnustofu sína. Í greininni kemur fram að 
Jóhanna treysti á hjálp vina og vandamanna á Íslandi 
við beinasöfnunina og segir hún þau dugleg við að 
senda sér ýmiss konar bein. „Vinnustofan mín er full 
af beinum og öðrum skringilegum hlutum, sem gerir 
mig mjög hamingjusama,“ var haft eftir Jóhönnu 
sem handgerir hvern hlut í línunni.

Blaðamaðurinn fjallar einnig um svokallað 
„lookbook“, sem eru eins konar kynningarmyndir 
fyrir línuna. Þar bregður dóttir Jóhönnu, Indía Sal-
vör Menuez, sér í hlutverk fyrirsætu og gerir það vel. 
„Myndirnar eiga að minna á gamlar ljósmyndir af 
sjómönnum og indíánum og vera mjög náttúrulegar,“ 
sagði Jóhanna að lokum um myndirnar.         - sm

Fjallað um Kríu í NY Times

VINSÆL Jóhanna Methúsalemsdóttir hannar skart undir 
nafninu Kría. Times Magazine fjallaði um nýja línu hennar í 
vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gyða Katrín Guðnadóttir sigraði 
Eskimo/Next fyrirsætukeppnina 
sem haldin var í Hörpu á mið-
vikudaginn var. Ellefu stúlkur 
kepptu um titilinn og kom sig-
urinn Gyðu Katrínu töluvert á 
óvart.

„Þetta var rosalega gaman og 
gekk allt saman mjög vel. Fyrir-
sætustarfið er tiltölulega nýtt 
fyrir mér, ég hugsaði með mér 
að þetta gæti orðið skemmtileg 
reynsla og ákvað þess vegna að 
taka þátt,“ segir Gyða Katrín 
um keppnina. Í verðlaun var 
samningur hjá hinni virtu Next 
umboðsskrifstofu, flug til New 
York í boði Next Models, gisting í 
einni af módelíbúðum stofunnar 

og minnst þrjár tökur með reynd-
um ljósmyndurum.

Þrátt fyrir að vera ný í brans-
anum segir Gyða Katrín fyrir-
sætustarfið verða auðveldara 
og skemmtilegra eftir því sem 
reynslan verður meiri og gæti 
hún vel hugsað sér að starfa sem 
slík í framtíðinni. „Þetta á allt 
eftir að koma betur í ljós en ég 
gæti vel hugsað mér að vinna sem 
fyrirsæta ef það stendur til boða. 
Ég hafði þó ekki íhugað þennan 
mögulega alvarlega fyrir keppn-
ina enda er þetta allt nokkuð nýtt 
fyrir mér.“

Alls kepptu ellefu stúlkur um 
titilinn og þurftu þær meðal ann-
ars að sækja gönguæfingu fyrir 

keppnina. Gyða Katrín segir það 
hafa nýst henni vel enda sé kúnst 
að ganga á háum hælum. „Við 
lærðum að bera okkur rétt og 
ganga í háum hælum. Þó hælarn-
ir hafi ekki verið himinháir þá var 
svolítið erfitt að ganga á þeim.“

Gyða Katrín er sautján ára 
gömul og stundar nám á náttúru-
fræðibraut við Menntaskólann í 
Reykjavík. Hún heldur utan til 
New York í sumar og segist spennt 
fyrir ferðinni. Þegar hún er að 
lokum spurð hvort hún eigi sér 
fyrirmyndir úr tískubransanum 
svarar Gyða Katrín því neitandi. 
„Nei, ég á mér enga sérstaka fyr-
irmynd og ekki heldur neinn uppá-
halds hönnuð.“  sara@frettabladid.is

GYÐA KATRÍN GUÐNADÓTTIR:  ÞETTA ER ALLT NOKKUÐ NÝTT FYRIR MÉR

Fer til New York í sumar

KOM, SÁ OG SIGRAÐI Gyða Katrín Guðnadóttir sigraði Eskimo/Next fyrirsætukeppnina í ár. Hún hafði ekki reynt fyrir sér í fyrir-
sætubransanum áður.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það er óhætt að segja að þetta verður fullkom-
inn endir á skemmtilegu ári hjá okkur,“ segir 
Aðalbjörn Tryggvason söngvari Sólstafa sem 
spila í sérstakri skemmtiferðasiglingu fyrir 
þungarokksaðdáendur í lok árs.

