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Staðgreiðum
allt gull,
silfur, demanta
og vönduð úr.

Í dag frá kl 11:00 til 19:00
Upplýsingar og tímapantanir,
Sverrir s. 661-7000 • sverrir@kaupumgull.is
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Hefur sama slagkraft
Benjamín dúfa eftir Friðrik
Erlingsson kom út á þessum
degi fyrir 20 árum.
tímamót 16

Koma böndum á smálánin
Fyrirtækjum sem veita smálán hefur fjölgað úr tveimur í fimm. Þrjú fyrirtæki bjóða allt að 100 þúsund
króna lán. Brýnt að lög um neytendalán verði samþykkt til að koma böndum á smálánin segir ráðherra.
FJÁRMÁL Þrjú ný smálánafyrirtæki

Gerir mynd um einelti
Útskriftarverkefni Hauks
Hrafnssonar frá Polish
National Filmschool fjallar
um einelti.
fólk 30

hafa tekið til starfa á síðustu mánuðum og bítast nú fimm fyrirtæki
um markaðinn. Nýju fyrirtækin
bjóða hærri fjárhæðir til láns en
þau sem fyrir voru.
„Við teljum mjög mikilvægt að
koma böndum á þetta þannig að
það sé öllum ljóst á hvaða kjörum
þessi lán séu og hvaða réttarstöðu
menn hafa,“ segir Steingrímur J.
Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra.
Lagafrumvarp Steingríms um
neytendalán liggur nú fyrir Alþingi.
Þar eru smálánin felld undir neytendalán í lögunum, sem setur fyrirtækjum sem veita slík lán ítarleg
skilyrði fyrir lánveitingunum.
Steingrímur segir þetta vænlegasta kostinn til að taka á starfsemi
smálánafyrirtækjanna. Samkvæmt

Við teljum mjög mikilvægt að koma böndum á þetta
þannig að það sé öllum ljóst á hvaða kjörum þessi lán
séu og hvaða réttarstöðu menn hafa.
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA.

frumvarpinu mun Neytendastofa
hafa eftirlit með lánafyrirtækjunum.
Starfsemi þeirra hefur verið
harðlega gagnrýnd frá því þau
fyrstu tóku til starfa árið 2009. Í
umsögn velferðarvaktarinnar, sem
starfar á vegum velferðarráðuneytisins, um frumvarp Steingríms,
segir að illa sett fólk sé sérstaklega
berskjaldað fyrir markaðssetningu
fyrirtækjanna og vextir séu gríðarlega háir.
Í umsögninni segir að réttlæta

megi að banna slík lán með öllu.
Steingrímur segist ekki vilja ganga
svo langt.
„Ég held að það sé vænlegast
að taka á þessu þannig að fella
þetta undir lög um neytendalán.
Svo getur maður velt því fyrir sér
hversu ábatasamt það verður þá,“
segir Steingrímur.
Hann segist vonast til þess að
frumvarpið verði rætt á Alþingi
í vikunni. Mikill áhugi sé á því í
þinginu að það nái fram að ganga
sem fyrst.

Tvö elstu smálánafyrirtækin,
Kredia og Hraðpeningar, hafa frá
upphafi lánað allt að 40 þúsund
krónur í einu. Þrjú ný fyrirtæki
hafa nú tekið til starfa, og bjóða
þau öll upp á allt að 100 þúsund
króna lán. Tvö þeirra, fyrirtækin
Smálán og 1909, eru raunar tengd
Kredia annars vegar og Hraðpeningum hins vegar. Það þriðja, Múla,
er þeim ótengt, en það lánar einnig
allt að 100 þúsund krónur.
Óskar Stefánsson, rekstrarstjóri
Hraðpeninga, segir 1909 hafa verið
stofnað í því skyni að bjóða neytendum annað lánafyrirkomulagi
en þekkst hafi á smálánamarkaði
og höfða með því til eldri markhóps. 1909 bjóði hærri lán, fleiri
lánamöguleika og meiri sveigjanleika í greiðslum en Hraðpeningar.
- bj, mþl

Söguleg stund í handbolta:

HK meistari
í fyrsta sinn

Nýliðarnir unnu
Pepsi-deild karla fór af
stað á ný í gær. Nýliðarnir
unnu en meistararnir gerðu
jafntefli á heimavelli.
sport 26

HANDBOLTI HK tryggði sér

veðrið í dag
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STÖKU ÉL Í dag verður víðast
hæg norðaustlæg eða breytileg
átt. Skýjað með köflum og stöku él
NA-til en annars víða bjart veður.
Hiti 0-8 stig.
VEÐUR 4
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Nýnasistar fá tuttugu menn
GRIKKLAND Nýnasistaflokkurinn Gyllt dögun hlaut
tæp sjö prósent atkvæða í þingkosningunum í
Grikklandi í gær. Þetta skilar flokknum um það
bil 20 mönnum inn á þing, en flokkurinn hefur
ekki haft fulltrúa á þingi í nærri 40 ár.
Nýnasistarnir njóta þess að kjósendur greiddu
róttækum jaðarflokkum atkvæði sitt frekar en
stóru flokkunum tveimur, sem skipst hafa á um að
fara með völd í landinu síðustu áratugina.
Hægri flokkurinn Nýtt lýðræði hlaut rúmlega
20 prósent atkvæða en sósíaldemókrataflokkurinn
PASOK ekki nema tæp 14 prósent. Bandalag rót-
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Róttækir smáflokkar styrkja stöðu sína á gríska þinginu eftir kosningar í gær:
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FÖGNUÐUR Vilhelm G. Bergsveinsson fyrirliði lyftir hér bikarnum við gríðarlegan fögnuð HK-manna í
Kaplakrika í gær. Þetta er í fyrsta sinn sem HK-ingar hampa Íslandsmeistaratitlinum í handbolta karla. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla í gær þegar liðið
lagði FH að velli, 28-26, í Kaplakrika. HK vann úrslitaeinvígið
3-0. Liðið tapaði ekki leik í
úrslitakeppninni því í undanúrslitum vann það hitt Hafnarfjarðarliðið, Hauka, einnig í
þremur leikjum.
„Við settum okkur það markmið að verða Íslandsmeistarar,“
sagði Kristinn Guðmundsson,
annar þjálfara HK. „Mig óraði
fyrir þessu en að að þetta hafi
gerst á þennan hátt er magnað.“
FH-ingar byrjuðu leikinn
betur í gær en eins og svo oft
áður í úrslitakeppninni var
varnarleikur og markvarsla HK
góð.
Markvörðurinn Arnór Freyr
Stefánsson fór á kostum í gær
og varði oft á ótrúlegan hátt.
Alls varði hann 21 skot, þar af
eitt vítakast.
- kh, esá / sjá síðu 24

tækra vinstriflokka fékk næstflest atkvæði, eða
tæp 16 prósent.
Nikolaos Michaloliakos, leiðtogi nýnasistaflokksins, stærði sig óspart af sigrinum: „Þeir
ófrægðu okkur, ötuðu okkur auri og útilokuðu
okkur frá öllum fréttamiðlum, sjónvarpsrásum
spilltu valdaklíkunnar, og við unnum samt sigur á
þeim,“ sagði hann.
Flokkurinn hefur einkum barist gegn innflytjendum og félagar í honum hafa gengið um í
hópum svartklæddir og haft í hótunum við útlendinga.
- gb / sjá síðu 4
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Um 20 milljónir króna hafa safnast í söfnun UNICEF á Íslandi fyrir Sahel-svæðið:

Handtekinn með byssu:

Senda þakkir frá Búrkína Fasó

Með byssu á
skemmtistað

HJÁLPARSTARF Starfsfólk UNICEF

Friðrik, hefði ekki verið
þægilegra að vera Benny eða
Björn?
„Nei, varla, og svo er líka miklu
skemmtilegra að vera Frida. Hún er
svo hress og tilkippileg.“
Stórsöngvarinn Friðrik Ómar skellti sér í
gervi Fridu á ABBA-tónleikum í Hofi um
helgina. Hann sagði búninginn frekar
óþægilegan.

í Búrkína Fasó sendi þakklætiskveðjur til Íslands á dögunum, en
söfnun hér á landi til hjálpar nauðstöddum á Sahel-svæðinu hefur
gengið afar vel. Um 20 milljónir
króna hafa safnast frá yfir sjö þúsund Íslendingum.
Nærri 100.000 börn í Búrkína
Fasó eiga á hættu að þjást af völdum alvarlegrar vannæringar, en
UNICEF styður 52 næringarmiðstöðvar vítt og breitt um landið
þar sem vannærð börn fá meðhöndlun.
Í tilkynningu frá UNICEF er

ÞAKKLÆTI UNICEF á Íslandi barst á
dögunum þessi mynd frá starfsfólki
samtakanna í Búrkína Fasó. MYND/UNICEF

haft eftir Sylvana Nzirorera, sem
er yfirmaður samtakanna, að
neyðaraðgerðir UNICEF á svæð-

inu skipti sköpum. „Neyðin er
gríðarleg og hér í Búrkina Fasó sé
ég hversu miklu máli hvert framlag getur skipt,“ segir hún.
„Starfsfólk UNICEF vinnur nótt
sem nýtan dag að því að mæta
sívaxandi neyð barna á Sahelsvæðinu. En allt okkar starf byggist á frjálsum framlögum. Þess
vegna skiptir hinn mikli stuðningur frá almenningi á Íslandi svo
miklu máli. Ég get fullvissað fólk
á Íslandi um að framlögin munu
koma að gagni og nýtast vel,“ segir
hún enn fremur. Enn er hægt að
leggja málefninu lið.
- þj

Kirkjuráð í samstarf
um miðaldakirkju
Kirkjuráð hefur samþykkt að ganga til samstarfs um endurreisn miðaldadómkirkju í Skálholti. Að lokinni deiliskipulagsvinnu verður hægt að þróa og kynna
hugmyndir að útliti hússins. Kirkjan mun ekki leggja fjármuni til verkefnisins.
TVEIR SAKBORNINGANNA Walid bin
Attash og Khalid Sheikh Mohammed í
réttarsal.
NORDICPHOTOS/AFP

Réttarhöld í Guantanamo:

Réttarhöldin
verða tímafrek
BANDARÍKIN, AP Þótt formlegar

ákærur hafi verið birtar fimm
föngum í Guantanamo-búðum
Bandaríkjahers á laugardag er
ekki reiknað með að efnisleg réttarhöld hefjist fyrr en vorið 2013,
og líklegt að þau standi yfir árum
saman.
„Þetta á eftir að taka tíma,“
sagði aðalsaksóknari hersins,
Mark Martins herforingi. Hann
reiknar með holskeflu af kröfum
og beiðnum frá verjendum sakborninganna: „Við viljum að þeir
skjóti öllu sem þeir geta skotið á
okkur,“ segir Martins.
Sakborningarnir fimm virtu
dómnefndina ekki viðlits þegar
þeir mættu á laugardag og svöruðu ákærunum engu.
- gb

LÖGREGLUFRÉTTIR
Mikið um ölvunarakstur
Sex ökumenn voru stöðvaðir um
helgina vegna gruns um ölvunarakstur. Þá gistu átta fangageymslu vegna
ýmissa brota.

Slasaður eftir slagsmál
Einn var fluttur á slysadeild aðfaranótt
sunnudags eftir slagsmál. Maðurinn
reyndist lítið slasaður en gerandinn er
enn ófundinn.

ÞJÓÐKIRKJAN Kirkjuráð ákvað á síð-

asta fundi sínum að ganga til samstarfs um endurreisn miðaldadómkirkju í Skálholti, en hugmynd
þess efnis var kynnt á kirkjuþingi
í nóvember síðastliðnum.
Hugmyndir aðstandenda gera
ráð fyrir að kirkjan verði sjálfstætt menningar- og sýningarhús
og muni auka enn gildi Skálholts
sem viðkomustaðar ferðamanna.
Kirkjuráð
samþykkti
á f u nd i nu m ,
sem var haldinn fyrir rúmri
viku, að vinna
skuli deiliskipuKRISTJÁN VALUR
lag fyrir SkálINGÓLFSSON
holt þar sem
gert verði ráð
fyrir miðaldadómkirkju. Hún skuli
þó staðsett „þannig að vel fari“.
Þá verði mynduð sjálfseignarstofnun um eignarhald á kirkjunni,
skilyrði er að kostnaðaráætlanir og fjármögnun stofnkostnaðar
liggi fyrir áður en samþykkt verði
að fara út í verklegar framkvæmdir. Loks tekur Kirkjuráð fram að
kirkjan muni ekki taka fjárhagslegan þátt í verkefninu og beri
ekki áhættu af því að öðru leyti en
því að kosta gerð deiliskipulags.
Guðjón Arngrímsson upplýsingafulltrúi Icelandair er einn af
aðstandendum verkefnisins, en
hann segir í samtali við Fréttablaðið að ánægjulegt sé að þetta
skref hafi verið tekið. Margt sé þó
enn óunnið.
„Þessi samþykkt er staðfesting
á því að halda eigi þessari vinnu
áfram. Nú munum við fá að verk-

LÖGREGLUMÁL Maður var hand-

tekinn aðfaranótt sunnudags er
hann dró upp skammbyssu inni
á veitingastaðnum Goldfinger í
Kópavogi.
Dyraverðir náðu að afvopna
manninn og halda honum þar til
lögregla mætti á svæðið.
Maðurinn var undir áhrifum
áfengis er atvikið átti sér stað
og í ljós kom að skammbyssan
var óhlaðin.
Maðurinn var færður í fangageymslu og yfirheyrður í gær.
- sm

TOGAST Á VIÐ LÖGREGLU Mótmælin

snerust að hluta upp í átök.
NORDICPHOTOS/AFP

Fjölmargir handteknir:

Tugir þúsunda
mótmæla Pútín
RÚSSLAND, AP Að minnsta kosti tutt-

MIÐALDAKIRKJA Kirkjuráð mun taka þátt í undirbúningi endurreisnar miðaldakirkju við Skálholt. Hugmyndir að útliti kirkjunnar byggja á fornleifarannsóknum.

Hugmyndir á grunni rannsókna:
■ Fyrstu hugmyndir að fyrirhugaðri kirkju byggja á rannsóknum Kristjáns
Eldjárns og Harðar Ágústssonar byggingarsögufræðings á fornleifum.
Samkvæmt teikningum þeirra var miðaldakirkjan sem endurbyggja á,
byggð úr timbri, tæplega 50 metra löng, tólf metra breið og fjórtán metra
há.
■ Grunnflötur kirkjunnar verður um 600 fermetrar
■ Þegar verkefnið var kynnt í nóvember var áætlað að stofnkostnaður verkefnisins yrði um 530 milljónir króna.
efninu fagfólk á ýmsum sviðum,
svo sem byggingasögu og arkitektúr, en það er töluverð vinna eftir
þar til ákveðið verður hvort byggingin rís.“
K ristján Valur Ingólfsson
vígslubiskup í Skálholti segir
næsta skref í málinu vera að
breyta deiliskipulagi fyrir Skálholt.
„Það lá fyrir að það þurfti að
fara í breytingar á deiliskipulagi
af ýmsum ástæðum, en stærsta
spurningin er að sjálfsögðu hvar
byggingin verði staðsett. Í deiliskipulagsvinnunni verður gerð tillaga, jafnvel fleiri en ein, svo fer
þetta í eðlilegt ferli þar sem kallað

verður eftir viðbrögðum við hugmyndinni. Málið er þess vegna að
segja má enn á byrjunarreit, en nú
getur vinnan hafist.“
Kristján segir lykilmál að sátt
náist um fyrirhugaða byggingu.
„Langflestir sem eru komnir til
vits og ára hafa skoðun á því hvað
á að vera í Skálholti og ekki, þannig að það þarf að vera breið samstaða um allt sem ákveðið er.“
Ekki liggja enn fyrir endanlegar
teikningar af kirkjunni, en Kristján segir væntanlega útfærslu
munu haldast í hendur við skipulagsvinnuna og ekki skýrast fyrr
en tillögur úr þeirri vinnu liggja
fyrir.
thorgils@frettabladid.is

ugu þúsund manns tóku þátt í mótmælafundi gegn Vladimír Pútín
í Moskvu í gær, daginn áður enn
hann tekur formlega við forsetaembættinu.
Mótmælin snerust að hluta upp í
átök við lögreglu eftir að hluti hópsins reyndi að fara aðra leið en yfirvöld höfðu samþykkt. Tugir manna
voru handteknir, þar á meðal
nokkrir af leiðtogum mótmælanna.
Pútín vann sigur í forsetakosningum í mars, eftir að hafa setið
hjá í eitt kjörtímabil meðan Dmitrí
Medvedev gegndi forsetaembættinu.
- gb

Skorað á alþingismenn:

Vilja stækkun á
Þorlákshöfn
SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn
Ölfuss skorar á þingmenn suðvesturkjördæmis að leggja fram
þingsályktunartillögu um að meta
þjóðhagslega hagkvæmni stórskipahafnar í Þorlákshöfn annars
vegar og á Faxaflóasvæðinu hins
vegar.
„Uppbygging stórskipahafnar í Þorlákshöfn er nauðsynleg
fyrir frekari atvinnuuppbyggingu
á Suðurlandi,“ segir bæjarstjórnin. „Líklegt er að vaxandi fjöldi
skemmtiferðaskipa muni sækja til
Þorlákshafnar. Hafnartengd starfsemi mun vaxa og ýmis léttaiðnaður með útflutningstengda starfsemi leita til Suðurlands.“
- gar

Sala á Álfinum, megin fjáröflunarverkefni SÁÁ, hefst af fullum krafti í dag:

Byggja barna- og fjölskyldudeild
Fáðu lánuð
heyrnartæki og
finndu muninn

2YPUNS\UUP:xTPOL`YUHYZ[VKPUPZ

SAMFÉLAGSMÁL Félagsleg staða ungs

fólks sem kemur úr meðferð hjá SÁÁ
er mun lakari nú en fyrr á árum. SÁÁ
ætlar að mæta þessari þörf með stórátaki sem hefst með sölu á Álfinum í
dag. SÁÁ segir Álfasölu vera mikilsverðasta þáttinn í fjáröflun samtakanna.
Þá hefur líka komið í ljós í nýlegum
rannsóknum SÁÁ hversu mikil fjölskyldulægni er í áfengis- og vímuefnasýki. Meginverkefni Álfsins á næstunni
verður að byggja upp sérstaka barnaog fjölskyldudeild sem styðja mun við
endurreisn fjölskyldna sem eru í vanda
vegna áfengis- og vímuefnasýki.
Sala á Álfinum hófst árið 1990 og
hafa hreinar tekjur samtakanna vegna
hans verið 430 milljónir. Þessir fjármunir hafa til dæmis staðið undir uppbyggingu unglingadeildarinnar að Vogi ÁLFURINN FYRIR ALLA Sala á Álfinum hefst í dag. Þessir kátu krakkar eru á meðal
og starfsemi fjölskyldumeðferðarinnar. þeirra fjölmörgu sjálfboðaliða frá hinum ýmsu íþróttafélögum er leggja SÁÁ lið
- kh/sm

með sölu á Álfinum.
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Enginn flokkur fékk meira en 20 prósent atkvæða í þingkosningum í Grikklandi í gær:

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

123,73

124,33

Sterlingspund

200,24

201,22

Evra

162,40

163,30

Dönsk króna

21,831

21,959

Norsk króna

21,469

21,595

Sænsk króna

18,246

18,352

Japanskt jen

1,5412

1,5502

SDR

191,16

192,30
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Stóru flokkunum refsað fyrir niðurskurð
GRIKKLAND, AP Erfitt er að sjá hvaða

flokka Antonis Samaras, leiðtogi
hægrimanna, getur fengið til liðs
við sig í stjórnarmyndunarviðræður í Grikklandi, nú þegar báðum
stóru flokkunum hefur verið refsað fyrir að hafa innleitt strangar
aðhaldsaðgerðir.
Þegar talning atkvæða var langt
komin hafði flokkur hans, Nýtt lýðræði, fengið rúmlega 20 prósent
atkvæða, en sósíalistaflokkurinn
PASOK var kominn með tæplega 14
prósent. Þessir tveir flokkar hafa
síðustu áratugi skipst á um að vera
við völd í landinu.

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,6418
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Á STRANDSTAÐ Á þessari mynd sést

hvar Fernanda er strand utan við innsiglinguna.
MYND/LANDHELGISGÆSLAN

Strand við Sandgerðishöfn:

Fernanda slapp
án mikils tjóns
SANDGERÐI Flutningaskipið Fern-

anda, sem tók niðri við innsiglinguna í Sandgerðishöfn á
laugardagsmorgun, losnaði af
strandstað síðar sama dag án teljandi skemmda.
Svo virðist sem skipið hafi
komið á of mikilli ferð inn að
hafnarmynninu og ekki náð beygjunni inn í höfnina, en að því er
fram kom á Vísi.is í gær kom ekkert saknæmt í ljós við skýrslutöku
lögreglu.
Rannsókn Rannsóknarnefndar
sjóslysa er enn á byrjunarstigi og
ekki liggur enn fyrir hvað olli slysinu.
- þj

Kosningar í Serbíu:

Nikolic etur
kappi við Tadic
SERBÍA, AP Boris Tadic Serbíu-

forseti og mótherji hans, Tomislav Nikolic, þurfa að etja kappi
í seinni umferð forsetakosninga
eftir tvær vikur.
Þeir tveir fengu flest atkvæði í
fyrri umferð kosninganna í gær,
en hvorugur náði 50 prósentum
atkvæða. Tadic styður aðildarumsókn Serbíu að Evrópusambandinu en Nikolic er andvígur aðild.
Fyrstu tölur úr þingkosningum
bentu til þess að Evrópusinnar
geti myndað ríkisstjórn.
- gb

Þeir fengu að þessu sinni samtals ekki nema um það bil 35 prósent atkvæða, en þeir eru engu að
síður saman með um helming þingmanna. Ástæða þess er sú regla í
stjórnskipun Grikklands, að sá
flokkur sem flest atkvæði fær hlýtur 50 þingmenn aukreitis. Þessi
regla er til þess ætluð að auðvelda
myndum meirihlutastjórnar eins
flokks.
Flokkarnir tveir, sem hafa setið
saman í bráðabirgðastjórn síðan í
haust og samið við bæði Evrópusambandið og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn um fjárhagsaðstoð, hafa

þó frá fornu fari lítinn áhuga á að
starfa saman.
Þeir vilja nú báðir draga í land og
knýja fram breytingar á skilmálum
fjárhagsaðstoðarinnar frá ESB og
AGS, en geta vart myndað stjórn
án þess að fá þriðja flokkinn í lið
með sér.
Næststærsti flokkurinn á þingi
verður hins vegar Syrizia, bandalag róttækra vinstriflokka, sem
fær tæplega 16 prósent atkvæða. Sá
flokkur hefur, eins og aðrir flokkar sem náðu manni á þing í gær,
lýst yfir harðri andstöðu við niðurskurðinn.
- gb

NASISTAR FAGNA Gyllt dögun, flokkur

nýnasista, nær um 20 mönnum á þing.
NORDICPHOTOS/AFP

Sértryggð skuldabréf:

Hollande kosinn til
valda í Frakklandi

Íslandsbanki
stækkar skuldabréfaflokka
VIÐSKIPTI Íslandsbanki hefur
lokið útboði vegna stækkunar
á tveimur flokkum sértryggðra
skuldabréfa sem teknir voru til
viðskipta í Kauphöllinni í mars
síðastliðnum.
Annars vegar var 7 ára útgáfa
bankans stækkuð um 635 milljónir króna á ávöxtunarkröfunni
2,90 prósent. Hins vegar var 12
ára útgáfa bankans stækkuð um
850 milljónir á ávöxtunarkröfunni 3,48 prósent.
Að því er fram kemur í tilkynningu frá Íslandsbanka voru
bréfin seld til breiðs hóps fagfjárfesta en alls bárust tilboð
fyrir 2,185 milljarða.
Að baki skuldabréfinu stendur tryggingasafn sem skal
standast sérstök vikuleg álagspróf með tilliti til vaxta og
gengis gjaldmiðla.
- mþl

Mikill fögnuður braust út meðal stuðningsmanna forsetaframbjóðanda Sósíalistaflokksins þegar úrslit forsetakosninganna voru ljós. Francois Hollande vann
sigur í seinni umferð kosninganna en Sarkozy þarf að finna sér annað að gera.
FRAKKLAND, AP „Evrópa fylgist með

okkur,“ sagði sósíaldemókratinn
Francois Hollande þegar hann lýsti
yfir sigri í forsetakosningunum í
Frakklandi í gær. „Aðhald getur
ekki lengur verið eina leiðin.“
Hann hlaut um 52 prósent
atkvæða en hægri maðurinn
Nicolas Sarkozy um 48 prósent.
Sarkozy er fyrsti forseti Frakklands sem tapar þingkosningum
eftir aðeins eitt kjörtímabil í embætti. Hollande er fyrsti fulltrúi
vinstri manna í forsetaembættinu
frá því Francois Mitterand, þáverandi leiðtogi Sósíalistaflokksins,
lét af embætti árið 1995.
„Ég ber ábyrgðina á þessum
ósigri,“ sagði Sarkozy þegar hann
viðurkenndi ósigur sinn og óskaði
Hollande til hamingju. „Ég lagði
mig fram af öllum krafti en mér
tókst ekki að sannfæra meirihluta
landsmanna.“
Hann segist hafa hringt í
Hollande og óskað honum velfarnaðar í starfinu.
Erfiðasta verkefni Hollandes, til
að byrja með í það minnsta, verður glíma við Angelu Merkel Þýskalandskanslara. Hollande vill að
gerðar verði veigamiklar breytingar á nokkurra vikna gömlum samningi Evrópusambandsríkjanna um
fjárlagabandalag, sem Sarkozy
og Merkel börðust hart fyrir og
á að draga verulega úr hættunni
á sams konar fjármálakreppu og
ríkt hefur undanfarið.
Hollande ætlar því láta það
verða eitt af fyrstu verkum sínum
í embætti að halda til Berlínar á
fund við Merkel.

Ný verslun á Smáratorgi:

Sports Direct
opnar í sumar
VIÐSKIPTI Breska íþróttavörukeðjan Sports Direct áformar að opna
verslun á Smáratorgi í Kópavogi
í sumar. Sports Direct er ein
stærsta íþróttavörukeðja Bretlands með um 400 verslanir.
Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, framkvæmdastjóri Sports
Direct á Íslandi, segir í samtali
við Fréttablaðið að undirbúningur hafi staðið í nokkur ár, en nú
sé stefnt að því að opna 1100 fermetra verslun snemmsumars.
Sigurður Pálmi, ásamt Jeff
Blue og móðurfélagi Sports
Direct, hyggur á að opna fleiri
verslanir á Norðurlöndunum á
næstunni.
- þj

HOLLANDE FAGNAR SIGRI Sósíaldemókratinn Francois Hollande verður næsti forseti

Frakklands.

NORDICPHOTOS/AFP

Einnig hefur Hollande heitið því
að auka ríkisútgjöld á ýmsum sviðum, og styrkja stöðu þeirra sem
minnst mega sín í þeim efnahagsörðugleikum sem fram undan eru.
Meðal annars ætlar hann að snúa
að hluta við þeim breytingum sem
Sarkozy gerði á eftirlaunaaldri og
gefa fólki kost á að komast á eftirlaun við 60 ára aldur í stað 62 ára.
Þá er Hollande fylgjandi því að
líknardráp verði heimilað. Einnig

vill hann að hjónabönd samkynhneigðra verði leyfð í Frakklandi.
Stuðningsmenn Sarkozys eru
engan veginn ánægðir með þessi
áform og telja að Hollande muni
rústa þeim árangri, sem náðst
hefur í efnahagsmálum: „Við
ætlum að kalla Frakkland hið nýja
Grikkland,“ segir Laetitia Barone,
nítján ára aðdáandi Sarkozys.
„Hollande er nú mjög hættulegur.“
gudsteinn@frettabladid.is
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BREYTINGAR Það
verður hæg norðlæg átt á landinu
áfram næstu daga
og heldur svalt
í veðri einkum
norðan og austan
til. Á ﬁmmtudag
snýr hann sér í
suðvestanátt með
meiri hlýindum.
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KJÖRKASSINN

Miklar framkvæmdir fyrirhugaðar í endurnýjun sundlauga Reykjavíkurborgar:

Hjólreiðamaður slasaðist:

Milljarður í endurbætur lauga

Björgun gekk
hratt og vel

REYKJAVÍK Gert er ráð fyrir einum

Ert þú sátt(ur) við að Huang
Nubo fái að leigja Grímsstaði á
Fjöllum til 40 ára?
JÁ

59,3%
40,7%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Reykir þú, eða hefur þú einhvern tíma reykt?
Segðu þína skoðun á visir.is

milljarði króna í fjárframlög
Reykjavíkurborgar til endurbóta
á sundlaugum borgarinnar næstu
þrjú árin. Meðal verkefna sem
unnið verður að á þessu ári eru ný
leiktæki við sundlaugarnar, heitir
pottar, endurgerð búningsaðstöðu,
eimböð og almennar viðgerðir.
Borgarráð samþykkti á síðasta fundi sínum sérstakt átaksverkefni sem gerir ráð fyrir 500
milljóna króna framlagi í endurbætur lauganna í ár, 400 milljónum á næsta ári og 70 milljónum
árið 2014.

Aðalsafnaðarfundur Fríkirkjunnar í Reykjavík
Verður haldinn í Fríkirkjunni mánudaginn 14. maí kl. 20.00

Dagskrá;
1. Skýrsla safnaðarráðs.
2. Skýrsla forstöðumanns/Fríkirkjuprests.
3. Reikningar safnaðarins lagðir fram.

Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, segir í tilkynningu
að með verkefninu komi saman
áhersla á atvinnumál og mannaflsfrek verkefni og áhersla á laugarnar sem mega vel við viðhaldi.
„Við erum líka að gera vel við
laugarnar því fáir staðir eru eins
eftirsóttir af ferðafólki og síðast en ekki síst eru sundlaugarnar risastórt lýðheilsumál fyrir
Reykvíkinga á öllum aldri,“ segir
Dagur. Endurnýjun sundlauganna
sé ein aðaláhersla framkvæmdaáætlunar borgarinnar.
- sv

ENDURBÆTT LAUGARDALSLAUG Endurnýjun á Laugardalslaug er komin vel á
veg og hefur mælst vel fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SLYS Björgunarsveitarmenn komu
manni til aðstoðar í gær er hafði
dottið af hjóli í Reykjadal norður
af Hveragerði. Maðurinn var
ekki alvarlega slasaður en þurfti
aðstoð við að komast til byggða og
hringdi sjálfur eftir hjálp.
Töluverðan mannskap þurfti
til verksins þar sem böruburður
í fjalllendi þykir afar erfiður og
tóku alls fjórar björgunarsveitir á
Suðurlandi þátt í aðgerðinni sem
gekk greiðlega. Það tók björgunarsveitarmenn um klukkustund að
koma manninum til byggða.
- sm

Engin undanþága fyrr
en ráðherra fær svör
Iðnaðarráðherra vill svör frá Huang Nubo um umhverfismál og skipulagsmál
áður en tekin verður ákvörðun um hvort hann fær að leigja Grímsstaði á Fjöllum. Ekki búið að stofna íslenskt félag Huangs sem gera þarf samning við ríkið.

4. Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf.
5. Önnur mál.
Safnaðarráð.

VIÐSKIPTI Félag kínverska athafna-

Ung einstæ› mó›ir sem kemur úr
áfengis- og vímuefname›fer› ﬂarf
stu›ning til a› geta bæ›i sinnt bata
sínum og foreldraskyldum.

ÁLFASALAN 2012

mannsins Huangs Nubo þarf að
veita starfandi iðnaðarráðherra
svör um umhverfis- og skipulagsmál áður en hún getur tekið
ákvörðun um hvort félagið fær
undanþágu til að leigja land á
Grímsstöðum á Fjöllum.
„Ég verð að fara yfir málið og
skoða alla þætti þess,“ segir Oddný
G. Harðardóttir, fjármálaráðherra
og starfandi iðnaðarráðherra. Hún
vill meðal annars upplýsingar um
leigusamning sem Huang hyggst
gera við félag í eigu sveitarfélaga
á svæðinu, um skipulagsmál og
umhverfismál í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu.
Oddný kynnti ríkisstjórninni
fyrir helgi niðurstöðu nefndar
um ívi l na nir
vegna nýfjárfestinga, sem
fjallað hefur um
ósk Huangs um
að fá að leigja
jörðina Grímsstaði á Fjöllum
ODDNÝ G.
og reisa þar
HARÐARDÓTTIR
hótel. Nefndin
leggur til að
gerður verði fjárfestingasamningur við félag Huangs. Í slíkum
samningi myndi felast undanþágan sem félag í eigu erlends
aðila þarf til að geta leigt jörðina. Oddný bendir á að gera þurfi
samninginn við íslenskt félag í
eigu Huangs, og það félag hafi
ekki enn verið stofnað.
„Ég geri ráð fyrir því að
aðstandendur þessa félags hafi
samband við okkur í iðnaðarráðuneytinu til að fara yfir aðra þætti
þessa verkefnis og hvernig þeir
spila saman við fjárfestingasamninginn,“ segir Oddný.
Hún fagnar því að ívilnunarnefndin telji öll skilyrði fyrir gerð

UPPBYGGING Kínverski athafnamaðurinn Huang Nubo ætlar að byggja allt að
100 herbergja fimm stjörnu hótel á Grímsstöðum á Fjöllum og bjóða upp á ýmsa
ferðatengda þjónustu á jörðinni.

Ég held að ráðherrann geti ekki farið
gegn niðurstöðu þessarar
fagnefndar.
HALLDÓR JÓHANNSSON
UMBOÐSMAÐUR HUANGS NUBO

samnings uppfyllt. „Við erum að
sækjast eftir erlendri fjárfestingu
og erlendu fjármagni inn í landið,“
segir Oddný.
„Við eigum von á að fá gögn
frá ráðuneytinu varðandi samning á næstu dögum,“ segir Halldór Jóhannsson, umboðsmaður
Huangs hér á landi. Hann segir
ljóst að öll skilyrði sem ívilnunarnefndin hafi fjallað um hafi verið
uppfyllt, og málið muni vonandi
skýrast á næstu dögum.

„Ég held að ráðherrann geti
ekki farið gegn niðurstöðu þessarar fagnefndar,“ segir Halldór.
Hann segir enga ástæðu til að ætla
að slíkt standi til, og að málið sé í
réttum farvegi hjá stjórnvöldum.
Til að fyrirhuguð uppbygging á
svæðinu geti hafist þarf Huang að
gera fjárfestingarsamning til tíu
ára við ríkið.
Félag sem sveitarfélög á svæðinu hafa stofnað þurfa að auki að
kaupa landið og leigja Huang það.
Til stendur að leigan á landinu
verði til 40 ára.
Halldór segir að náist þetta í
gegn verði strax farið að huga að
hönnun og skipulagi á svæðinu.
Hann segir að ólíklegt sé að verklegar framkvæmdir geti hafist á
þessu ári, en stefnt sé að því að
hefja rekstur hótelsins árið 2016.
brjann@frettabladid.is

SA segja samfélagið verða fyrir miklum kostnaði vegna starfsdaga á leikskólum:
Aukin þekking – góð fjárfesting til framtíðar

Kostar samfélagið 4 milljarða

Kynntu þér viðskiptafræði með vinnu í Háskóla Íslands.
Kynningarfundur þriðjudaginn 8. maí kl. 12:10 í stofu 102 Gimli

www.vmv.hi.is

Save the Children á Íslandi

ATVINNUMÁL Foreldrar leikskóla-

barna og atvinnulífið í landinu
verða fyrir kostnaði sem nemur
fjórum milljörðum króna á ári
vegna fjölgunar starfsdaga í leikskólum.
Sveitarfélögin spara sér í heild
um það bil 600 milljónir króna við
að fjölga starfsdögum úr fimm í sex
og er það sjöfalt lægri kostnaður en
sá sem lendir á foreldrum. Þetta er
mat Samtaka atvinnulífsins (SA).
Í frétt á vef SA kemur fram að
áður hafi verið algengt að skipulagsfundir starfsmanna í leikskólum væru haldnir utan vinnutíma
og starfsmönnum greidd yfirvinna fyrir fundartímann. Það sé
því ákvörðun sveitarfélaganna að

skerða þann þjónustutíma sem foreldrum stendur til boða vegna þessarar skipulagsvinnu.
Að mati SA ríkir veruleg óánægja
með núverandi skipan mála, bæði
hjá foreldrum barna á leikskólum,
í fyrstu bekkjum grunnskóla og í
atvinnulífinu. „Í hnotskurn snýst
málið um að sveitarfélögin hafa
ákveðið að draga úr rekstrarkostnaði sínum og varpa honum yfir á
foreldra og atvinnulífið,“ segir í
frétt SA. „Það blasir við að þetta
er þjóðhagslega mjög óhagkvæmt
því sparnaður sveitarfélaganna af
lokun leikskólanna á skipulagsdögunum er aðeins brot af þeim kostnaði sem foreldrar og atvinnulíf
verða fyrir.“
- sv

LOKAÐ Samtök atvinnulífsins gagnrýna
ákvörðun sveitarfélaga um að fjölga
starfsdögum í leikskólum úr fimm í sex.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ENNEMM / SÍA / NM51624

Þú finnur kraftinn
þegar Ljósnetið
er komið

Ljósnetið – kraftmeiri
tenging fyrir íslensk heimili

Með Ljósnetinu færðu háhraðanettengingu með mikla flutningsgetu.
Upp- og niðurhal er mun fljótlegra og möguleikar til fjarvinnu meiri.
Þú getur streymt tónlist og kvikmyndum, tengt allt að fimm háskerpumyndlykla fyrir Sjónvarp Símans og verið með leikjatölvur og önnur
nettengd tæki fjölskyldunnar í öruggu sambandi á sama tíma.

Háhraðanet

TV / VOD

Netvarinn

5 myndlyklar

Á siminn.is sérðu hvort þú getur tengst strax í dag!
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VEISTU SVARIÐ?

Nokkur áhugi á ríkisbréfum
Ríkissjóður hefur lokið við annað erlenda skuldabréfaútboð sitt frá hruni. Bréfin seld með 6% ávöxtunarkröfu.
Tilboð bárust fyrir fjórfalda upphæð. Vaxtakostnaður ríkissjóðs hækkar en endurfjármögnunaráhætta lækkar.
1. Hvar á landinu vill lögreglan fá
bát til eftirlits?
2. Hvað eru margir starfsmenn á
Bessastöðum fyrir utan forsetann
sjálfan?
3. Hvaða knattspyrnumaður hefur
verið í gítartímum hjá Mick Rogers,
einum af stofnendum Manfred
Mann´s Earth Band?
SVÖR
1. Breiðarfirði 2. fjórir
3. Heiðar helguson

Auglýsti eftir týndum hring:

Skilvís kona
afþakkaði laun
BANDARÍKIN Bandarísk kona
endurheimti á dögunum demantshring sem hún hafði gleymt
á veitingastað á Flórída.
Hringnum var skilað eftir að
konan setti smáauglýsingu í
dagblað.
Konan segist hafa tekið af sér
hringinn þegar hún þvoði sér
um hendurnar á baðherbergi
veitingastaðsins.
Tuttugu mínútum seinna uppgötvaði hún að hún hafði gleymt
hringnum, en hann var þá horfinn.
Konan hafði samband við lögreglu, einkaspæjara og skartgripasala án árangurs og því
var auglýst í blaði.
Önnur kona hafði fundið
hringinn á salerninu og skilaði honum umsvifalaust. Hún
afþakkaði fundarlaun.
- þeb

EFNAHAGSMÁL Ríkissjóður gekk
á fimmtudag frá samningum
um útgáfu skuldabréfa upp á
einn milljarð Bandaríkjadala,
jafngildi tæpra 124 milljarða
íslenskra króna. Skuldabréfin
eru gefin út til 10 ára og voru seld
miðað við 6,0% ávöxtunarkröfu.
„Viðbrögð fjárfesta eru mjög
ánægjuleg, eftirspurn er tvisvar
sinnum meiri en í síðustu skuldabréfaútgáfu og fjöldi þátttakenda
í útboðinu er einnig tvöfalt meiri
en þá,“ segir Oddný G. Harðardóttir fjármálaráðherra.
Lagst var í útgáfuna nú í þeim
tilgangi að endurfjármagna
skuldsettan
gjaldeyrisforð a S e ðl a bankans. Ríkissjóður hefur
markað
þá
stefnu að standa
f y r i r r e g lu ODDNÝ G.
leg r i útgá fu
HARÐARDÓTTIR
skuldabréfa
til að endurfjármagna erlend lán sín og
lengja endurgreiðsluferil þeirra.
Þá ætti útgáfan að auðvelda
aðgang annarra innlendra aðila
að alþjóðlegum lánsfjármarkaði
þar sem útgáfa ríkissjóðs myndar grunn fyrir lánskjör annarra
íslenskra skuldara í erlendum
gjaldeyri.
Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna jafngildir 4,0% álagi ofan
á bandarísk ríkisbréf. Í Morgunkorni greiningar Íslandsbanka
frá því í gær kemur fram að fyrirfram hafi verið miðað við 6,38%

ávöxtunarkröfu. Útkoman er því
nokkru hagstæðari en væntingar stóðu til. Þá segir enn fremur
í Morgunkorni að kjörin séu lík
þeim kjörum sem bjóðast löndum
í svipuðum aðstæðum og Ísland.
Þannig búi Lettland og Litháen við um 3,25 til 3,50% álag og
Króatía við 4,85% álag. Þá má
nefna að Ítalía og Spánn búa við
3,8% og 4,0% álag.
Vaxtakjör nýju skuldabréfanna
eru heldur lakari en vaxtakjör á
þeim lánum ríkissjóðs sem falla
á gjalddaga á næstu árum, lánum
sem veitt voru í tengslum við
samstarfsáætlun stjórnvalda og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS).
Þó ber að hafa í huga að þau voru
veitt á mun hagstæðari kjörum
en hefðu boðist ríkissjóði á markaði á þeim tíma þegar lánin voru
tekin.
Í mars síðastliðnum fyrirfram
endurgreiddi ríkissjóður lán fyrir
svipaða upphæð og nú var tekin.
Voru það lán frá AGS og Norðurlöndunum sem voru á gjalddaga á árunum 2014 til 2016. Við
þá breytingu sem orðið hefur á
erlendu lánasafni ríkissjóðs við
útgáfuna nú og endurgreiðsluna í
mars hefur árlegur vaxtakostnaður ríkissjóðs hækkað nokkuð en á
móti hefur endurfjármögnunaráhætta ríkissjóðs lækkað.
Skuldabréfaútboðið nú er
annað erlenda skuldabréfaútboð
ríkissjóðs frá bankahruni en hið
fyrra fór fram í júní í fyrra. Þá
voru gefin út 5 ára skuldabréf
með breytilegum vöxtum og nam
áhættuálag á þau skuldabréf
3,2%.
magnusl@frettabladid.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ Ávöxtunarkrafa skuldabréfanna sem seld voru í útboðinu á

fimmtudag var nokkru lægri en búist hafði verið við.