Skemmtiferðasiglingin ber heitið Barge To 
Hell og eru Sólstafir ein af fjörutíu sveitum sem 
spila á skipinu. Lagt er af stað frá Míamí þann 
3. desember næstkomandi, þar sem siglt er til 
Bahama-eyja og komið aftur til Míamí fjórum 
dögum síðar. „Þetta verður okkar fyrsti Amer-
íku-túr og hverjum hefði grunað að við mundum 
byrja á því að spila á skemmtiferðaskipi. Þetta 
verður án efa mikið ævintýri og ég veit ekki 
hvaða hálfvita datt í hug að skella 3.000 þunga-
rokkurum saman á rúmsjó,“ segir Aðalbjörn, 
eða Addi eins og hann er kallaður, hlæjandi. 

Siglingin er vinsæl meðal þungarokksaðdá-

enda og mikið fjör þá fjóra daga sem siglingin 
stendur yfir. Barir skipsins loka aldrei og 
meðal þeirra tómstunda sem standa far-
þegum til boða er þungarokkskarókí. Hver 
sveit spilar tvisvar sinnum í ferðinni en 
skipið tekur 3.000 farþega og kostar mið-
inn frá 85 þúsund íslenskra króna. 

„Það eru fullt af stórum nöfnum að 
spila þarna með okkur eins og Sepultura 
og Enslaved. Við erum að athuga hvort 
við getum ekki skipulagt fleiri tón-
leika í Bandaríkjunum í kring-
um þessa siglingu,“ segir 
Addi en sveitin er þessa 
dagana stödd í vikulöng-
um Finnlandstúr. 

„Við erum að rúnta 
um á 35 ára gamalli 

Scania rútu milli bæja hér í Finnlandi. 
Á morgun þurfum við að keyra í sjö 
tíma og ég á von á því að það verði 
nokkuð sveitt.“ Hægt er að nálgast 
allar upplýsingar um siglinguna á 
vefsíðunni Bargetohell.com.  - áp

Spila þungarokk á skemmtiferðaskipi

MIKIÐ ÆVINTÝRI Aðal-
björn Tryggvason, söngvari 

Sólstafa, vill meina að 
þátttaka sveitarinnar í 

þungarokkssigling-
unni Barge To Hell 

sé hápunktur 
ársins. 

„Ég verð eiginlega að segja 
hamborgari þar sem það er það 
eina sem ég kann að setja á 
grillið. Ég er ekki mikill grill-
maður, en ég er að skána.“

Auðunn Blöndal, útvarpsmaður með 
meiru.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Popparar á La Bohéme
Óperan La Bohéme var flutt í sjötta 
og síðasta sinn í Eldborgarsal 
Hörpunnar á laugardagskvöld við 
góðar undirtektir. Svo virðist sem 
hópur poppara hafi viljað víkka út 
sjóndeildarhring sinn á óperunni 

því á meðal gesta 
voru Daníel Ágúst 
og Högni Egilsson 
úr hljómsveitinni 
GusGus, plötu-
snúðurinn Margeir 
Ingólfsson og 
bandaríski tónlistar-

maðurinn John 
Grant. Hann 
er einmitt 
að vinna 
að næstu 
sólóplötu 
sinni hér 
á landi í 
samstarfi við 

Bigga Veiru 
úr GusGus.  

Friðrik fertugur
Leikarinn Friðrik Friðriksson 
fagnaði 40 ára afmæli sínu með 
pompi og prakt síðastliðið miðviku-
dagskvöld. Friðrik bauð vinum og 
vandamönnum í veislu í Þjóðleik-
húskjallarann þar sem boðið var 
upp á heimatilbúnar veitingar frá 
afmælisbarninu og fjölda skemmti-
atriða. Meðal þeirra sem tróðu 
upp var unnusta Friðriks, Álfrún 
Örnólfsdóttir leikkona, sem ásamt 
vinkonum sínum Dóru Jóhanns-
dóttur, Margréti Bjarnadóttur, Sögu 
Sigurðardóttur og systur sinni 
Margréti Örnólfsdóttur bjuggu til 
skemmtilegt atriði 
fyrir afmælisbarn-
ið. Leikarinn Atli 
Þór Albertsson 
var veislustjóri en 
meðal gesta voru 
leikaranir Esther 
Thalía, Ólafur 
Egilsson og Stefán 
Hallur.  - fb, áp

1 Kynferðislegum myndum af 
íslenskum stúlkum dreift...

2 Hart tekið á reykjandi Dönum

3 "Eins farið með 
einkaeignarétt á Kerinu og...

4 Slagsmál í Engihjalla

5 Svíar óttast um munntóbakið
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