VÖRUR SEM
EIGA HEIMA
Í ÞÍNU ELDHÚSI

Fæst í verslunum Hagkaups og Bónus

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Í kjölfar Evrópusambandsaðildar yrði að endurskoða tvíhliða viðskiptasamninga Íslands:

Viðskiptasamningar féllu sennilega niður við aðild
UTANRÍKISMÁL Óvíst er hvað verð-

FORVITIN PANDA Pandabjörn í Kína

skoðar kassa sem notaður er til að
flytja pöndur úr dýragörðum og út í
náttúruna.
NORDICPHOTOS/AFP

ur um tvíhliða viðskiptasamninga
sem Ísland hefur gert, gangi landið í Evrópusambandið (ESB). Þó
verður að teljast líklegt að framkvæmdastjórn ESB ógildi samningana. Þetta var meðal þess sem
fram kom í erindi austurríska lögmannsins Niklas Maydell á opnum
fundi Lagastofnunar Háskóla
Íslands á fimmtudag.
Maydell benti á að með gildistöku Lissabon-sáttmálans 2009
hefði vald yfir gerð tvíhliða viðskiptasamninga færst frá aðildarríkjunum til leiðtogaráðs ESB.

Íslensk stjórnvöld gætu því eftir
inngöngu ekki gert slíka samninga
við önnur ríki nema í gegnum ESB.
Maydall sagði ríki ESB um þessar mundir vera að semja um að
þeir tvíhliða viðskiptasamningar
sem ríkin höfðu gert fyrir gildistöku Lissabon-sáttmálans haldi
gildi sínu. Sá fyrirvari yrði þó á að
samningarnir mættu ekki ganga í
berhögg við löggjöf ESB auk þess
sem þeir myndu falla niður þegar
ESB sem heild hefði gert viðskiptasamning við viðkomandi ríki.
Þar sem Ísland hefði hins vegar
ekki verið í ESB fyrir gildistöku

Lissabon-sáttmálans væri líklegt
að framkvæmdastjórn ESB myndi
ógilda viðskiptasamninga Íslands
eftir aðild nema samið yrði um
annað í aðildarviðræðunum.
Í nýlegri skýrslu utanríkisráðherra segir að gerð hafi verið
greining á áhrifum þess að Ísland
fengi aðild að neti fríverslunarsamninga ESB í stað núverandi
samninga. „Niðurstaða þeirrar greiningar er að miðað við
útflutning undanfarinna ára verði
almennt ekki mikil breyting á
markaðsaðgangi til þriðju ríkja,
komi til aðildar,“ segir þar.
- mþl

NIKLAS MAYDELL Ísland yrði framvegis að
gera viðskiptasamninga í gegnum ESB.

Netanjahú tekur af skarið:

Atvinnuleysi innan Evrópusambandsins er 10,2 prósent að meðaltali:

Æpandi verð á uppboði:

Kosið til þings í
Ísrael í haust

25 milljónir manna án atvinnu
ATVINNA Atvinnuleysi í Evrópusambandsríkjunum var

Ópið seldist
fyrir metfé

ÍSRAEL, AP Benjamin Netanjahú,

10,2 prósent í mars síðastliðnum, en var 9,4 prósent á
sama tíma í fyrra. Þetta kemur fram í tölum Eurostat,
hagstofu Evrópusambandsins.
Samkvæmt mati hagstofunnar voru tæpar 25 milljónir manna án atvinnu í Evrópusambandsríkjunum
í mars, þar af voru rúmar sautján milljónir manna í
löndum á evrusvæðinu.
Fimm og hálf milljón ungs fólks undir 25 ára aldri
er án atvinnu í Evrópusambandinu. Þar af eru 3,3
milljónir á evrusvæðinu. Atvinnuleysið er því að
meðaltali 22,6 prósent hjá þessum aldurshópi.
Innan Evrópusambandsins er minnst atvinnuleysi
í Austurríki, Hollandi, Lúxemborg og Þýskalandi þar
sem það er á bilinu 4 til 5,6 prósent. Mest er atvinnuleysið sem fyrr á Spáni, 24,1 prósent. Næstmesta
atvinnuleysið er í Grikklandi þar sem 21,7 prósent
eru atvinnulaus.
Mestu breytingarnar hafa orðið í Eystrasaltsríkjunum undanfarið ár. Í Litháen hefur atvinnuleysið farið
úr 17,5 prósentum í lok 2010 niður í 14,3 prósent í lok
2011. Í Lettlandi fór atvinnuleysi úr 17,1 prósenti í 14,6
prósent og í Eistlandi er atvinnuleysið nú 11,7 prósent
en var 13,9 prósent fyrir ári.
- þeb

BANDARÍKIN, AP Verk norska listamannsins Edvards Munch, Ópið,
seldist á uppboði í New York á
fimmtudag fyrir 119.922.500
dali, andvirði nærri 15 milljarða
króna, en það er meiri upphæð
en nokkru sinni hefur fengist
fyrir listaverk á uppboði.
Munch gerði fjórar útgáfur af
verkinu, þar af tvö málverk sem
eru í eigu norskra safna. Þessi
útgáfa verksins er krítarteikning, sem var í eigu norska auðjöfursins Petters Olsen.
Mikil spenna ríkti í uppboðssalnum þær tólf mínútur, sem
boðin stóðu yfir en engar upplýsingar fengust um kaupandann
sem hreppti verkið á endanum.
Ópið er eitt þekktasta listaverk heims, gjarnan notað sem
táknmynd fyrir örvæntingu
nútímamannsins.
- gb

forsætisráðherra Ísraels, tilkynnti í gær að boðað verði til
kosninga í september næstkomandi, eða ári áður en kjörtímabil
þingsins rennur út.
Sem stendur þykir Likud,
flokkur Netanjahús, eiga góða
möguleika á sigri í þingkosningum. „Með Guðs hjálp munum við
mynda eins breiða ríkisstjórn og
mögulegt er,“ sagði hann í gær.
Netanjahú hefur verið forsætisráðherra síðan 2009 og nýtur
mikils fylgis í Ísrael samkvæmt
skoðanakönnunum.
Hann hefur hins vegar sætt
gagnrýni undanfarið, meðal
annars fyrir að láta ýmis brýn
málefni sitja á hakanum meðan
orkunni er beint gegn hættunni,
sem hann segir stafa af kjarnorkuáformum Írans.
- gb

NÚ LÆKKUM
VIÐ Í BOTN

Heyrnartól
BOSE In Ear 2

Áður 16.900 kr.
Nú 13.520 kr.

Einstaklega létt og þægileg
heyrnartól
Henta vel í ræktina eða fyrir
afþreyingu og slökun
Þægileg taska fylgir

MADRÍD Atvinnuleysi hefur lengi verið vandamál á Spáni og

hefur verið efnt til mótmæla vegna þess, meðal annars þeirra
sem sjást á myndinni frá því í fyrra.
NORDICPHOTOS/AFP

Afmælistilboð:
20% afsláttur af
BOSE búnaði

Tölvuhátalarar BOSE
Companion 2 II gráir

Frábær hljómur

Áður 26.990 kr.
Nú 21.592 kr.

Tveir hljóðinngangar

Tengi fyrir heyrnartól

Nýherji býður 20% afslátt af völdum vörum í tilefni af 20 ára afmæli sínu.
Vikuna 7. – 13. maí bjóðum við afslátt af vönduðum BOSE búnaði.
Komdu við í verslun Nýherja Borgartúni eða á netverslun.is.

Tilboðið gildir 7. maí – 13. maí.

BOSE SoundLink
þráðlaus ferðahátalari

Áður 69.900 kr.
Nú 55.920 kr.

Betri
lausnir í

20 ár
1992-2012

Lítill og nettur, aðeins 1,3 kg
Lithium rafhlaða, endist allt að
8 klst. í spilun
Þráðlaus afpilun með Bluetooth
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Á að banna kannanir rétt fyrir kosningar?

Illa rökstudd
delluhugmynd

Í

nýju frumvarpi Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra
til breytinga á fjölmiðlalögum er lagt til að fjölmiðlum verði
bannað að birta niðurstöður skoðanakannana um fylgi frambjóðenda daginn fyrir kosningar og á kjördag.
Þetta er rökstutt með því að „skoðanakannanir geti verið
skoðanamyndandi fyrir kjósendur“ og vísað til þess að bannið eigi
að hjálpa litlum eða nýjum framboðum sem mælast með lítið fylgi
rétt fyrir kosningar. „Í slíkum tilvikum geta skoðanakannanir
á síðasta degi fyrir kosningar
SKOÐUN
haft þau áhrif að kjósendur velji
frekar framboð sem talin eru líkÓlafur Þ.
legri, samkvæmt könnunum, til
Stephensen
að hljóta sæti t.d. í sveitarstjórn
olafur@frettabladid.is
eða á Alþingi,“ segir í greinargerð
með frumvarpinu.
Í henni er ekki vísað til neinna
haldbærra rannsókna, sem sýni
fram á þessi tilteknu tengsl skoðanakannana og kosningahegðunar.
Það er ekki skrýtið, vegna þess að þær eru ekki til. Raunar er gagnstæða tilgátan líka talsvert vinsæl; að framboð sem mælast með
lítinn stuðning í könnunum rétt fyrir kosningar fái samúðarfylgi.
Stjórnmálafræðingar hafa rannsakað báðar tilgátur heilmikið, en
hafi einhver tengsl fundizt eru þau í bezta falli afar veik. Engin
samstaða er meðal fræðimanna um að skoðanakannanir hafi yfirleitt nokkur áhrif á kosningahegðun.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem sú hugmynd að banna fjölmiðlum
að birta niðurstöður skoðanakannana kemur fram þótt hún hafi
ekki áður ratað inn í lagafrumvarp. Árið 1991 skilaði nefnd sérfræðinga þáverandi menntamálaráðherra skýrslu, í framhaldi af
því að Alþingi ályktaði að kanna ætti hvort ástæða væri til að setja
lög um skoðanakannanir. Niðurstaða nefndarinnar var afdráttarlaus; hún varaði beinlínis við því „að banna fólki aðgang að upplýsingum sem það kann að vilja nýta sér til ákvarðanatöku, enda
sé ekki um að ræða rangar upplýsingar sem ógni almannaheill“.
Nefndin sagði að hugmyndir eins og þær sem menntamálaráðherra vísar nú til í greinargerð með frumvarpi sínu væru „getsakir
sem rannsóknir hafa ekki staðfest“. Og jafnvel þótt tilgátur um
áhrif skoðanakannana reyndust réttar, vaknaði sú spurning hvort
þau áhrif væru svo óæskileg eða háskaleg að þau ógnuðu almannaheill. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að það væri miklu fremur
ógn við almannaheill að setja lög, sem bönnuðu almenningi að afla
sér réttra upplýsinga.
Í frumvarpinu eru engin rök færð fyrir því af hverju eigi að
banna fjölmiðlum að birta niðurstöður kannana síðustu dagana
fyrir kosningar en leyfa aðrar pólitískar fréttir, auglýsingar framboða og annað sem ætla má að veiti fólki upplýsingar um framboðin
og hafi þar með áhrif á það hvernig það ráðstafar atkvæði sínu.
Tillaga menntamálaráðherra er svona dæmigerð delluhugmynd,
sem er til þess hugsuð að hafa vit fyrir fólki en byggir ekki á neinum vísindalegum grunni. Hún er fyrst og fremst til þess fallin að
takmarka frelsi fjölmiðla og hamla aðgangi almennings að upplýsingum. Svoleiðis delluhugmyndir á Alþingi ekki að samþykkja.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

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

Ónýtt tækifæri
Komin er fram áætlun um að sveitarstjórnir á Norðausturlandi kaupi stóran
hluta af Grímsstöðum á Fjöllum og
framleigi jörðina til kínverska fjárfestisins Huangs Nubo. Kaupin yrðu
fjármögnuð með fyrirfram greiddri
leigu frá Huang. Nú skyldi maður ætla
að Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra væri ánægður með þetta.
Hann gæti jafnvel staðið keikur
og lýst yfir fullnaðarsigri; tryggt
væri að jörðin yrði áfram í eigu
Íslendinga – og ekki bara
einhverra Íslendinga;
í opinberri eigu. Í
stað þess að vera
þokkafullur í sigri yfir

ÁLFASALAN 2012

Hvað með ruðningsáhrifin?
Annars virðist ferðaþjónustan vera
skrýtin atvinnugrein. Hvar annars
staðar yrði rætt um 20 milljarða fjárfestingu án þess að
velta áhrifum hennar fyrir
sér. Hver verða ruðningsáhrifin, hvað verður um
önnur fyrirtæki
í greininni og
svo framvegis.

Ferðaþjónusta virðist ekki lúta sömu
lögmálum og önnur atvinnustarfsemi.

Klíkan má sjá um kvótann
Þór Saari er einnig ósáttur við hvernig
fara á með Grímsstaði og segir brjálæði að „örlítill hópur klíkubræðra í
fámennum sveitarstjórnum geti selt
stóran hluta landsins til Kína“. Látum
nú vera að það á einmitt ekki að selja
landið, heldur leigja það. Umhugsunarefni er að sömu „klíkubræður“ eiga að
sjá um úthlutun umtalsverðs magns
aflaheimilda, ef hugmyndir Þórs
Saari um fiskveiðistjórnun ná
fram að ganga.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Mikill virðisauki í áli
Álframleiðsla

Ungmenni sem koma úr me›fer›
ﬂurfa öfluga endurhæfingu og
virkniﬂjálfun svo ﬂau nái sem fyrst
a› fóta sig í samfélaginu

því nöldrar Ögmundur yfir, tja yfir einhverju og segir auðjöfurinn kínverska
hrósa happi yfir því að Ögmundur geti
ekki eyðilagt áform sín. Ögmundur
virðist misskilja hlutverk sitt og vera í
einhverjum persónulegum slag.

Þorsteinn
Víglundsson
framkvæmdastjóri Samtaka
álframleiðenda

Í

nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar um
framlag áliðnaðar til landsframleiðslu
á Íslandi kemur fram að beint og óbeint
framlag áliðnaðar nemur um 90 milljörðum króna á ári hverju. Þetta framlag
hefur aukinheldur nær tvöfaldast á þeim
fjórum árum sem skýrsla Hagfræðistofnunar tekur til.
Níutíu milljarðar króna samsvara um
það bil sjö prósentum af landsframleiðslu
okkar Íslendinga. Til samanburðar hefur
beint og óbeint framlag sjávarútvegs til
landsframleiðslu verið metið um 17,5 prósent. Framlag áliðnaðar er því enn sem
komið er minna en framlag sjávarútvegs,
en umtalsvert engu að síður.
Hagfræðistofnun skilgreinir í skýrslu
sinni áliðnað, ásamt orkuiðnaði, sem
grunnatvinnuveg hér á landi. Grunnatvinnuvegur er hugtak sem lengi hefur
verið í mótun innan hagfræðinnar. Slíkur
atvinnuvegur er í eðli sínu efnahagslega þýðingarmeiri en umfang hans, þ.e.
beinn virðisauki, gefur til kynna þar sem
aðrir atvinnuvegir spretta upp vegna
hans og eru háðir honum í starfsemi
sinni. Fyrir vikið geti framlag áliðnaðar
talist viðbót við landsframleiðslu. Flestar
atvinnugreinar byggja hins vegar tilvist

sína í raun á slíkum grunnatvinnuvegum
og geti því ekki einar og sér talist viðbót
við landsframleiðslu.
Niðurstaða skýrslu Hagfræðistofnunar

Niðurstaða skýrslu Hagfræðistofnunar er sem
fyrr segir að beint og óbeint
framlag áliðnaðar til landsframleiðslu sé um 90 milljarðar.

er sem fyrr segir að beint og óbeint
framlag áliðnaðar til landsframleiðslu
sé um 90 milljarðar króna á ári hverju,
eða sem samsvarar nærri sjö prósentum
af landsframleiðslu. Á árunum 2008 til
2012 er beint framlag áliðnaðar til landsframleiðslu um 3,2 prósent að meðaltali,
óbeint framlag vegna raforkuframleiðslu
tæp tvö prósent og óbeint framlag vegna
annarra birgja um 1,7 prósent að meðaltali. Það munar um minna.
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Ósagðar Íslendingasögur
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þ

að var viðtal við Baltasar
í Fréttatímanum þar sem
hann segir frá áformum um
glæpaþætti í Ríkisútvarpinu
sem á víst að taka upp á Seyðisfirði og munu vera í anda
dönsku þáttanna Forbrydelsen og amerískrar endurgerðar
þeirra þátta, The Killing. Þættirnir á Seyðisfirði ganga undir
nafninu „Trapped“.
Það er ánægjulegt að Baltasar skuli enn vilja starfa hér á
landi og vinna áfram með þeim
snjalla handritshöfundi Ólafi
Egilssyni en samstarf þeirra
gat meðal annars af sér Brúðkaupið, þá indælu mynd þar sem
Tsékov er settur niður í Flatey á
Breiðafirði sem auðvitað blasir
við að gera – svona eftir á að
hyggja.
Baltasar fylgir náttúrlega
sínum hugboðum sem hingað til hafa reynst honum nær
óbrigðul. Óskandi er að þetta
verði góðir og skemmtilegir
þættir og ekki alltof mikið „í
anda The Killing“ heldur meira
í anda Seyðisfjarðar sem hefur
einmitt mjög sérstaka töfra. Til
þess er sjónvarpið: að spegla

samfélagið okkar frekar en að
vera eins og dubbun á þessum
amerísku þáttum sem við getum
séð þúsundum saman á viku og
eru allir einhvern veginn eins,
vegna þess að þeir endurspegla
eins veruleika, eins samfélag.
Þá verða karakterarnir kunnuglegir – þessi og þessi týpa – en
ekki úr samfélaginu sjálfu heldur úr amerísku þáttunum. En til
hvers að gera slíka þætti þegar
Ameríkanarnir gera þá miklu
betur?

Hlutverk RÚV
Ríkissjónvarpið hefur staðið
sig vel að undanförnu í gerð
heimildarmynda – og nú síðast
er Pétur Gunnarsson farinn
að leiða okkur inn í 18. öldina,
sem ber að þakka sérstaklega.
Við höfum líka fengið að sjá
þætti Stephens Fry um tungumálin í heiminum, sem sum
hver eru töluð af sárafáum og
eiga í vök að verjast í alþjóðavæðingunni. Meðal annars
kom hann í afskekkta byggð á
Írlandi þar sem menn tala enn
sína írsku af þrákelkni einfaldlega vegna þess að heimurinn
er fallegri ef það tungumál fær
að lifa. Viðmælendur Frys voru
nokkuð brattir: það hefur að
sögn gengið vel hin seinni ár að
varðveita og útbreiða gelískuna
gömlu. Meðal þess sem gefist
hefur vel að nota er sjónvarpið.
Eitt það fyrsta sem mönnum þar
um slóðir datt í hug að gera var
að búa til leikna þætti úr þessu
málsamfélagi þar sem koma

fyrir smásögur og hversdagsdrömu hins almenna manns og
er miðja frásagnarinnar – nema
hvað – krá í miðjum bænum.
Líklega myndi slík miðja í
íslenskum þáttum af því tagi
vera sjoppan eða bensínstöðin.
Sambærilegir þættir eru gerðir
út um allan heim – við höfum
séð ótal þætti hér um sérviskulega lækna eða dramatíska
hótelhaldara í litlum samfélögum – þetta eru norskir þættir,
enskir, danskir og þannig mætti
lengi telja, og þeir eiga það sammerkt að aðstandendum þeirra

sig margfalt betur síðan hún
kom til, verið áræðnari og hugkvæmari, faglegri í mati sínu á
gæðum efnis og hreinlega meðvitaðri um skyldur sínar gagnvart íslenskum áhorfendum og
íslenskri menningu. Auðvitað
kann eitt og annað að hafa lukkast prýðilega en þegar maður
lítur yfir sögu sjónvarpsins
frá 1966 er það sláandi hversu
illa stofnunin hefur staðið sig í
framleiðslu á leiknu efni handa
íslenskri þjóð að spegla sig í og
er þá Spaugstofan sérstaklega
undanskilin.

Það er skylda Ríkisútvarpsins að taka
þátt í því að segja Íslendinga sögur okkar
daga, á þann hátt sem hin leikna saga ein
getur gert – og gera það almennilega.

stendur hjartanlega á sama um
það hvort þeir þykja púkalegir.
Það er öllum samfélögum nauðsyn að geta séð sig í sjónvarpinu, í leikinni sögu, en ekki bara
í viðtölum eins og hér tíðkast.
Þetta er spegill handa alþýðufólki – „venjulega fólkinu“, og
ríkisstöðvar hér og þar líta á
það sem menningarlega skyldu
sína að búa til slíkt leikið efni.
En ekki hér.
Eitthvað er að hjá Ríkisútvarpinu þegar kemur að leiknu
efni: þar hefur Stöð tvö staðið

Í Skrugguvík
Ekki kann ég skýringar á þessu.
Kannski ræður þarna einhver kúltúr sem orðið hefur
til snemma innan stofnunarinnar; kannski hefur starfið verið ómarkvisst fálm og
alltaf verið að byrja upp á nýtt.
Kannski vantar sjálfstraustið.
Og kannski vantar hreinlega
áhugann. Hitt held ég að megi
fullyrða: að áhugann vantar
ekki hjá almenningi. Við bíðum
öll eftir þáttaröðinni sem gerist í Skrugguvík og fjallar um

ung hjón sem taka að sér skólastjórn/ nýjan héraðslækni
nýkominn úr áfengismeðferð og
erfiðleika hans við að samlagast
samfélaginu/ presthjónin á brún
hjónaskilnaðar/ hestamannamótið / elliheimilið / áhöfnina á
togaranum – sem sagt eitthvað
sem á sér fyrirmynd í raunverulegu íslensku samfélagi
– fremur en til dæmis bandarískum spennuþáttum byggðum
á dönskum spennuþáttum – og
vinnur úr því á tiltekinn hátt.
Að ógleymdu öllu sagnfræðilega efninu sem bíður óbætt hjá
garði og gömlu íslensku skáldsögunum sem gera mætti frábærar seríur upp úr. Ég ætla
ekki einu sinni að minnast einu
sinni enn á Dalalíf.
Íslendinga sögur okkar daga
eru ósagðar í sjónvarpinu. Og
hvað sem þeir segja sumir:
Íslendingar eru sagnaþjóð, fólk
sem skynjar sig og samferðafólk sitt gegnum sögur. Allt iðar
hér af sögum, skrifuðum og
óskrifuðum, sögðum og ósögðum. Það er skylda Ríkisútvarpsins að taka þátt í því að segja
Íslendinga sögur okkar daga, á
þann hátt sem hin leikna saga
ein getur gert – og gera það
almennilega.
Kannski tekst Baltasar að
aflétta doðanum af hinu leikna
efni Ríkissjónvarpsins. Vonandi verður hann ekki „trapped“
inni í einhverjum klisjum eða
hefðum og gerir spennandi sjónvarp handa okkur. Geti það einhver …

AF NETINU

Takmörk fyrir málþófi
Í síðustu færslu spáði ég því að pontan á þingi yrði hertekin út af viðvarandi
valdabrölti nokkurra þingmanna. Það hefur ræst.
Nú er þörf á því að pæla pínulítið. Hugsa út fyrir rammann. Hvað er til ráða?
Það gengur ekki að hafa óstarfhæft þing. Eitt af því sem þarf að ræða opinskátt er einfaldlega það hvort það sé á nokkurn hátt í þágu lýðræðisins að
einstaka þingmenn geti hagað sér svona: farið endalaust upp í pontu, í andsvör og ræður og sagt það sama aftur og aftur.
Ef þeir gerðu svona heima hjá sér yrði þeim fleygt út.
Verður ekki að takmarka þetta? Önnur þjóðþing gera það. Af hverju ekki
við?
eyjan.is
Guðmundur Steingrímsson

Af þjóðrembu
Ríkisstjórnin getur gamnað sér við að setja þjóðrembd skilyrði fyrir leigu
Huang Nubo á Grímsstöðum á Fjöllum. Hún getur bannað, að þar verði
grafin út herskipa- og stórskipahöfn. Hún getur bannað, að þar verði reist
stórvirkjun jarðvarma. Hún getur bannað, að þar verði reist Kárahnjúkastífla. Og svo framvegis. Ekkert af þessu virðast vera fýsileg verkefni. En
með ýmsum hætti slíkum má hindra, að á Grímsstöðum verði valdamiðstöð kínverskra áhrifa. Ég sé ekkert athugavert við, að Nubo fái að æfa
ferðaþjónustu í 400 metra hæð yfir sjó. Viðbrögð Ögmundar Jónassonar eru
dæmigerð þjóðremba eyjarskeggja.
jonas.is
Jónas Kristjánsson

Skattskrár vegna álagningar 2011 sem og
virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins 2010
verða lagðar fram 7. maí 2012.
Skrárnar, sem sýna álagða skatta á gjaldendur í hverju sveitarfélagi,
liggja frammi á skattstofum eða á sérstaklega auglýstum stöðum
í hverju sveitarfélagi dagana 7. maí til 21. maí 2012 að báðum
dögum meðtöldum.
Framlagning skattskráa er samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 98. gr.
laga nr. 90/2003 og 46. gr. laga nr. 50/1988.
7. maí 2012
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Talsamband við útlönd
þegar heim er komið. Þeir sem
ferðast um landið hafa frá ýmsu að
segja en dvölin veltur hins vegar á
tveimur atriðum, náttúru og menningu. Menningarlífið á Íslandi er
öflugt og í kjölfar efnahagshrunsins
árið 2008 hefur það náð að standa
af sér áföll og niðurskurð. Stuðning við menningarstofnanir og listir í landinu þarf þó að byggja upp
aftur til framtíðar. Rökin fyrir því
er fyrst og fremst að finna í menningunni sjálfri sem veitir okkur
lífsfyllingu og ánægju en listir og
menning treysta einnig fjölbreytt
atvinnulíf þar sem sköpun verður
sífellt mikilvægari þáttur.

Menning
Katrín
Jakobsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

M

ér finnst gaman að vera kominn hingað, en það veit enginn um þennan stað,“ sagði hinn
heimsfrægi djasstónlistarmaður
Chick Corea á sviðinu í Eldborgarsal Hörpu á dögunum. Hann var
nokkuð hissa á húsinu og landinu.
Listamaðurinn tók vissulega nokkuð djúpt í árinni en víst er Ísland
lítið land og alls ekki sjálfgefið að
Kynning á íslenskum listum
hinn stóri heimur viti af okkur hér
í hafinu, jafnvel þó um sé að ræða
Hvað menningu varðar er einkar
mikilvægt að við látum vita af
víðsýnt fólk.
okkur úti í hinum stóra
Ísland hefur ýmislegt
heimi, enda höfum við
fram að færa. Skal þar
margt fram að færa.
fyrst telja náttúruna sem
Alþjóðlegt samstarf og
við verðum að standa
vörð um fyrir komandi
samskipti eru mikilvæg
kynslóðir, gesti okkar og Látum fleiri
svo að þeir sem starfa
á vettvangi menningokkur sjálf. Nálægðin við vita af okkur
ar og lista fái erlendan
óbeislaða náttúru, sjávarsíðuna, víðerni og fjalla- og okkar
samanburð til að þroskloft má svo sannarlega
ast og dafna. Nefna
kraftmiklu
flokka til forréttinda á
má fjölmörg dæmi um
nýrri öld. Eftirspurn- listum. Ísað íslenskir listamenn
in eftir því að koma til
nái góðum árangri með
verkum sínum erlendis
Íslands er einnig til stað- lenskar listir
ar, það sést best á þeirri
þessi misserin. Útgáfa á
eiga erindi
fjölgun erlendra ferðaíslenskum samtímabókmanna sem orðið hefur við heimsmenntum er með miklá undanförnum árum og
um blóma, tónlistarmenn
byggðina.
þeim fjölgar enn.
vekja athygli og aðdáun
Stoðirnar sem ferðaog ferðast um heiminn til
þjónustan byggir á eru
að syngja og leika, myndnokkrar. Flugsamgöngur
listarmenn ná í auknum
þurfa að vera tryggar og aðstaða til
mæli að byggja tengslanet sín við
að taka á móti gestunum til staðar.
erlenda sýningarsali og hátíðir og
Reynslan af heimsókninni þarf að
þannig mætti lengi telja.
vera ánægjuleg og upplifunin þannStuðningur stjórnvalda skiptir
miklu máli í þessu sambandi og
ig að gesturinn greini frá henni

hann hefur einkum farið fram í
gegnum kynningarmiðstöðvar listgreinanna sem komist hafa á laggirnar á undanförnum árum. Kvikmyndamiðstöð Íslands ýtir undir
markaðssetningu og kynningu á
kvikmyndum, ÚTÓN hefur eflt
útflutning á íslenskri tónlist, Hönnunarmiðstöð hefur náð að byggja
upp HönnunarMars í Reykjavík
sem vakið hefur alþjóðlega athygli
og Kynningarmiðstöð íslenskrar
myndlistar hefur haldið vel utan um
þátttöku Íslands á myndlistartvíæringnum í Feneyjum, svo ágæt dæmi
séu nefnd. Stuðning við kynningu
á íslenskum bókmenntum stendur til að efla með tilkomu nýrrar
miðstöðvar um þær og einnig er í
frumvarpi til sviðslistalaga gert ráð
fyrir stofnun kynningarmiðstöðvar
um íslenskar sviðslistir. Mikilvægt
er að kanna hvort þessum aðilum
kunni að reynast betur til framtíðar
að hafa með sér samstarf eða nánari samvinnu því að listgreinarnar
styðja hvor aðra eins og menn vita.
Stuðningur stjórnvalda við kynningu á íslenskum listum á erlendri
grund þarf að vera byggður á faglegum forsendum og þar gegnir þekking þeirra sem stýra miðstöðvunum lykilmáli. Þær þarf að
efla um leið og tryggt er að stuðningurinn sé í takt við þá fjölbreytni
og kraft sem finna má í íslensku
menningarlífi. Verkefnið skiptir
ekki aðeins listamenn máli, heldur
okkur öll. Menning og listir leggja
til sjálfsmyndar þjóðarinnar og efla
sköpunarkraft með henni, veita
okkur og gestum okkar ánægju og
innblástur.
Veröldin er stór, þjóðirnar margar og möguleikarnir endalausir.
Látum fleiri vita af okkur og okkar
kraftmiklu listum. Íslenskar listir
eiga erindi við heimsbyggðina.

Líf á biðstofunni
Heilbrigðismál
Bryndís
Björnsdóttir
listamaður

Þ

rítugasta apríl síðastliðinn kom
fram viðtal við Kristínu Guðmundsdóttur sem var í þann mund
að hefja söfnun fyrir styrktarfélag
kvennadeildar Landspítalans,
Líf. Með söfnuninni vill Kristín
leggja áherslu á að kvennadeildin bæti aðbúnað kvenna sem hafa
misst börn sín á meðgöngu eða í

styrktarsöfnun sem Kristín stendur fyrir.
Sjálf hef ég gengið í gegnum
fóstureyðingu og þekki þær flóknu
tilfinningar sem hún getur vakið. Á
biðstofu kvennadeildar Landspítalans lætur kona sem hefur gengið í gegnum fóstureyðingu þær
óheppilegu aðstæður ganga yfir
sig, þar sem þetta var hennar val.
Þeirri miklu sorg sem fóstureyðing getur vakið er ekki gefið svigrúm þar. Samfélagið virðist betur
í stakk búið að gangast við lagalegum forsendum fóstureyðingar en
þeim miklu sálrænu flækjum sem
hún getur kallað fram.

Þöggun er ekki rétta lausnin. Mikill fjöldi
kvenna á Íslandi hefur gengið í gegnum slíka
reynslu og þarf að geta átt orð um hana.
fæðingu. Í viðtalinu kom fram að
Kristín hafði nýverið misst tvíburadrengi sína og hafði þurft
að ganga í gegnum þá reynslu
að sitja á biðstofu kvennadeildar eftir þann missi með óléttum
konum sem biðu eftir að komast í
sónar. Með þessu lofsverða framtaki bendir Kristína á þætti sem
hafa ekki áður verið bornir fram
á opinberum vettvangi en verið
umtalaðir kvenna á milli. Aðstaðan á kvennadeild Landspítalans
þarfnast umbóta. Styrkur Kristínar hefur fengið mig til þess að vilja
benda einnig á að í þessu rými bíða
aðrar konur. Konur sem hafa gengið í gegnum fóstureyðingu.
Með þessum skrifum vil ég
benda á þann hóp kvenna sem forðast er að nefna í þessu samhengi
en sem ég tel að eigi einnig við þá

Hver sem ákvörðun kvenna verður þegar kemur að slíku vali er um
að ræða erfiðan stað að gangast
við. Ef samfélagið er búið að heimila slíkar aðgerðir undir formerkjum jafnréttis tel ég að samfélagið
ætti að gangast við því til fulls og
ekki loka dyrum á þessar konur að
aðgerðinni lokinni. Þöggun er ekki
rétta lausnin. Mikill fjöldi kvenna
á Íslandi hefur gengið í gegnum
slíka reynslu og þarf að geta átt
orð um hana.
Konur eru annað en staðreyndir
og stærðir. Við höfum okkar ólíku
upplifanir sem eru margþættar og
sem ætti að taka til greina. Því tel
ég að það eigi að horfast í augu við
hversu flókin tilveran er og leyfa
konum að mætast á biðstofu sem
tekur opnum örmum hvaða lífi sem
er.

TIL LEIGU
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Frábær verslunarstaðsetning við brúnna hjá IKEA.
Eigum annars vegar 1000 m2 rými og hins vegar 2000 m2 rými laust.
Miklir möguleikar á að aðlaga húsnæðið að þörfum leigutaka.

Nánari upplýsingar veitir Steinn Jóhannsson í síma 842 4909 eða steinnj@smaragardur.is

Smáragarður, Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, sími 585 2900, www.smaragardur.is

MÁNUDAGUR 7. maí 2012

15

Argumentum ad hominem
Landsdómur
Sigurður Gizurarson
hæstaréttarlögmaður

N

iðurstaða Landsdóms og viðbrögð Geirs H. Haarde við
honum hafa verið til umræðu undanfarna daga. Dómstóllinn sýknaði Geir af öllum ákæruatriðum
nema því að hann hefði af stórfelldu gáleysi látið fyrir farast að
halda ráðherrafundi um mikilvæg
stjórnarmálefni, svo sem boðið er í
17. gr. stjórnarskrárinnar. Eðlilega
tók Geir sakfellinguna óstinnt upp.
Hann kvaðst reiður yfir niðurstöðunni og álíta ljóst, að pólitísk
sjónarmið hefðu laumað sér inn í
landsdóminn.
Viðbrögð Geirs hafa svo aftur
orðið til þess að margir hafa talið
sig sjálfkjörna til að fella siðferðilegan viðbótardóm yfir Geir. Fyrrverandi hæstaréttardómari, Magnús Thoroddsen, fordæmdi viðbrögð
Geirs í útvarpi og lagaprófessorinn Sigurður Líndal kveður sér
hljóðs í Fréttablaðinu. Hann segir
m.a.:
„En hér fellur Geir í þá gryfju
að nota rök gegn dómendum í stað
þess að tefla fram rökum gegn
niðurstöðu þeirra. Hann býr sér
til forsendur um hugarfar þeirra
í því skyni að gera þá fyrirfram
tortryggilega og þegar af þeirri
ástæðu standist niðurstaða þeirra
ekki. Þetta er í rökfræðinni kallað
rök gegn manni en ekki málefni
(argumentum ad hominem) og er
skóladæmi um rökþrot. Með því
er máli drepið á dreif og orðræðan verður merkingarlaus.
En viðbrögð Geirs hafa víðari
skírskotun. Þau varpa ljósi á pólitíska umræðu í þjóðfélaginu nú
um stundir sem einkennist sífellt
meira af merkingarleysi. Og smám
saman einangrast hún frá öllum
veruleika og því lífi sem lifað er í
landinu. Hætt er við að hæfileikafólk kjósi sér annan starfsvettvang en stjórnmál og atgervisflótti
verði – ef hann er þá ekki þegar
hafinn.“
Sigurður Líndal gerir sig sjálfan einmitt beran að því sem hann
segist vera að gagnrýna. Það sem
hann ber Geir H. Haarde á brýn
er einmitt rök gegn manni en ekki
málefni. Grein hans er öll „argumentum ad hominem“ auk þess
að vera merkingarlaust níð. Hann
gagnrýnir skapgerð Geirs en ekki
rök hans gegn niðurstöðu Landsdóms. Aðferð Sigurðar er þó ekkert einsdæmi, því að iðulega ræðst
hann gegn persónu manna og á ég
þá ekki eingöngu við baktal hans
um einstaka menn, heldur greinaskrif hans á opinberum vettvangi.
Í greinum í Fréttablaðinu 17. marz
og 9. og 15. apríl 2011 réðst hann
gegn persónu stjórnlagaráðsmanna, þótt þeir hefðu þá ekki enn
látið neinar tillögur að stjórnarskrá frá sér fara. Talaði Sigurður
um „hóp manna sem hlutu ógilda
kosningu og eru því umboðslausir … Ef markmiði verður ekki náð
löglega er lögbrot einungis „önnur
leið“ til að ná því.“
Réttur Geirs H. Haarde til
að vefengja niðurstöðu Landsdóms sem og til að gagnrýna
persónu sjálfra dómendanna er
grundvallar mannréttindi hans.
Engum er siðferðilega skylt að
samþykkja með þögn áfellisdóm
annarra yfir sjálfum sér. Allir
hafa rétt til að mótmæla árás á

mannorð sitt, hvort heldur hún
er opinber niðurstaða dómstóls
eða venjulegt níð úti í þjóðfélaginu. Árás á Geir í þeirri stöðu sem
hann er í þegar hann er nýbúinn
að taka við áfellisdómi Landsdóms, getur ekki kallazt annað en
spark í mann sem stendur höllum
fæti – þótt ekki teljist hann liggjandi. Það er dæmigert fyrir Sigurð Líndal að slá sig til riddara
sem „hæfileika“ mann er ástundi
skynsamlega rökræðu um leið og
hann sparkar í Geir H. Haarde
þegar svona stendur á.
Röksemdir „ad hominem“ eru
ekki skóladæmi um rökþrot. Dómstólar kveða ekki ávallt upp rétt-

láta dóma og ástæða getur þá
verið til að gagnrýna dómendurna. Í Frakklandi hlauzt stjórnmálakreppa, þegar Alfred Dreyfus
var dæmdur 1894 til fangelsisvistar fyrir landráð. Dreyfus var liðsforingi í franska hernum af gyðingaættum, sem var dæmdur á
grundvelli sönnunargagna sem
reyndust fölsuð. Árið 1898 skrifaði
rithöfundurinn Emil Zola opið bréf
undir fyrirsögninni „Ég ákæri“
(J´accuse) til varnar Dreyfusi. Sú
staðreynd að Zola beindi beittum
penna sínum gegn ákærendum og
dómendum gerði ekki gagnrýni
hans merkingarlausa, heldur enn
þá beittari en ella. Dreyfus hafði

verið fangelsaður, en var síðar
náðaður af Frakklandsforseta.
Eftir dóm Hæstaréttar Bandaríkjanna 12. desember 2000 í málinu
Bush v. Gore, þar sem meirihluti
dómstólsins afhenti George W.
Bush forsetaembætti Bandaríkjanna með úrskurði sínum, héldu
mikilhæfir lögfræðingar því fram,
að dómendurnir hefðu gerzt sekir
um landráð. Lagaprófessor við
Yale-háskólann líkti niðurstöðunni
við það „þegar Kennedy var ráðinn
af dögum“ og að margra áliti voru
það engar ýkjur.
Sigurður Líndal gagnrýnir
aldrei niðurstöður Hæstaréttar
Íslands né dómstóla yfirleitt. Það

eru stjórnmál hans og lögfræði í
hnotskurn. Þegar dómarar bregðast skyldum sínum er auðvitað
full ástæða til að gagnrýna þá. Og
þegar lagaprófessor bregst þeirri
skyldu sinni að gagnrýna niðurstöður dómstóla er einnig ástæða
til að gagnrýna hann. Sigurður
hefur brugðizt hlutverki sínu sem
lagaprófessor, því að hann hefur
áratugum saman þegið laun úr ríkissjóði fyrir það verkefni að brjóta
niðurstöður íslenzkra dómstóla til
mergjar, en þess sér hvergi stað.
Hvort þar veldur vangeta eða
óheilindi skal ósagt látið. Víst er
hins vegar, að skinhelgi og sýndarmennska eru hans ær og kýr.
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301 BRESKI HEIMSPEKINGURINN DAVID HUME
(1711-1776) fæddist á þessum degi fyrir 301 ári.

timamot@frettabladid.is

Merkisatburðir

„Skynsemin er ambátt ástríðanna.“

ÞETTA GERÐIST: 7. MAÍ 1978

1197 Sex menn létust í Lönguhlíðarbrennu eða Önundarbrennu.
Bærinn Langahlíð stóð þar sem nú er Skriða í Hörgárdal.
1429 Síðasta umsátursvirki Englendinga við Orléans, Tourelles, féll.
Jóhanna af Örk varð hetja fyrir að leiða lokaáhlaupið þrátt
fyrir að vera særð.
1682 Pétur mikli varð Rússakeisari ásamt hálfbróður sínum Ívan.
1780 Jón Teitsson vígður biskup á Hólum.
1810 Sir George Stuart Mackenzie og Henry Holland læknir komu
til Íslands og skrifuðu báðir merkar bækur um ferð sína.
1812 Óveður geisaði á Vestfjörðum og fórust 54 menn á sjö skipum frá Önundarfirði.
1908 Páll Einarsson var kosinn fyrsti borgarstjóri Reykjavíkur.
1915 Farþegaskipinu Lusitaniu sökkt við Írlandsstrendur af þýskum kafbáti.
1934 Borðeyrardeilan hófst um samningsrétt félaga í verkalýðsfélagi í Hrútafirði.
1946 Japanska raftækjafyrirtækið Sony var stofnað.
1951 Bandaríkin sendu herlið til Íslands til að sjá um varnir þess,
en samningur þess efnis var undirritaður tveimur dögum fyrr.
1957 Helen Keller kom í heimsókn til Íslands til að styðja og hvetja
blinda og mállausa. Hún var bæði blind og heyrnarlaus og
varð fræg fyrir réttindabaráttu sína.
1961 Keflavíkurganga á vegum hernámsandstæðinga var gengin
frá hliði herstöðvarinnar til Reykjavíkur.
2007 Gröf Heródesar konungs fannst í hæðinni Herodium og hafði
hennar verið leitað þar í yfir 30 ár.

Jarðgöng um Oddsskarð opnuð
Á þessum degi árið 1978 voru jarðgöng milli
Eskifjarðar og Neskaupstaðar vígð. Áður
en göngin um Oddsskarð komu, var gamli
fjallvegurinn eina landleiðin milli byggðarlaganna. Hann liggur einnig um Oddsskarð.
Hann hefur verið erfiður yfirferðar og er
lokaður yfir vetrarmánuðina. Hann er í röð
hæstu fjallvega á landinu um 705 metra yfir
sjávarmáli en er enn í notkun því jarðgöngin
um Oddsskarð eru þröng.

Göngin um Oddsskarð voru grafin á
árunum 1972-1977. Þau eru 640 m löng,
einbreið með tveimur útskotum til að
mætast. Göngin eru í 630 metra hæð og
varð vegalengdin milli bæjanna tveggja um
16,2 km löng eftir tilkomu þeirra.
Göngin voru mikil samgöngubót á sínum
tíma en þykja heldur þröng í dag auk þess
sem blindhæð er inni í göngunum.

AFMÆLISBÖRN

ÁRNI GAUTUR
ARASON

SIGURJÓNA
SVERRISDÓTTIR

knattspyrnumaður er 37
ára.

ÁSTRÁÐUR
EYSTEINSSON

prófessor í
bókmenntum,
er 55 ára.

leikkona er
53 ára.

MAGNÚS TUMI
GUÐMUNDSSON

jarðeðlisfræðingur er
51 árs.
FRIÐRIK ERLINGSSON Heimsækir reglulega skóla þar sem nemendur eru að lesa að vinna með Benjamín dúfu og segir ánægjulegt að bókin

virðist enn hafa sama slagkraft hjá nýjum kynslóðum lesenda.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FRIÐRIK ERLINGSSON: FAGNAR 20 ÁRA ÚTGÁFUAFMÆLI BENJAMÍNS DÚFU
KRISTÍN GUÐMUNDSDÓTTIR
frá Norðfirði,
til heimilis að Snorrabraut 56b,
Reykjavík,

sem lést mánudaginn 30. apríl, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
9. maí kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Minningarsjóð líknardeildar
í Kópavogi (sími 543-1159 eða á heimasíðu Landspítala).
Kolbrún Sigurðardóttir
Guðlaugur Sigurðsson
Valgerður Sigurðardóttir
og fjölskyldur.

Alda Björk
Skarphéðinsdóttir
Ágúst Ólafur Georgsson

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

BERTHA GÍSLADÓTTIR
frá Vestmannaeyjum,

verður jarðsungin frá Landakirkju
föstudaginn 11. maí kl. 13.30.
Rósa Martinsdóttir
Ársæll Lárusson
Emilía Martinsdóttir
Sigurður Ingi Skarphéðinsson
Sigríður Sylvía Jakobsdóttir
Lárus Ársælsson
Sveinborg Lára Kristjánsdóttir
Bertha María Ársælsdóttir
Kolbeinn Gunnarsson
Jóhanna María Eyjólfsdóttir
Martin Eyjólfsson
Eva Þengilsdóttir
Drífa Kristín Sigurðardóttir
Martin Ingi Sigurðsson
Anna Björnsdóttir
Hildur Erna Sigurðardóttir
Steinar Sigurðsson
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskuleg frænka okkar,

LÁRA J. ÁRNADÓTTIR
frá Burstafelli, Vestmannaeyjum,
Aflagranda 40, Rvk,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 29. apríl.
Jarðsett verður frá Áskirkju þriðjudaginn
8. maí kl. 13.00.
Aðstandendur

Hefur enn sama slagkraft
„Þetta leiðir nú fyrst og fremst hugann að því hvað tíminn líður hratt,“
segir Friðrik Erlingsson rithöfundur
en skáldsaga hans, Benjamín dúfa,
kom út á þessum degi árið 1992, fyrir
réttum 20 árum, sama dag og hún hlaut
Íslensku barnabókaverðlaunin. Bókin
hefur verið endurútgefin í tilefni af
tímamótunum og er nú aðgengileg
nýjum kynslóðum lesenda.
Benjamín dúfa hlaut afar góðar viðtökur á sínum tíma, seldist vel hérlendis og útgáfurétturinn var seldur til fjölda landa. Vinsæl kvikmynd
í leikstjórn Gísla Snæs Erlingssonar
var gerð eftir bókinni, sem er í hópi
100 bestu barna- og unglingabóka sem
komið hafa út á íslensku að mati bókasafnsfræðinga.
Það hlýtur að vera draumur hvers
rithöfundar að fleiri kynslóðir lesi
bækur hans.
„Sjálfsagt er það draumur margra,
Sjálfur átti ég þó aldrei von á því að
þetta færi svona eins og það fór,“ segir
Friðrik um velgengni bókarinnar, „En

þetta hefur verið skemmtilegt og gefandi ferli. Í gegnum árin hef ég heimsótt skóla þar sem krakkar hafa verið
að lesa bókina eða vinna með hana og
það er gaman að sjá að hún virðist alltaf hafa sama slagkraft.“
Sagan fjallar um fjóra vini, sem
stofna riddarareglu til að sporna við
yfirgangi hrekkjusvínsins í hverfinu.
Sumpart hefur erindi bókarinnar jafnvel endurnýjast því hún tekur að hluta
til á málum sem eru ofarlega á baugi í
dag: einelti. „Það hefur auðvitað margt
breyst frá því að bókin kom út. Umræðan um einelti er miklu meiri núna heldur en þá og sjálfsagt eiga einhverjir
eftir að lesa bókina í því ljósi. En ég
var þó ekki meðvitað að skoða samskipti barna eða félagsleg fyrirbæri
með tæknileg nöfn eins og einelti. Ég
vildi fyrst og fremst reyna að miðla
þessum persónum af trúverðugleika.“
Bókin hefur djúp áhrif á ófáa, ekki
síst vegna þess að ein persónan – barn
– lætur lífið. Friðrik segist hafa fengið
afar sterk viðbrögð við því á sínum

tíma. „Og fæ þau enn þann dag í dag.
Þetta var ekkert sem ég lagði upp með
þegar ég byrjaði á bókinni en eftir því
sem leið á áttaði ég mig á því að svona
hlyti það að fara. Það var jafn mikið
áfall fyrir mig og lesendur að uppgötva
það en þetta hlaut að gerast ef ég átti
að vera trúr þeirri undiröldu sem var
komin af stað.“
Friðrik skrifaði tvær skáldsögur til
viðbótar sem tengdust Benjamín dúfu
óbeint, Góða ferð, Sveinn Ólafsson
sem kom út 1998, og Bróðir minn Lúsifer, sem kom út 2002. Hann hefur nú
nýlokið við að þýða þær yfir á ensku
og kemur sú fyrrnefnda út í Bandaríkjunum í haust en sú síðarnefnda í Bretlandi um svipað leyti.
„Þetta gerðist fyrir litlar og
skemmtilegar tilviljanir og verður
forvitnilegt að sjá hvert framhaldið
verður. Ég hugsaði þessar bækur sem
hugmyndalega þrenningu og það er
ánægjulegt að bráðum verða þær allar
komnar út á ensku.“
bergsteinn@frettabladid.is

Birtingarmyndir ofbeldis
Jafnréttisstofa, Rannsóknamiðstöð gegn ofbeldi og
Háskólinn á Akureyri bjóða upp á ráðstefnu um birtingamyndir ofbeldis, afleiðingar og úrræði í Háskólanum á
Akureyri (HA) föstudaginn 11. maí.
Leitast er við að fá framsögufólk og sérfræðinga af ólíkum sviðum samfélagsins til að fjalla um aðkomu þeirra,
rannsóknir og helstu þætti sem skoða þarf til að auka
þekkingu og úrræði í þessum málaflokki.
Ráðstefnustjóri er Sigurður Kristinsson, forseti hug- og
félagsvísindasviðs HA og meðal mælenda eru Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu, Sigrún Sigurðardóttir, doktorsnemi í lýðheilsuvísindum við Háskóla
Íslands, Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins og Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, verkefnastýra hjá Stígamótum.

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI Á ráðstefnunni fjalla sérfræðingar af ólíkum
sviðum um birtingarmyndir ofbeldis, afleiðingar og úrræði.

HEIMILISSÝNING
Stórsýningin Heimilið og garðurinn verður í Smáranum dagana
11.–13. maí. Gert er ráð fyrir að um 120 fyrirtæki kynni vöru
sína. Sýningin verður fjölskylduvæn og er sérstaklega hugað að
yngstu kynslóðinni. Búist er við miklum fjölda gesta.

UNA Sheila Rietscher við verk
eftir Maríu Worms Hjartardóttur
sem hún gefur nafnið Una. Þetta
eru drykkjarílát fyrir mæður og
börn. Þeim má snúa við og nota
sem kertastjaka.
MYND/STEFÁN
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FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
HÖNNUN Fjórum nemendum mótunardeildar Myndlistaskólans í Reykjavík hefur
verið boðið til þriggja vikna dvalar í postulínsverksmiðjunni Kahla í Þýskalandi.
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heila Rietscher, markaðsstjóri
postulínsverksmiðjunnar Kahla
sótti opnun á verkum nemenda í
Lækningaminjasafni Íslands á föstudag
ásamt yfirhönnuði fyrirtækisins, Barböru
Schmidt. Þar var greint frá því hvaða nemendur fengju tækifæri til að sækja verksmiðjuna heim en hún er ein sú tæknilegasta í heimi. „Þetta var erfitt val enda
var mikið af góðum verkum á sýningunni,“
segir Sheila.
Verksmiðjan Kahla og Myndlistaskólinn
í Reykjavík hafa verið í samstarfi um nokkurra ára skeið. Nemendum Myndlistaskólans hefur staðið til boða að heimsækja
verksmiðjuna en í fyrra var sérstöku
samstarfsverkefni komið á fót sem gefur
útvöldum nemendum færi á að vinna
undir handleiðslu hönnuða fyrirtækisins
og kynnast framleiðsluferlinu í þriggja
vikna heimsókn. „Það er ómetanlegt fyrir
íslenska nemendur enda engar sambærilegar verksmiðjur á Íslandi,“ segir Sheila.
„Samstarf Myndlistaskólans í Reykjavík
og Kahla er mikilvægur þáttur í þróun

og eflingu náms í keramiki á Íslandi. Með
þessu samstarfi gefst nemendum mótunardeildar ómetanlegt tækifæri til að
kynnast raunverulegum kröfum og starfsháttum hágæða postulínsverksmiðju. Um
leið fær Kahla að kynnast íslenskum nemendum og náminu í Myndlistaskólanum í
Reykjavík,“ segir Ingibjörg Jóhannsdóttir,
skólastjóri Myndlistaskólans í Reykjavík, en forsvarsmenn Kahla leggja mikla
áherslu á að halda tengslum við unga og
frjóa listamenn. Þá er mikil áhersla lögð
á umhverfisvernd í framleiðsluferlinu og
hafa vörur fyrirtækisins fengið margvísleg
virt verðlaun undanfarin ár.
„Nemendur Myndlistaskólans fengu að
þessu sinni það verkefni að vinna út frá
hugtakinu flæði og leggja verkefnin í dóm
þeirra Sheilu og Barböru. „Þetta er vítt
hugtak og komu margar frábærar hugmyndir fram,“ segir Sheila. Það voru þær
Sigríður Þóra Óðinsdóttir, Sigrún Jóna
Norðdahl, Sunna Shabnam Halldórudóttir,
og María Worms Hjartardóttir sem þóttu
■ ve
skara fram úr.

UM Eftir Sigríði Jónu
Norðdahl.

APPARATUS Eftir
Sigríði Þóru Óðinsdóttur.

MORGUNDÖGG
Eftir Sunnu Shabnam Halldórudóttur.

Sofðu vel - heilsunnar vegna
VORTILBOÐ Á ÖLLUM STILLANLEGUM HEILSURÚMUM
MIKIÐ ÚRVAL AF
SVEFNSÓFUM

a
ánað
12 m lausar
vaxta slur*
greið

Gerið gæða- og
verðsamanburð
Með okkar bestu
heilsudýnu.
Verð frá kr. 339.900 á hjónarúmi.

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

*3,5% lántökugjald
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GÓÐUR ÁRANGUR
Leo Angart þjálfar
börn með góðum
árangri.
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ÞURFA EKKI GLERAUGU
SÉU AUGUN ÞJÁLFUÐ
NÝ SÝN KYNNIR Leo Angart sjónþjálfari frá
Danmörku hefur haldið sjónþálfunarnámskeið um
allan heim. Í bígerð er heimildarmynd um efnið.
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HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

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

RAUÐHELLU HFJ
DUGGUVOGI RVK

HELLUHRAUNI HFJ

AUSTURVEGI SELFOSS
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östudaginn 11. maí og sunnudaginn 13.
maí verður Leo Angart með námskeið fyrir
börn hér á landi. Námskeið fyrir fullorðna
fara fram fimmtudaginn 10. maí og laugardaginn 12. maí. Magic Eyes for Kids nefnist námskeiðið sem er ætlað börnum frá 8-12 ára sem
vilja fá skýra sjón án þess að nota gleraugu.
Kennslan felst í því að læra á auðveldan hátt
að þjálfa augun. Leo hefur náð miklum árangri
með börn sem hafa verið fljót að ná tökum á
sjóninni. Margir halda að versnandi sjón sé
óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að eldast. Því
eldri þeim mun verri sjón. Hvers vegna eru þá
svona mörg börn með gleraugu? Leo segir að
svarið við þeirri spurningu sé hvernig þau nota
augun.
Magic Eyes þjálfun Leos Angart fyrir börn er
í leikjaformi og gengur aðallega út á að kenna
börnum augnæfingar sem skilað hafa góðum
árangri við að öðlast aftur fullkomna sjón og
jafnvel arnarsjón sem er betri en hefðbundinn
mælikvarði á góða sjón. Hann skoðar lífsstílsvenjur barnanna og ráðleggur þeim og foreldrum þeirra hvernig best sé að beita sjóninni
svo að fullur sjónstyrkur haldist út ævina. Leo
Angart greinir og endurstillir sjónina þannig að
fókusvinna augnanna verður náttúruleg, sem
veldur til að mynda því að börnin losna við viðkvæm augu og höfuðverk, ef það er fylgikvilli
sjónvandans.
Börn og fullorðnir sem til dæmis lesa mikið
eða nota óhóflega tölvu í leik og starfi er hættara við því að missa fullan sjónstyrk og þurfa
því oft á gleraugum að halda. Það er almennt
talið að gleraugun gefi barninu betri sjón en
hún verður því miður oft verri. Gleraugun
verða eins og hækja fyrir augnvöðva og augun
verða löt. Það leiðir til þess að viðkomandi
verður háður gleraugum og getur ekki verið
án þeirra. Barn sem gerir æfingarnar í tuttugu
mínútur á dag yfir oft stutt þjálfunartímabil
gæti hæglega losað sig við gleraugun.

NÁMSKEIÐIN
Sjónþjálfunaraðferðir Leo hjálpa
fólki með nærsýni,
fjarsýni og sjónskekkju. Einnig
þeim sem þurfa lesgleraugu.
Tvö námskeið
verða haldin í vikunni, annars vegar
„Töfraaugu“, námskeið fyrir börn í
fylgd foreldris og
hins vegar fullorðinsnámskeiðið
„Hentu gleraugunum“. Þau fara fram
í Háskólanum í
Reykjavík – salnum
Herkúles M209.
FYRIR FULLORÐNA
10. maí kl. 17-22 og
12. maí kl. 10-15.
FYRIR BÖRN
11. maí kl. 14-17 og
13. maí kl. 14-17.
NÁMSKEIÐIÐ
Tveir dagar
19.500 fyrir börn
29.500 fyrir fullorðna.
Léttar veitingar
verða í boði.
Námskeiðin fara
fram á einfaldri og
góðri ensku.
Skráning á námskeiðin – sjá nánar
www.nysyn.is
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Útsölustaðir:
BabySam
Móðurást
Fífa
Brimborg Akureyri
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Finndu okkur
á Facebook
Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð
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Glæsieign með útsýni
Auður Kristinsd.

Rúnar Gíslason

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Viltu selja?
Mig vantar sárlega 3 - 4
herbergja íbúð í 101 Reykjavík.
Verður að hafa sérinngang.

Eignamiðlun kynnir Gnitakór
4. Glæsilegt 222 fermetra og
vel skipulagt einbýli á tveimur
hæðum auk 51,5 fermetra
bílskúrs með mikilli lofthæð.
Húsið er einstaklega bjart með
stórum gluggum, vönduðum
innréttingum og tækjum
og glæsilegu útsýni yfir
Kórahverfið.

Vörður
Talaðu endilega við Auði
í síma 824-7772
eða audur@fasteignasalan.is
audur@fasteignasalan.is

Save the Children á Íslandi

Húsið er fallega hannað og
teiknað af Hómeiru Gharavi og
Þorgeiri Þorgeirssyni og skiptist
á eftirfarandi hátt.
Efri hæð: Stofa, eldhús og borðstofa, sjónvarpsstofa, tvö rúmgóð
barnaherbergi, hjónaherbergi og
baðherbergi. Neðri hæð: Komið er
inn í forstofu með flísum á gólfi og
fataskáp sem nær frá gólfi og upp
í loft. Rúmgott hol eða stofa með
parketi á gólfi, hægt er að breyta
þessu rými í herbergi. Snyrting
með flísum í hólf og gólf og vegghengdu salerni, gert er ráð fyrir
sturtu. Þvottahús með innréttingu
og flísum á gólfi. Inn af þvotta-

Gnitakór 4 er stórglæsileg og björt eign með stórum gluggum og fallegu útsýni.

húsi er stór geymsla og er innangengt í bílskúr frá þvottahúsi. Bílskúrinn er um 11 metrar á lengd
og fjögurra metra breiður með bílskúrshurð sem er 3 metrar sinnum 2,7 metrar og því mjög góður
jeppaskúr. Stiginn á milli hæða er
mjög glæsilegur steyptur hringstigi með parketlögðum þrepum.
Efri hæð: Komið er inn í bjarta
stofu með með stórum gluggum.
Frá stofunni er gengið út á svalir
sem snúa í suður. Eldhúsið, borð-

stofan og sjónvarpsholið er eitt
stórt opið rými, allt parketlagt
nema í kringum eldhúsinnréttingu
þar sem eru flísar. Eldhúsið er
vandað með eyju, granítborðplötum og tveimur uppþvottavélum.
Tvö rúmgóð barnaherbergi með
parketti og hjónaherbergi með
skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtuklefa og góðri innréttingu.
Á baði er renna niður í þvottahús
fyrir óhreina þvottinn.

Hraunbær 22, íbúð 201 – 110 Reykjavík

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

Úlfarsbraut 48 - Nýtt 9 íbúða fjölbýlishús í sölu.
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Hlégerði - 200 Kópavogur
Fallegt 154 m2 einbýlishús ásamt 39,4 m2 tvöföldum 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 strax. V. 42,9 m. 10318

Stórikriki - 270 Mosfellsbær

S

OP

IÐ

HÚ

Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm
endaraðhús á tveimur hæðum og
með innb. bílskúr. Húsið skiptist í
anddyri, stofur, eldhús, snyrtingu
og innbyggðan bílskúr. Á efri hæð
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og sjónvarpsherbergi (sem mætti
auðveldlega nýta sem herbergi).
V. 45 m. 3555

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

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, leik- og grunnskóli er rétt við húsið.
Íbúðirnar eru lausar til afhendingar strax. Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 18:00
Verð frá 25,8 m. 10332

Fannafold – 112 Reykjavík
Mjög fallegt og vel skipulagt
195,7 m2 endaraðhús við
Fannafold 233 í Reykjavík. Góð
staðsetning í útjarðri byggðar
með fallegu útsýni. Eignin
skiptist í forstofu, fjögur rúmgóð svefnherbergi, gestasalerni,
baðherbergi með baðkari
og sturtu, þvottahús, eldhús,
stofu, borð- og sjónvarpsstofu.
Bílskúrinn er 32,3 m2. Tvær
timburverandir og gróinn fallegur garður. V.49,7 m.

Grundartangi – 270 Mosfellsbær
Fallegt 76,3 m2 endaraðhús á
einni hæð við Grundartanga 30
í Mosfellsbæ. Um er að ræða vel
skipulagt 3ja herbergja raðhús á
fallegum stað með sér inngangi og
sérgarði. Húsið skiptist í forstofu,
gang, tvö svefnherbergi, stofu,
eldhús og geymslu m/tengi fyrir
þvottavél. V. 23,9 m.

Asparfell 8, íbúð 202 - 111 Reykjavík
Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari
hæð í lyftuhúsi við Asparfell 8 í Reykjavík. Íbúðin
er öll ný standsett! Ný gólfefni eru á allri íbúðinni.
Ný eldhúsinnrétting og tæki. Baðherbergin voru
bæði endurnýjuð. Íbúðin er nýmáluð. Eignin er
laus til afhendingar strax! V. 20,6 m. 10174

*NÝTT Á SKRÁ*
Skeljatangi - 270 Mosfellsbær
3ja herbergja, 84,9 m2 íbúð á 2. hæð með sér
inngangi í litlu fjölbýli við Skeljatanga í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús, stofu og geymslu innan íbúðarinnar. Við hlið
íbúðar er köld útigeymsla. Vinsæl staðsetning.
V. 22,5 m. 10338

Rúmgóð og björt 108,1 m2 3ja herbergja íbúð á 2. Hæð við Hraunbæ
22 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
forstofuhol, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu. Eignin er laus til afhendingar
strax. Opið hús þriðjudag frá kl.
17:30 til 18:00 V. 19,9 m.

Klettagata 15 – 220 Hafnarfjörður
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Mjög glæsilegt 292,8 m2 einbýlishús með aukaíbúð og bílskúr á
fallegum stað í útjarðri byggðar við
Klettagötu 15 í Hafnarﬁrði. Frábært
útsýni yﬁr hraunið. Eignin er laus
til afhendingar strax. Opið hús
þriðjudag frá kl. 17:30 til 18:00
V. 59,9 m.

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.

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

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

SÉRBÝLI

4 - 6 HERB.

Seltjarnarnes
Sérbýli óskast til leigu í
ca. 2-4 ár fyrir traustan aðila
Máshólar.
Fallegt, vel skipulagt og afar vel viðhaldið 242,9 fm. einbýlishús á þremur pöllum með 57,8
fm. 2ja herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Aðalíbúðin skiptist m.a. í rúmgott hol með útgangi
á verönd til suðurs, fjögur herbergi, eldhús með þvottaherbergi/búri innaf, samliggjandi
rúmgóðar stofur með útgangi á ﬂísalagðar svalir og ﬂísalagt baðherbergi. Fallegt útsýni úr
stofum út á sundin, að Esju og víðar. Nýlega hellulagðri innkeyrslu og stéttum. Garðhús á
lóðinni með rafmagni og köldu vatni. Tilboð óskast.

Bólstaðarhlíð-5 herbergja efri hæð
Falleg og vel skipulögð 119,8 fm. 5 herbergja efri hæð í nýendurnýjuðu fjórbýlishúsi í
Hlíðunum. Hæðin skiptist í rúmgott hol, samliggjandi skiptanlegar stofur, elhdús með fallegum upprunalegum innréttingum, þrjú herbergi og baðherbergi auk geymslu. Húsið var
allt endurnýjað að utan árið 2009, íbúðin er nýmáluð og svalir eru nýlega endurnýjaðar og
múraðar. Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð 38,5 millj.

Miðhús
Fallegt 210,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 32,0 fm. bílskúr. Rúmgóð og
björt stofa. Fallegt eldhús með góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa. Fjögur svefnherbergi.
Útgengi á svalir til suðurs úr hjónaherbergi og einu barnaherbergi. Lóð hönnuð af Stanislas
Bohic. Hellulagt upphitað bílaplan. Tilboð óskast

Dverghamrar.
Fallegt 182,1 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,1 fm. bílskúr. Húsið hefur nánast
allt verið tekið í gegn á síðustu árum að innan sem utan. Opið eldhús með nýrri innréttingu
og vönduðum tækjum. Sjónvarpshol. Stofa og borðstofa með uppteknu lofti og útgengi í
nýja um 16 fm. ﬂísalagða sólstofu með gólfhita. Þrjú svefnherbergi. Bílskúr með millilofti að
hluta. Lóð er í góðri rækt með viðarpöllum og steyptri upphitaðri aðkomu. Verð 59,5 millj.

Sóleyjarimi.
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. Þrjú 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.

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

Birkigrund – Kópavogi.

Bláskógar.
Vandað og þó nokkuð endurnýjað um 290,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum bílskúr á fallegum útsýnisstað. Í húsinu eru tvær íbúðir og er sér inngangur í hvora
fyrir sig. Aðalíbúðin skiptist m.a. í samliggjandi stofur með arni, rúmgott eldhús,nýendurnýjað baðherbergi og 4 herbergi. Ræktuð lóð með skjólgóðri verönd. Hiti í innkeyrslu.
Þakkantur, gluggar og hús að utan eru nýlega máluð. Verð 69,0 millj.

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
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.

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

Unnarbraut Seltjarnarnesi
Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eignin
er með vönduðum innréttingum, mikilli lofthæð og innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 svefnherbergi og 2 baðehrbergi.. Útgengt úr stofum í garðskála með heitum potti. Gólfhiti að hluta. Verð 65,0 millj.

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

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

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

Fálkagata

Bjarkarás- Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð

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

Falleg 150,3 fm. efri sérhæð, í vönduðu fjölbýlishúsi í Ásahverﬁnu. Stór og björt stofa
með útgangi á um 60 fm. svalir með útsýni til suðurs. Opið eldhús við stofu með hvítum
sprautulökkuðum innréttingum og granít á borðum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi.. Baðherbergi með hornbaðkari og rúmgóðri sturtu. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í lokaðri
bílageymslu. Tilboð óskast.

Glæsilegt 57,6 fm. vel
staðsett heilsárshús
í landi Indriðastaða,
Skorradal. Húsið er byggt
árið 2004 og stendur
á 3.853,0 fm. leigulóð
með miklum náttúrulegum gróðri. Viðarverönd í kringum bústaðinn. Frábært útsýni
til Snæfellsjökuls og
niður að Skorradalsvatni.
Bátaskýli fylgir niður við
vatn. Verð 19,8 millj.

Heilsárshús
í Skorradal

LAUGAVEGUR
120-150 FM. VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ LAUGAVEG
Óskast til leigu fyrir
traustan leigutaka
ATVINNUHÚSNÆÐI
Hverﬁsgata.
Vel staðsett 359,5 fm.
atvinnuhúsnæði á
jarðhæð og í kjallara.
Eignin er vel sjáanleg
og hefur gott auglýsingagildi. Stórir gluggar
og góð aðkoma.Á
hæðinni eru rúmgóður
sýningarsalur, 2 skrifstofur, aðstaða fyrir
starfsfólk og snyrting.
Góð lofthæð í kjallara.

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 óðviðjafnanlegu útsýni yﬁr borgina, til sjávar og víðar.
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta með miklum sérsmíðuðum innréttingum. Stórar samliggjandi stofur með arni. Flísalagðar svalir.
Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni. Púttvöllur á lóð. Verð 72,9 millj.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja herb. íbúð með sérinngangi
Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202. Rúmgóð
stofa og borðstofa. Eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu og góðum
borðkrók. Þvottaaðstaða innan íbúðar. Hiti í gólfum að hluta. Sér bílastæði og
sér útigeymsla. Verð 24,9 millj.

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

Rauðavað
4ra herbergja með sérinngangi og sér verönd. Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja 116,9 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi auk sér stæðis í bílageymslu.
Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Granít á borðum í eldhúsi
og í baðherbergi. Rúmgóð stofa/borðstofa. Fallegt eldhús með eikarinnréttingum. Þrjú rúmgóð herbergi auk fataherbergis. Stór sér verönd til suðurs með
góðum skjólveggjum. Verð 31,9 millj.

Vindás – 3ja herb.
Vel skipulögð 85,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með skjólgóðum suðursvölum og
sér stæði í bílageymslu. Rúmgóð stofa, sjónvarpshol og 2 góð svefnherbergi. Sér
geymsla innan íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni. Verð 19,5 millj.

EIGNIR ÓSKAST
JÓNSHÚS – SJÁLANDI GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

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
til sjávar. Eikarinnréttingar í eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottaherbergi
innaf eldhúsi. Verð 30,9 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.

FLATIR GARÐABÆ
EINBÝLISHÚS ÓSKAST Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
T.D. VIÐ STEKKJARFLÖT, LINDARFLÖT EÐA SMÁRAFLÖT.
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST TIL LEIGU Í HÓLUM
ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS

Sléttahraun-Hafnarﬁrði. 4ra herbergja með bílskúr
105,2 fm. íbúð á 3. hæð auk 21,8 bílskúrs við Sléttahraun. Rúmgóð forstofa. Stofa
með útgengi á suðursvalir. Eldhús með nýlegri innréttingu, Þvottaherbergi innan
íbúðar. 3 svefnherbergi. Verð 20,8 millj.

3JA HERB.

SÉRBÝLI ÓSKAST TIL LEIGU Í GARÐABÆ

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.

2JA HERB.
Sóleyjarimi - laus strax.
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi
í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin skiptist
í forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/
borðstofu með útgangi á yﬁrbyggðar svalir,
svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus
til afhendingar nú þegar. Verð 21,9 millj.

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

EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS EÐA PARHÚS KEMUR TIL GREINA
ELDRI BORGARAR
Strikið- Sjálandi
Garðabæ. 2ja herbergja
2ja herb. 88,7 fm. íbúð
á 3. hæð auk 4,1 fm. sér
geymslu. Svalir út af stofu til
suðausturs. Eikarinnrétting í
eldhúsi. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Laus til afhendingar
nú þegar. Verð 25,5 millj.

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

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.

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

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

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

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

Gnitakór - glæsileg eign

Snæland 6 - falleg íbúð
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Reynihvammur 29 - einbýli með útsýni
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs.
Í dag eru tvær íbúðir í húsinu en auðvelt er að
nýta húsið sem einbýlishús. Á síðustu árum
hefur verð endurnýjað skólp, dren sett við
húsið, húsið klætt á áveðurshliðum og nýtt
járn á þak með rennum. V. 43,9 m. 7404

Parhús
Glæsilegt og vel skipulagt einbýli á tveimur hæðum.
Húsið er 222,4 fm að stærð auk 51,5 fm bílskúrs,
Mikil lofthæð í bílskúrnum. Húsið er mjög bjart með
stórum gluggum og vönduðum innréttingum og
tækjum. Glæsilegt útsýni. V. 79 m. 1464

Falleg 4 herbergja, 99 fm íbúð á góðum stað í Fossvoginum. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 3 herbergi og baðherbergi. Suðursvalir.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 25,9 m. 1335

Hvassaleiti 21 - miðjuraðhús

Þrymsalir - Vandað einbýli
Háberg - fallegt parhús
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Mjög gott og snyrtilega umgengið 2ja hæða
140,5 fm parhús við Háberg. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi. Góður garður. V. 29,9 m. 1385

ÚS

Huldubraut 54 - glæsilegt parhús

Gott samtals 258,1 fm miðjuraðhús við Hvassaleiti.
Stór verönd. Yﬁrbyggðar svalir. Innbyggður bílskúr.
Fjögur svefnherbergi. Stórar stofur. Gegnheilt parket.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 47,0 m. 1420

Melhagi 20-22 - glæsileg íbúð
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Einstaklega fallegt og vandað einbýlishús við Þrymsali í
Kópavogi á góðum útsýnisstað. Húsið sem er á tveimur
hæðum er skráð um 330 fm en þar af er innbyggður
bílskúr 31 fm. Innréttingar og tæki eru mjög vönduð.
Halógen lýsing er í loftum. Lagt fyrir FunkBus rafkerﬁ.
Hiti er í gólfum. Fallegir pallar eru við húsið. Vönduð
og góð eign. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:30 – 18:00 V. 77 m. 1218
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Hvassaleiti - mjög gott raðhús
Fallegt mjög vel skipulagt og skemmtilega
hannað 227 fm raðhús á pöllum staðsett á
frábærum stað efst í botnlangagötu. 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. V. 49,9 m. 1424

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi af svalagangi og fylgja
íbúðinni tvö stæði í bílageymslu. Íbúðin er 96,8 fm að stærð. Þessi hæð var byggð 2005 og er
klædd að utan með álklæðningu. Glæsileg eign á frábærum stað í Vesturbænum.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 34,5 m. 4775

Ánanaust 15 - endurnýjað lyftuhús
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Tungubakki - endaraðhús

Reykás 29 - laus strax 1.hæð
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Fallegt frábærlega staðsett 292,8 fm einbýli/tvíbýli í Hrauninu í HF, steinsnar ofan við höfnina og
nálægt miðbænum. Húsið er að sjá í ágætu ástandi og er sérinngangur í báðar íbúðirnar en einnig
er innangengt milli íbúðanna. Aðalíbúðin er með 3. svefnherbergjum, stofu og arinstofu ásamt eldhúsi,þvottahúsi og baðherbergi. Aukaíbúð er með stofu/herbergi ásamt eldhúsi og borðstofu ásamt
baðherbergi. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 16:30 - 17:30 V. 59,9 m. 1446
Fallegt mjög vel skipulagt endaraðhús
á pöllum á mjög góðum útsýnisstað í
bökkunum steinsnar frá mikilli þjónustu í
Mjóddinni. Húsið er 200,2 fm að stærð með
innbyggðum bílskúr. Góðar innréttingar.
Suðursvalir. 3-4 svefnherbergi, góðar stofur.
Suðurgarður. Einstaklega gott útsýni yﬁr
borgina. V. 39,8 m. 1436

Einbýli

3ja herbergja 92,6 fm íbúð á 2.hæð í endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Endurnýjaðar innréttingar, gólfefni, skápar, innihurðir og ﬂ. Svalir útaf stofu. Sérgeymsla
innan íbúðarinnar. Sérþvottahús. Laus strax, lyklar á skrifstofu. Stórar sameiginlegar þaksvalir.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 22,9 m. 1459

OP

Raðhús

Klettagata 15 - í Hrauninu
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Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er einstaklega falleg með góðri suður verönd. Gott
sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er í
húsinu að hluta. V. 49,9 m. 6665

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

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 glerbyggingu/sólstofu að fullu eða að hluta yﬁr svalir
efstu hæðar. V. 48,5 m. 1349

HÚ

Vesturtún - Álftanes
Fallegt og vel staðsett 123 fm endaraðhús
á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Bessastaðahrepp. Húsið er í botnlangagötu
við opið svæði rétt við skólann og sundlaugina. Skjólsæll garður með timburverönd og
hellulögð bílastæði. V. 35,9 m. 1417

Hæðir

Þingvað - einstök staðsetning - glæsilegt hús
Stigahlíð - glæsilegt einbýlishús

Reykás 29 er 2ja herbergja 70,1 fm íbúð á jarðhæð í að sjá ágætu húsi með mjög góðu útsýni út
á Rauðavatn og til austurs. Parket og ﬂísar á gólfum. Sérþvottahús innan íbúðarinnar.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 16,5 m. 1458

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

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

Reynimelur 54 - neðri hæð ásamt skúr
Neðri hæð með sérinngangi 70,5 fm ásamt
15,4 fm skúr á lóð. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, eldhús með borðkrók, baðherbergi,
herbergi og tvær góðar stofur. Geymsla
íbúðarinnar er í kjallara. Skúr á lóð þarfnast
endurbóta. Góð staðsetning. V. 22,9 m. 1120

Hraunbær með aukaherbergi.
Miðstræti - sjarmerandi íbúð
Einstaklega skemmtileg og sjarmerandi íbúð
í einu af eldri húsum borgarinnar. Íbúðin er
á 3.hæð og í risi. Glæsilegt útsýni, einstakur
staður. Á hæðinni eru þrjú herbergi, fataherb.
tvær stofur, eldhús og baðherbergi. Risloft yﬁr
öllu sem gefur mikla möguleika. Mjög góðar
svalir. V. 44,9 m. 1437

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
á 1.hæð ásamt góðu aukaherbergi í kjallara
m.aðgangi að snyrtingu samt. ca 100 fm.
Góðar innréttingar. Endurnýjað ﬂísalagt baðherbergi. Góð gólfefni. Mjög góð staðsetning.
Svalir. V. 18,6 m. 1374

Skipholt 43 - með sérinngangi
Góð 90 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngang við Skipholt í Reykjavík. Þrefalt
gler er í allri íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamning. V. 19,9 m. 1435

Sóltún - björt og falleg
Blómvallagata - mikið endurnýjuð
Falleg einstaklega vel staðsett 2ja herbergja
talsvert endurnýjuð íbúð á 2.hæð í góðu húsi.
Endurnýjað eldhús, gólfefni, baðherb og ﬂ.
Góðar innréttingar. V. 17,9 m. 1406

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

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

Vesturgata - falleg íbúð

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. V. 31,5 m. 1431

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

4ra-6 herbergja

Seinakur - glæsileg íbúð
Rauðagerði 20 - glæsileg uppgerð eign
Glæsileg nær algjörlega endurnýjuð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í mjög góðu húsi.
Endurnýjað eldhús, baðherbergi, gólfefni
og ﬂ. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Rúmgóðar vistarverur, gengið úr stofu út í garð
og á verönd með heitum potti . Innangengt í
snyrtilega sameign. V. 21,9 m. 1413

Fálkagata 32 - stutt í Háskólann

3ja herbergja

Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi á góðum stað
í vesturbænum. Nýlega var skipt um alla
glugga í eigninni ásamt svalahurð, en einnig
hefur eldhús, baðherbergi, hurðar o.ﬂ. verið
endurnýjað. Auk þess hefur húsið nýlega farið
í gegnum steypuviðgerðir og málun.
V. 25,9 m. 1440

Falleg 2ja herbergja íbúð í Furugrund á 3. hæð
með góðu útsýni til vesturs yﬁr Fossvogsdalinn. Íbúðin er mjög vel skipulögð. Íbúðin er
skráð 37,4 fm og skiptist í hol, eldhús, stofu,
svefnherbergi og baðherbergi. Sér geymsla er
á jarðhæð. V. 12,4 m. 1216

Sumarhús og jarðir

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

Reynimelur - 4ra herbergja íbúð

Furugrund 66 - gott útsýni

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

Vatnshlíð - við Þverá í Borgarﬁrði
Húsið er 52,2 fm timburhús með rúmlega 51,5 fm verönd og heitum potti. Staðsetning er á
skjólgóðum stað skammt frá Helgavatni. Lítill geymsluskúr er á lóðinni. V. 15,4 m. 6705

Fellsmúli 19 - nýklætt hús - endaíbúð
og bílskúr
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. V. 25,9 m. 1408

Engjasel – Útsýnisíbúð

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

Fimm herbergja endaíbúð á tveimur hæðum
auk stæðis í upphitaðri bílageymslu. Efri hæð
er ekki í skráðum fm. V. 20,4 m. 1232

Húsafell - lítill búðstaður m. aukahúsi
Safamýri - falleg íbúð
Akurhvarf 3 - íbúð 0301 glæsileg íbúð
Falleg og mjög vel skipulögð 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á 3. og efstu hæð í vönduðu
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Stórar
svalir. Fallegt útsýni. Parket og ﬂísar á gólfum.
Góðar innréttingar. V. 33,9 m. 1444

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist þannig:
hol, stofa, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi. Sér geymsla í kjallara. Sameiginlegt
þvottahús, þurrkherbergi og hjólageymsla í
kjallara. Nýlega er búið að endurnýja skolp og
frárennslislagnir undir þessum stigagangi.
V. 24 m. 1451

Reykás - 3ja herbergja jarðhæð
Falleg einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð í fallegu litlu fjölbýli við
Reykás. Parket. Tvö herbergi. Endurnýjað eldhús. Fallegt baðherbergi. Sérþvottahús sem
nýtt hefur verið sem vinnuherb. Útgengið í
garð. Mjög góður staður og einstaklega gott
útsýni. V. 19,5 m. 1228

Góður um 30 fm “A-bústaður”. Heitur pottur. Góð verönd. Hitaveita. Bústaðurinn selst með
innbúi. V. 6,9 m. 1411

Bryggjuvegur - við Geysi
Hraunbær talsvert endurnýjuð
Glaðheimar - jarðhæð
Espigerði - glæsilegt útsýni
Falleg 4ra herbergja 116 fm íbúð með frábæru
útsýni. Íbúðin er á 4. hæð og skiptist í hol,
tvö herbergi, 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. V. 28,5 m. 1422

Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð mér sér
inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol, rúmgóða stofu og eldhús,
hjónaherbergi og baðherbergi. Innangengt
í sameiginlegt þvottahús. Búið er að skipta
um ofnalagnir, nýlegt járn á þaki og nýlegar
rennur. Gluggar og gler er endurnýjað og
húsið málað og viðgert árið 2010. V. 25,5 m.
1450

Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 91,6
fm íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli. Húsið er klætt
að mestu með steni. Endurnýjað eldhús og
baðherbergi. Mjög gott skipulag. Sameiginlegt
þvottahús með vélum og mjög snyrtileg sameign. V. 17,1 m. 1168

2ja herbergja

Veghús - glæsilegt útsýni
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 viðhaldi. V. 30,9 m. 1414

Boðagrandi - tvennar svalir og
sjávarútsýni
Vönduð og vel skipulögð 129,4 fm 4ra herbergja 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

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

Sumarbústaður Gaddstaðir - eignarland
Dúfnahólar 3ja - 2 nýir bílskúrar (2007)
Góð 74,7 fm 3ja herbergja útsýnisíbúð við
Dúfnahóla í Reykjavík. Íbúðinni fylgja tveir
nýlegir bílskúrar, 26,1 fm og 27 fm. Samtals er
eignin skráð 127,8 fm. V. 23,9 m. 1441

Hringbraut
Vel skipulögð 3ja herbergja 70 fm íbúð á
fyrstu hæð í þessum vinsælu húsum ásamt
samliggjandi geymslu og aukaherbergi í kjallara. Húsið er í góðu viðhaldi og eru bílastæði
á baklóð. V. 18,9 m. 1439

Hofsvallagata
Falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð
á frábærum stað í Vesturbænum. V. 17,9 m.
1297

Rúmóður og vel skipulagður sumarbústaður í nágrenni Hellu. Húsið stendur á 3,4 hektara afgirtu
eignarlandi. Hentar einstaklega vel hrossabeit eða skógrækt. Húsið skiptist í góða stofu, eldhús,
tvö herbergi, snyrtingu , garðstofu o.ﬂ. Stór sólpallur. Gott aðgengi og einstök staðsetning.
V. 17,9 m. 6946

Lækjasmári - Góð íbúð
Mjög góð 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
við Lækjasmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í
gang, baðherbergi, svefnherbergi, stofu og
eldhús svo og sér geymsla. V. 19,7 m. 1473

Bláskógar í Svínadal
Velstaðsettur bústaður í Svarfshólsskógi í Svínadal. Bústaðurinn er með svefnlofti en á neðri
hæð er forstofa, hol, stofa/eldhús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Verönd eru á öllum hliðum.
Útsýni er fallegt. V. 8,5 m. 6649
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Maríubaugur 83. Opið hús á mánud. 7 maí, 17:30 - 18:00
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Jónsgeisli - aukaíbúð.

Falleg íbúð með 4-svefnherbergjum í
Grafarholti

ÚS

Í einkasölu fallegt og fullbúið 266 fm einbýlishús á 2
hæðum með innbyggðum 27,4 fm bílskúr á frábærum
útsýnisstað. 60 fm, mjög falleg og vönduð 2ja herbergja
íbúð á neðri hæð með sérinngangi. Verð 69 m. uppl.
Þórarinn s. 844-6353
Keilufell

Fallegt 142,6 fm raðhús á einni hæð með sérstæðum bílsk. við Maríubaug í Grafarholti.
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 3-svefnherbergi, rúmgóð stofa, ﬂísar á gólfum, gólfhiti.
Sérstæður 27,3 fm bílskúr. Verð 42,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

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

Laufrimi 13 - Opið hús á mánud. 7 maí, 17:30 - 18:00
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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

O

Skólagerði - Vesturbær Kópavogs

Góð eign á annari hæð í litlu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi og rúmgóð stofa. Stórar
suður svalir. Uppl. Sigþór s:899 9787
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

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 s. 844-6353

Skjólsalir 14. Opið hús í dag Mánudag frá 17:30- 18:00
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Fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr, alls 159
fm. Neðri hæð m. stóru eldhúsi ásamt búri einnig
þvottahús og stór stofa. Efri hæð með tveimur svefnherb. annað þeirra er sameinað úr tveimur. Upphitað
bílskúrsplan. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nýbyggingar
Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í
Urridaholti Garðabæ.

Glæsilegt raðhús í lokaðri botnlangagötu. Þrjú svefnherbergi (geta verið 4), Stórar stofur og
velbúið eldhús. Tvær snyrtingar. Vandaðar innréttingar og góður frágangur á öllu. Skóli og
íþróttamannvirki í örstuttu göngufæri. Eign fyrir vandláta. Verð 49,9 millj uppl. Sigþór sími
899 9787

Skildinganes - parhús/einbýli á sjávarlóð. Glæsil. útsýni

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og fjölbýlishús,
í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af Urriðavatni í
Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj. með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú hægt að verða sér
út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru byggingarhæfar strax.
Öll kynningargögn á staðnum, leitið upplýsinga hjá Heiðari
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, með
bílskúr við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð og ástand húsins er gott. Sameign til
fyrirmyndar. Verð 26,4 milj, möguleg skipti á sérbýli í
Reykjavík. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Gautavík - Sérinngangur.

147 fm. íbúð á efri hæð m bílskúr. Vandaðar innréttingar
úr kirsuberjavið og gegnheilt eikarparket á gólﬁ. Til
greina kemur að taka minni eign í sama hverﬁ upp í.
Þrjú svefnherbergi m. fataskápum. Tvennar svalir. V.
32,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3ja herbergja
3ja herb. nýstandsett við Furugrund í
Kópavogi

Velskipulagt 320 fm parhús með bílskúr á rólegum stað við sjávarsíðuna í Skerjaﬁrði. Húsið
er svo til í upprunalegu ástandi og þarfnast standsetningar að innan og eithvað að utan.
Miklir möguleikar. Ásett verð 89 millj. Laust s.t. strax. Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs.
S:896-5222

Stærri eignir

Lindarbraut - Seltjarnarnes

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á
mögnuðum útsýnisstað við Aﬂakór í Kópavogi. Neðri
hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö
herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð
57milj tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið.
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Sérhæðir
Bústaðavegur - sérinngangur

Óska eftir 4-5 herb. íbúð í
Grafarvogi eða Grafarholti
fyrir ákveðna kaupendur.
Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221
Óska eftir einbýlishúsi í
Fossvogi, jafnvel gott raðhús kæmi til greina. Uppl.
veitir Bárður sölustjóri í
896-5221
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð
í Háaleitishverﬁ, Fossvogi,
Vesturbænum eða miðsvæðis í Rvík. Uppl. veitir
Bárður sölustjóri í 8965221
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð
í húsi fyrir eldri borgara í
Reykjavík eða Kópavogi.
Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221
Vantar 4ra herbergja íbúð í
Kópavogi má kosta allt að
24 miljónum.Nánari uppl.
Ellert 893-4477
Vantar 2ja herbergja í
lyftuhúsi í Hamraborg eða
Gullsmára. Uppl. Ellert
893-4477
Vantar ca 130 fm íbúð miðsvæðis. Nánari uppl. Ellert
893-4477

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.
Álfkonuhvarf - Hagstætt lán.

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
Sólvallagata - Miðsvæðis.

Glæsilegt 176 fm einbýli á einni hæð ásamt 35 fm
bílskúr. Flott hús og vel skipulagt, teiknað af Kjartani
Sveinssyni. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á
síðustu árum. Eigulegt hús á ﬂottum barnvænum stað
þar sem að stutt er í skóla, sund og alla þjónustu. Verð
63,9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Skemmtileg 5 herb. efri hæð og ris með sérinngangi
og fallegu útsýni. Endurnýjað eldhús og baðherbergi.
Parket. Stutt í alla þjónustu og skóla og útivistarparadísina í Fossvoginum. Verð 29,5 millj. Uppl. veitir
Bárður H Tryggvason sölustjóri í 896-5221

4ra-5 herb.

79 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stóran
skjólgóðan pall sem útgengt er á frá stofu. Tvö svefnherbergi. V. 24,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja

Fallegt einbýli á einni hæð, fjögur svefnherbergi og
rúmgóðar stofur, endurnýjað baðherbergi. Stór verönd
og fallegur garður með miklum trjágróðri. Góð staðsetning í lokaðri botnlangagötu. Verð.51.0 m uppl.
Sigþór s: 899 9787.

Góða 48 fm 2ja herbergja ósamþykkta íbúð í kjallara.
Íbúðin, stigagangur og húsið sjálft lítur mjög vel út. Verð
10,9, uppl. Þórarinn s. 844-6353
Austurbrún - glæsileg og mikið endurnýjuð

Fannafold einbýli á einni hæð

Háalind - parhús á einni hæð.

Gott mjög vel skipulagt ca. 150 fm parhús á einni hæð
með innb.bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum, vandaðar
innréttingar. V. 43,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Óska eftir fyrir ákveðinn
kaupanda af 150-220 raðhúsi eða einbýli í Grafarvogi eða Grafarholti á allt
að kr. 55 millj. Uppl. veitir
Bárður sölustjóri í 8965221

Mávahlíð falleg risíbúð

Heiðargerði- mikið endurnýjað einbýlishús-

Fallegt og mikið endurnýjað um 200 fm einbýlishús á
frábærum stað í Heiðargerði. Eignin skiptist í stórar stofu,
3-4 herb. Fallegar innréttingar og gólfefni. 36 fm bílskúr.
Fallegur garður, staðsettning miðsvæðis. Möguleiki á
skiptum. Verð 45,9 milj. Uppl. veitir Ellert 893-4477

ÓSKA EFTIR

Háaleitisbraut 131 fm + bílskúr

Njálsgata góð 2ja herbergja

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

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

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

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Strandvegur 26 – 210 Gbæ

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Iðalind 1 201 Kóp

Verð: 33.5m

Opið
Opið
hús
hús

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Víðihvammur 32 – 200 Kóp

Verð: 64,9m

Opið
Opið
hús
hús

Þórey
Sölufulltrúi
663 2300

Verð: 23,9m

Opið
hús

Herb:55-6Stærð: 120,7 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 215,4 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 7 mai frá kl. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudag 7 Mai kl 18.30-19.00

Mjög björt og falleg íbúð með stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er á
2 hæð í góðu lyftuhúsi. Um er að ræða íbúð með 3 svefnherbergjum
og 2 aðskildum stofum með holi. Rúmgóðar 14,6fm suður-svalir.
Fallegt útsýni er út á sjó á milli húsa og að Bessastöðum. Gólfefni er
eikarparket og flísar.

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.

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

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Ásbúð 80 - 210 Gbæ

Herb:35-6Stærð: 79,2
Herb.
9,2 fm

Fagrakinn 15 – 220 Hfj

Verð: 89,9m

Opið
Opið
hús
hús

Drekavellir 37 – 221 Hfj

Verð: 16,9m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 63,4m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:75-6Stærð: 344,0 fm
Herb.

Herb:25-6Stærð: 65,7 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 230 fm
Herb.

OPIÐ HÚS þriðjudag 8 mai kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS þriðjud. 8. maí kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18:30-19:00

Eignin getur verið laus í júní. Glæsilegt og mikið endurnýjað hús
teiknað af Kjartani Sveins, garður hannaður af Stanislas með
veröndum, skjólveggjum, heitum potti og fallegum gróðri. Bílskúrinn er
50 fm og möguleiki á að hafa aukaíbúð á neðri hæð með sérinngangi.
þetta er mjög gott fjölskylduhús, stutt er í skóla og leikskóla.

Góð íbúð í tvíbýlishúsi á jarðhæð með sér inngangi. Rúmgott
svefnherb. og stofa. Eldhús með góðri innréttingu, eldavél, borðkrók
og góðum glugga. Baðherbergið allt uppgert með tengi fyrir þvottavél.
Endurnýjað skolp. Sameiginlegur garður í rækt og húsið allt vel við
haldið.

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

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Sigtún 45 105 Rvk

Verð: 18,5m

Sogavegur 132 – 108 Rvk

Lautasmári 24-201 Kóp

Verð: 26,9m

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 78,2 fm

Herb. 4

Stærð: 105 fm

Herb. 3

Mýrarás 4, 110 Rvk

Verð: 25,9m

Opið
hús

Verð: 55,9m

Opið
hús

Stærð: 98 fm

Herb. 6

Stærð: 224,1 fm

Hringið og bókið skoðun!

OPIÐ HÚS mánud.7.maí kl 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud.7.maí kl 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 7. maí kl. 17:30-18:00

Frábærlega staðsett 3ja.herb íbúð í kjallara í
fallegu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í
borginni. Tvö svefnherbergi og rúmgóð stofa.
Örstutt er í alla þjónustu, fallegar gönguleiðir,
Laugardalinn og fl.

Glæsileg sérhæð sem hefur verið mjög mikið
endurnýjuð. Eigninni fylgir stór u.þ.b 50 fm
timburverönd. Innréttingar, gluggar og gler,
hurðar, gólfefni, rafmagn, ofnar og lagnir hafa
verið endurnýjuð.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð með suðursvölum.
Frábær staðsetning og stutt í alla helstu
þjónustu.

Fallegt og vel skipulagt einbýli: 4 svefnherb.
fataherbergi, 2 baðherb., eldhús með borðkrók,
rúmgóðar stofur og skemmtilegt miðjuhol gera
þetta hús í senn fallegt og klassískt.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Barónsstígur 65 - 101 Rvk

Verð: 27,5m

Opið
hús

Vesturgata 14 – 101 Rvk

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Verð: 19,0m

Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Kaplaskjólsvegur 31 – 107 Rvk Verð: 11.9m

Opið
hús

Opið
hús

Herb. 2

Verð: 25,4m

Opið
hús

Herb. 3-4 Stærð: 111,1 fm

Herb. 2

OPIÐ HÚS mánud. 07.maí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 07.maí kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 07.maí frá kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 7. maí kl. 17:30-18:00.

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.

Tveggja herbergja íbúð á tveimur hæðum í
þríbýli frá 1911. Húsið var allt endurnýjað árið
2000. Forstofa, stofa og eldhús á fyrstu hæð,
hringstigi niður í stórt herbergi, baðherbergi og
þvottahús. Sameiginleg geymsla.

Hægt að yfirtaka gott lán frá Landsb. upp á 9,5
M. Falleg og vel skipulögð íbúð í kjallara.
Stigahús er snyrtilegt. Skólpið er endurnýjað.
Baðherbergi er einnig endurnýjað. Íbúð á
frábærum stað í vesturbæ Reykjavíkur.

Góð endaíbúð á 2. hæð með útsýni til suðurs og
vesturs við Laufrima 10 A í Grafarvogi.
Sérinngangur er í íbúðina af svölum. Parket á
gólfum í stofu og herbergjum. Þrjú góð
svefnherbergi.

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Skeiðakur 8 - 210 Gbæ

Stærð: 69,9 fm

Laufrimi 10 A - 112 Rvk

Stærð: 40 fm

Orlando-Watersong

Verð: 32m

Herb. 4

Verð: Tilboð

Stærð: 102 fm

Hörðukór 1 – 203 Kóp

Verð: 32,0m

Opið
hús

Stærð lóðar: 812 fm

Herb. 3-4

Stærð: 124,6 fm

Nánari upplýsingar í síma 6-600-700

ORLANDO - WATERSONG - 15min akstur frá Disney World

OPIÐ HÚS mánud. 7. maí kl. 17:30-18:00

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Sérlega vel staðsett 812 fm hornlóð í Akralandi í
Garðabæ. Lóðinni getur fylgt samþykkt teikning
af glæsilegu einbýlishúsi, teiknað af arkitektinum
Sigurði Hallgrímssyni. Einnig er hægt að fá húsið
afhent fullbúið að utan og fokhelt að innan.

Glæsilega hannað 285fm einbýlishús í botngötu á stórri lóð. 6 góð svefnherbergi, þar af tvö með
fataherbergi og hin með skápum. 4 baðherbergi. Eldhús er mjög rúmgott og þaðan er opið yfir í
fjölskyldurými. Góð sundlaug og pottur er á stórri verönd sem er undir lokuðu neti. Öll herbergi eru með
síma og sjónvarpstenglum, öflug loftkæling.. Fasteignin er í eigu íslensks einkahlutafélags og er því
sérlega góður fjárfestingakostur fyrir einstaklinga eða fyrirtæki. Góðir leigutekjumöguleikar.

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

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

Þorlákur Ómar Einarsson
sölustjóri

stakfell.is

Fax 535 1009

Ólafsgeisli - 113 Rvk
232,6 fm einbýlishús á 2. hæðum með innb.
bílskúr. 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Innangengt í tvöfaldan bílskúr.

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.

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

Sunnuvegur - 104 Rvk
390.9 fm hús á 2. hæðum þar af 53.4 fm
bílskúr. Húsið stendur á góðri hornlóð.
Suðurgarður m/palli og pott. Efri hæð með
stofum og eldhúsi, neðri með svefnh. þvottah. sundl. og sauna.

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

Þingás - 110 Rvk
155.2 fm 5 herb raðhús. þar af 26.4 fm bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu, baðherbergi, þvottahús, þrjú svefnherbergi, eldhús
og sjónvarpshol í risi. Verð 39.9 millj.

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.

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

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

Logafold - 112 Rvk
163,8 fermetra einbýlishús á einni hæð, þarf
af 24 fermetra bílskúr. Fallegur suður garður
með trjágróðri. Fjögur rúmgóð svefnherbergi.

Höfum kaupanda að rað- eða
parhúsi í Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að 3ja herb
íbúð í lyftuhúsi í 101 – 108 Rvk

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

Laufengi - 112 Rvk
106,9 fm. endaíbúð á 2. hæð í tveggja hæða
fjölbýlishúsi. Sérinngangur af svölum. Góð
sameign. Fallegt útsýni. Má vera með hund.
Verð 27.9 millj

Dúfnahólar - 109 Rvk
2ja her íbúð á 2. hæð. Íbúðin er parketlögð
nema bað. Yfirbyggðar svalir með miklu
útsýni. Verð 11.9 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj
Góð 95,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í anddyri, eldhús, stofu, bað, 2.
svefnh. Laus strax.
Verð 17.9 millj.

Skógarás - 112 Rvk
2ja herb íbúð á jarðhæð með sér verönd.
Baðherbergi var endurnýjað 2006, flísalagt,
skipt um salerni og innréttingu.Þvottahús/
geymsla er innan íbúðar. Verð 19.9 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

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

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

Gnoðavogur - 104 Rvk
159,1 fm 5 herb íbúð á annarri hæð, þar af
23,3 fm bílskúr. Flísalagt baðherbergi í hólf
og gólf, innrétting, sturta. Verð 33.9 millj

Baugakór - 203 Kóp.
Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóðar suðursvalir. Stæði
í bílageymslu. Verð 25,9 millj.

Sóltún - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 7.
hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra stæði í
bílskýli. Verð 29.9 millj.

Þorrasalir - 201 Kóp.
Nýjar fullbúnar 3ja herb. með sérinngang
af svölum, stæði í bílskýli. ÚTSÝNI YFIR
GOLFVÖLL GKG. göngufæri við alla þjónustu,
sund, skóla ofl. Verð frá 22.5 millj.

Lundarbrekka - 200 Kóp
92.7 fm auk 13.9 fm geymslu alls 106.6 fm.
4ra herbergja endaíbúð með sér inngang af
svölum. Sér geymsla. Sam þvottah. Suðursvalir. Verð 22.9 millj

Höfum ákveðinn kaupanda
að 150-200 fm hæð, par-,
rað- eða einbýlishúsi í 101.

Skugginn Vatnsstígur - 101 Rvk
Nýjar gæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útisýni út sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Við erum við símann

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

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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

OPIÐ HÚS
Á MORGUN
þriðjudag 8. maí

18:00 - 18:45
270 Mosfellsbær

101 Reykjavík

105 Reykjavík

Óðinsgata

Þrastarhöfði 33

Laugarnesvegur

Mjög sjarmerandi 3ja herb.

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Björt 3ja herbergja

68,2 fm íbúð á annarri hæð

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Hús gegnumtekið 2011!

Björt og opin

Stórar svalir - mikið útsýni

Í þrílyftu húsi með sérinngangi

Vandaðar innréttingar og tæki

Hátt til lofts, háir gluggar

25,9 millj.

Laus við samning!

Instabus rafkerﬁ

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

Góð kaup

Halldór Ingi Andrésson, löggiltur fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

87 millj.

Verð:

Verð:

18,1 millj.

OPIÐ HÚS
Á MORGUN
þriðjudag 8. maí

17:00 - 18:00
170 Seltjarnarnes

104 Reykjavík

105 Reykjavík

Langholtsvegur

Skerjabraut 3a

Mávahlíð

2ja - 3ja herbergja á 2. hæð

260 fm einbýli sem kemur virkilega á óvart

Hugguleg 111,9 fm efri hæð

Góðar suðursvalir

Möguleiki á 5 svefnherbergjum

2-3 svefnherbergi

Sérinngangur

Hús í góðu ástandandi

Endurnýjað m.a. þak og skolp

Laus strax!

650 fm byggingréttur

Áhv. yﬁrtakanleg lán um 23,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

18,9 millj.

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

Verð:

41,9 millj.

Verð:

29,9 millj.

OPIÐ HÚS
Í DAG
mánudag 7. maí

17:30 - 18:00

203 Kópavogur

111 Reykjavík

110 Reykjavík

Akurhvarf

Hraunberg 19

Birtingakvísl - góð lán

2ja herbergja

Fallegt 273 fm einbýlishús

Raðhús á tveimur hæðum

Vandaðar ísl. innréttingar

Tvær auka íbúðir í bílskúr

3 svefnherbergi

Þvottahús í íbúð

Gott áhvílandi lán

Yﬁrtaka á láni Íls fyrir 30 millj.

Lyftublokk
Útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

22,9 millj.

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

Verð:

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

Kíktu við á

58,5 millj.

Verð:

30,7 millj.

www.miklaborg.is
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108 Reykjavík

110 Reykjavík

111 Reykjavík

203 Kópavogur

Heiðargerði - einbýli

Rauðás

Suðurhólar

Fallegt einbýli í grónu hverﬁ

2ja herbergja

Falleg 4ra herbergja

Gullfallegt einbýli

Stærð 204,6 fm

Eldhús m. borðkrók

Þvottaaðstaða í íbúð

Sérstæður bílskúr og sauna

Sérstæður 36 fm bílskúr

Þvottahús innan íbúðar

Suðursvalir

4 svefnherbergi

Töluvert endurnýjað

Gengið úr stofu á verönd

Fallegt útsýni

Gott fjölskyldurými

Frábær staðsetning

Verð:

54,9 millj.

Útsýni

21 millj.

Verð:

104 Reykjavík

22,9 millj.

Verð:

104 Reykjavík

Fákahvarf

Algjör gullmoli!

Verð:

54,0 millj.

110 Reykjavík

301 Akranes

Nökkvavogur

Sæviðarsund

Krókavað

Eyrarskógur - Sumarhús

3ja herbergja, kjallari

Nútímalegt og glæsilegt raðhús

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

Stærð 86,9 m²

Allt á einni hæð

Góð staðsetning

Stórir gluggar

Rúmgóð íbúð

Góðar stofur

Glæsileg efri hæð
Endahús, óheft útsýni til austurs
Fullfrágenginn bílskúr
Sérlega vönduð eign

Gott áhvílandi lán

Verð:

20,5millj.

Fallegur garður

57 millj.

Verð:

Útsýni yﬁr Eyrarvatn og Vatnaskóg
Gróin og falleg lóð

40 millj.

Verð:

Verð:

9,9 millj.

Ólafsgeisli
Rétt við golfvöllinn

105 Reykjavík

801 Selfoss

Grænahlíð

Austurbyggð

Góð 4ra herbergja
Lítið niðurgraﬁn
Sérinngangur
Hús í góðu viðhaldi

167 m2 einbýli í byggingu
Algjörlega einstakt umhverﬁ á bökkum Hvítár
Getur hentað sem heilsárs- eða sumarhús
Innra skipulag býður uppá mikla möguleika
Hagstætt lán getur fylgt

113 Reykjavík

Heildarstærð 232,9 fm
4 svefnherbergi
Verð:

24,9 millj.

Tvöfaldur bílskúr

113 Reykjavík

Verð:

75,0 millj.

Verð:

201 Kópavogur

225 Álftanes

116 Reykjavík

Grænlandsleið

Túngata, Álftanesi

Lautasmári

Hvammur lögbýli

Glæsileg 131 fm hæð auk 21 fm bískúrs

Gott fjölskylduhús

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Stór steinsteypt verönd

Fimm svefnherbergi

Mikil lofthæð

Tvöfaldur bílskúr

Vönduð eign

Stór og gróðursæll garður

Rúmgóð 2ja herb (80fm)
Gengið upp 1/2 hæð
Sólríkar svalir
LAUS FLJÓTLEGA

Verð:

41,9 millj.

Verð:

105 Reykjavík

42 millj.

Eignarland að sjó
Tvö hús
Einstakt útsýni
Verð:

19,9 millj.

Verð:

210 Garðabær

110 Reykjavík

Rofabær

Markarﬂöt

Þrymsalir

Björt og rúmgóð

Góð 3ja herbergja

Fallegt 200 fm einbýli

Einstaklega, glæsileg eign

Vel staðsett 152,4 fm

Vel skipulögð og björt

Glæsilegur útsýnisstaður

Tveggja hæða, einbýli, 330 fm

Suðursvalir

4 svefnherbergi

Fjögur svefnherbergi

Hús í góðu viðhaldi

Stór timburverönd með heitum potti

Laus í júní
Verð:

18,9 millj.

Verð:

18,9 millj.

Verð:

79 millj.

201 Kópavogur

Mávahlíð

5 herbergja neðri sérhæð

24,9 millj.

Sérlega vandaðar innréttingar

61 millj.

Verð:

79,9 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Lindargata 35
800 Selfoss

Heimahagi
Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
Fjögur svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt
Skipti á minni eign

Verð:

26,0 millj.

OPIÐ HÚS

355 Ólafsvík

Grundarbraut - Ólafsvík

101 Reykjavík

Í DAG

2ja til 3ja herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi

Lítið 77 fm eldra parhús

Stærð eignanna er frá 73 – 128 fm,

Góð staðsetning

mánudag 7. maí

17:30 - 18:00

þrjár íbúðir á hæð

Gott verð

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

Tilvalið sem sumarhús
Verð:

Örfáar íbúðir eftir!

6,5 millj.

Nýjar íbúðir í grónu hverﬁ
110 Reykjavík

Víkurás
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð
Nýlega búið að yﬁrfara húsið að utan
Frábær fyrstu kaup

Verð:

13,9 millj.

OPIÐ HÚS
Á MORGUN
þriðjudag 8. maí

17:30 - 18:00
200 Kópavogur

203 Kópavogur

Ásakór

Kópavogsbraut 3

Mjög góð 3ja herbergja

Bjartar 2ja og 3ja herbergja

102 fm á annarri hæð

Fallegar innréttingar

Góðar suðursvalir

Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu

Nýlegt lyftuhús

Mikil eftirspurn! Rúmlega helmingur farinn!

ca. 95% lán

Verð:

25,9 millj.

170 Seltjarnarnes

112 Reykjavík

101 Reykjavík

221 Hafnarfjörður

Sævargarðar

Baughús - skipti

Framnesvegur

Eskivellir- Nýjar íbúðir

250 fm einbýli á einni hæð

Fallegt tvílyft parhús

Falleg 4ra herbergja

Fallegar nýjar íbúðir á Eskivöllum 21b

Gott skipulag

Fjögur svefnherbergi, góð stofa

Þríbýlishús

Frábært verð

Rúmgóð herbergi

Skjólgóður gróinn garður, mikið útsýni

Töluvert endurnýjuð

Verðdæmi 95 fm, 3ja herbergja endaíbúð

Fallegur garður

Góður bílskúr, stór innkeyrsla

Frábær staðsetning

Verð 21,6 milljón

Verð:

74 millj.

Verð:

52,9 millj.

Verð:

23,9 millj.

MIKLABORG

569 7000

selur atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði
Vesturgata
101 Reykjavík

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

Vesturgata 10 & 10a

niður í minni einingar.

Íbúðarhús/skrifstofur c.a. 500m²

105 Reykjavík

Hagstæð langtímalán geta fylgt
fyrir traustan kaupanda

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali
í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

203 Kópavogur

203 Kópavogur

Skipholt

Urðarhvarf

Bæjarháls

Urðarhvarf

Til leigu 338 m² verslunar- og þjónusturými

Til sölu þessi einstaka og áberandi nýbygging

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 fermetra

Verslunargluggar með mikið auglýsingagildi

16.214,8 fm, getur hýst stórfyrirtæki á nánast

skrifstofuh. á 5 hæðum, allur austurhluti hússins

Allt nýtt að innan og öﬂugar tölvu- símalagnir

einum ﬂeti eða fáum hæðum.

Auk þess eru til leigu allt að 800 fermetra

Góð bílastæði fyrir framan húsið

Sjö hæðir og fjöldi bílastæða í bílastæðiskjallara

til viðbótar í vesturhúsi

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

Getur losnað strax

Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða

TIL LEIGU

110 Reykjavík

101 Reykjavík

110 Reykjavík

Bíldshöfði

Austurstræti

Krókháls

Dugguvogur

Til leigu afar glæsliegt 200 fm skrifstofupláss

Til sölu eða leigu á besta stað í miðbænum

Til leigu 696,3 fm skrifstofu- og rannsóknarhúsnæði.

Fallegt 605 m² iðnaðarhúsnæði á áberandi stað

Húnæðið er á 7. hæð með miklu útsýni

292,5 fm á 3. hæðum

10-12 skrifstofur, 2-3 fundarherbergi, rannsóknar-

Skrifstofur og vinnusalir

Hentar undir undir ýmsan rekstur

stofur. 150 fm opið vinnurými eða samkomusalur.

Í dag er rekinn prentsmiðja í húsnæðinu

Mötuneyti í húsinu , búningsklefar og sturtur í sam-

Eignin selst með leigusamningnum

Aðgangur að mötuneyti

TILBOÐ

eign. Næg bílastæði við húsið

TIL LEIGU

Verð:

89,5 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

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

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ.

Norðurbakki 13A - Hf - Útsýnisíbúðir

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

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

Skúlaskeið – Einbýli – Hafnaﬁrði.
Hraunhamar kynnir stórglæsilegt
uppgert einbýlishús á frábærrum
stað við Hellisgerði í Hafnarﬁrði.
Húsið er þrílyft og er 181,1 fm.
Húsið skiptist m.a. í forstofa,
hol, stofa, borðstofu, eldhús, 4
svefnherberbergi, 2 baðhergbergi og ﬂ. einstök staðsetning
við Helligerði. Húsið er vel
viðhaldið og hefur verið nostrað
við það á einstakan hátt. Þetta er
sérlega falleg eign sem vert er að
skoða. Getur verið laust ﬂjótlega.
V. 45 millj.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.
Höfum fengið í sölu pallabyggt einbýli með bílskúr samtals 250
fermetrar. Einstök lóð og staðsetning. Húsið þarfnast lagfæringar
og endurnýjunar við. Verð 45 millj.

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

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

Þrastarhöfði - Einbýli - Mosfellsbær
Glæsilegt 237,6 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr á
frábærum stað við Þrastarhöfða 40. Eignin skiptist í forstofu,snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú barnaherb., hjónaherb., fataherb., baðherb. þvottahús og bílskúr. Skipti á minni eign
koma til greina. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 72,4 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, forstofuherbergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi,
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu.
Einstök staðsetning. Verð 49.9 millj

Furuás - Einbýli - Hf.
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, baðherb., 2 svefnherb. Á efri hæðin: hol, stofa, borðst.
Húsið er algerlega fullklárt að innan, sérlega smekklega innréttað, ﬂott
skipulagi. gólfefni eru parket og ﬂísar. Húsið er sérlega vel staðsett innst
í botnlanga. Þetta er falleg eign sem vert er að skoða. Verðtilboð

Brúnás - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott einbýlishús á tveimur hæðum 194 fm með innbyggðum
55,8 fm bílskúr samtals um 249,8 fm vel staðsett í Ásahverﬁ í
Garðabæ. Húsið skiptist neðri hæð : Anddyri, hol, tvö herb., snyrtingu, geymslu, þvottahús, gang og bílskúr. Fallegur steyptur stigi
milli hæða. Efri hæð :Hol, barnaherb., hjónaherb. með fataherb.
og baðherbergi inn af, sjónvarpsherbergi, tölvuhorn, eldhús, stofa
og borðstofa. Fallagar innréttingar og gólfefni. Verð 79 millj.

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 staðsetning.
Verð 45 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.

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.

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

Kríuás - 4ra herbergja - Hf.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega
og bjarta (gluggar á þrjá vegur) 109,9 fermetra 4ra herbergja
endaíbúð á efstu hæð með sérinngangi af svölum. Frábært útsýni
út á Reykjanes, Faxaﬂóann, Hafnarfjörð og víðar. Suðvestur svalir.
Parket og ﬂísar á gólfum. Björt og falleg eign. Verð 28,9 millj.

Skipalón 26- 4ra herbergja - Hf. LÚXUS ÍBÚÐ
Nýkomin í einkasölu glæsileg ca. 170 fm. endaíbúð á 2. hæð í
þessu vandaða lyftuhúsi, auk stæði í bílahúsi. Tvö góð herbergi
auk hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Parket og
vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Verð 40,5 millj.

Klettabyggð - parhús - Hf.
Glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum, hæð og ris, með
innbyggðum bílskúr samtals stærð 202,4 fermetrar vel staðsett
í hrauninu í Byggðahverﬁ í Hafnarﬁrði. Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi, hjónaherbergi, þvottahús,
geymsluloft og bílskúr. Á efri hæð eru tvö góð herbergi, sjónvarpshol og snyrting. Fallegar innrettingar og gólfefni. Verð 44,5 millj.

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

Hrísmóar - 3ja herbergja - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallega mikið endurnýjaða
3ja herbergja íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli við Hrísmóa í
Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu,
baðherbergi, tvö herbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 22,7 millj.

Norðurbakki - 3ja herbergja - Hf.
Aðeins 2. íbúðir eftir. Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í 5. hæða
lyftuhúsi við Norðurbakka 17-19 í Hafnarﬁrði. Stærð frá 99,8 fm.
- 123,2 fm. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en baðherbergi
og þvottahús ﬂísalögð. Frábær staðsetning og vandaður frágangur.
Fallegar innréttingar frá GKS. Verð frá 29,3 millj. til 32,9 millj.

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.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarﬁrði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is • Fasteignasala snýst ekki bara um fasteignir…heldur líka um fólk.

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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SMÁRARIMI 1 - EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ

SKELJATANGI - EINBÝLI

GARÐAVEGUR - EINBÝLI

HVASSALEITI MEÐ AUKA ÍBÚÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 7 MAÍ FRÁ KL. 18:00 - 18:30
265 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr á góðum stað í Grafarvoginum.
Fjögur til ﬁmm svefnherbergi, stór og björt stofa og stórt sjónvarpshol.
Góðar viðarinnréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Eftir er að leggja lokahönd á loft og ganga frá milliveggjum. Stór 30 fm bílskúr. Að utan er húsið
ﬂísalagt. Stór timburverönd. Laus strax sölumenn sýna. Verð 49 millj.

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

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

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt og mikið endurnýjað 245 fm
raðhús á þessum eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. 3 - 4 svefnherbergi. Tvær stórar og bjartar stofur. 2ja herb. aukaíbúð í kjallara.
Fallegar uppgerðar innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Áhvl. 30
millj. Verð 64,9 millj.
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GRÆNATÚN - PARHÚS

ÞINGÁS - ENDARAÐHÚS

GNOÐARVOGUR 86

ÁLFASKEIÐ 80

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

Vorum að fá í sölu 155,2 fm endaraðhús með bílskúr á glæsilegum
útsýnisstað yﬁr Rauðavatn. Björt stofa með útgengt á timburlagða
vesturverönd. Þrjú svefnherbergi, gengið er úr hjónaherberginu út á
timburverönd til suðausturs með glæsilegu útsýni. Eldhús með hvítum
viðarinnréttingum. Þvottahús með innangent í bílskúr. Gott ris rými með
þakgluggum með útsýni. Bílskúr er fullbúinn. Gólfefni: Parket og ﬂísar.

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, gashelluborði. Flísalagt baðherbergi. Bílskúr er fullbúinn.
Verð 33,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 7. MAÍ FRÁ KL. 17:30 - 18:00
Góð 96 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fjölbýlishúsi. Tvö svefnherbergi og stór og björt stofa með suðursvölum. Góðar innréttingar.
Parket og ﬂísar á gólfum. Falleg sameign. EIGNIN ER LAUS NÚ
ÞEGAR. Verð 17,9 millj.
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ÁNANAUST 15 - 2. HÆÐ LYFTUHÚS

SÆVIÐARSUND - FJÓRBÝLI

REYKÁS 29 - MEÐ ÚTSÝNI

SKEIÐAKUR - GARÐABÆ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 7. MAÍ FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað
í Vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa
með vestursvölum. Húsinu var nýlega breytt í íbúðarhúsnæði og eru
því allar innréttingar, gólfefni og lagnir nýlegt. Verð 22,9 millj.

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.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 7. MAÍ FRÁ KL. 17:30 - 18:00
Góð 70 fm 2ja herb íbúð á 1.hæð í fallegu fjölbýli. Stórt svefnherbergi með austursvölum og glæsilegu útsýni yﬁr Rauðavatn til Bláfjalla og víða. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar á gólfum. Falleg
sameign. EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. Verð 16,5 millj.

812fm byggingarlóð á glæsilegum stað í Akrahverﬁnu í Garðabæ.
Lóðin er hornlóð 812 fm og er mögulegt að byggja tveggja hæða
einbýlishús allt að 600 fm. Mögulegt er að fá teikningar með
lóðinni. Verð 32 millj. Allar nánari upplýsingar veitir
Sveinbjörn s: 892-2916 og Halldór Freyr s: 693-2916

Traust þjónusta í 30 ár
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

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

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur

Stórglæsilegar
íbúðir að Lundi 8690 í Fossvogsdal.
Húsin eru 4ra til 6
hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt
frá 100,1 fm. til
143,0 fm. Vandaðar
íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Bjartar og rúmgóðar
íbúðir með stórum
gluggum. Glæsileg
hönnun að innan sem utan. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

HJALLVEGUR
Einbýlishús, áhvílandi 27 millj, Verð
32,5 millj.

STRANDVEGUR
3ja herbergja, Stór sólverönd, Flott
íbúð., Verð 29.9millj

SANDAVAÐ
4ra herbergja íbúð, stæði í
bílageymlu, fallegar innréttingar,
lyftuhús. Verð 29,9 millj.

FJARÐARÁS
Einbýlishús, aukaíbúð, útsýni, verð
56,9 millj

STÓRAGERÐI
Efri sérhæð, ca 180 fm. Falleg og
velskipulögð eign, Verð 39,9 millj

SMYRILSHÓLAR
5. herb., Gott skipulag, Nýlegt parket,
áhvílandi 18.5millj, Verð 21,9 millj.

HALLKELSHÓLAR
Sumarbústaður, heitur pottur,
sólverönd, Verð 10,9 millj.

SEIÐAKVÍSL
Einbýlishús á einni hæð, innbyggður bílskúr, Gott skipulag, fallegur
garður.

ENGJASEL
Raðshús á tveimur hæðum.
Möguleiki á mörgum svefnherbergjum. Verð. 37.9 millj.

SAFAMÝRI
4ra herbergja íbúð, Bílskúr, Mikið
standsett, verð 28.9millj

FAGRIHJALLI
Parhús, aukaíbúð, eign í sérflokki, ný
standsett.

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

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

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar allar
tegundir eigna á söluskrá

Finndu okkur
á Facebook

Maríubaugur - 4ra með bílsk.

Verð: 31,5 m.

Verð: 20,5 m.

Höfum til sölu reisulegt einbýli við Húnabraut á
Blönduósi. Húsið er um 290 fm og staðsett í hjarta
bæjarins. Húsið þarfnast lagfæringa. Finnbogi
895-1098.

Lómasalir 14-16
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Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

Verð: 49 m.

Vönduð 6 herbergja íbúð með tveimur bílskúrum.
Fimm stór svefnherbergi, tvö baðherbergi, tvennar
svalir og bjartar stofur. Vandaðar innréttingar og
gólfefni ásamt lýsingu og tækjum. Andri 690-3111.

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

Einbýli á Blönduósi.

Þorláksgeisli - 250 fm íbúð.

Bogi
Pétursson

Verð: 30,9 m.

S

HÚ

Sérlega falleg 4ra herbergja endaíbúð ásamt stæði
í bílageymslu. Fallegar innréttingar og vönduð
gólfefni. Glæsilegt útsýni allt til suðurnesja. Laus
ﬂjótlega. Opið hús á morgun þriðjudag frá kl.
17:30-18:00. Ruth 659-2512.

Sóleyjarimi - endaraðhús

Verð: 48,0 m.

Gott 200 fm endaraðhús með innbyggðum bílskúr.
Fjögur svefnherbergi Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Steypt afgirt verönd, suðursvalir og stórt
bílastæði. Bogi 699-3444.

Vesturhús 14
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Verð: 25,0 m.
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Mjög falleg og vel skipulögð efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr með stór glæsilegu útsýni við
Vesturhús í Grafarvogi. Laus til afhendingar. Opið
hús á morgun frá kl 17:30 - 18:00. Andri 690
3111.

Snorrabraut - 3ja herb.

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð

Verð: 23,9 m.

Mjög rúmgóð 85 fm 3ja herbergja íbúð á 1 hæð í
góðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Eignin snýr frá
Snorrabrautinni. Andri 690-3111.

Hyrjarhöfði - Atvinnuhúsnæði

Verð: 95,0 m.

870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðarhúsnæði. Húsið
stendur á góðum stað í höfðahverﬁnu skammt
frá samgöngustofnæðum.Húsinu má auðveldlega
skipta upp í nokkra hluta. Góð aðkoma er á húsinu,
stórt plan fyrir framan húsið og háar innkeyrsludyr.
Bogi 699-3444.

Rauðagerði 44
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Verð: 49,0 m

Bragagata

Verð: 21,9 m.

Flott 73 fm 2 herb íbúð á annari hæð með aukaherbergi í kjallara til sölu. Ákv. 18,9 millj.
Ruth sími 659-2512

Sigtún - 3ja-4ra.

Verð: 25,0 m.

Stórglæsileg og algjörlega endurnýjuð 3ja-4ra herbergja
íbúð á jarðh/kj. Tvær stofur og tvö herbergi. Allt endurnýjað á vandaðan hátt frá grunni. Frábær staðsetning við
Laugardalinn. Laus strax. Anna 664-6901.

Við leitum að:
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Gott 230 fm einbýli með 2ja herbergja aukaíbúð
á jarðhæð. Nýlegt eldhús og baðherbergi. Stórar
suðursvalir og fallegur garður. Til sýnis 8. maí kl
17:30 -18:00. Bogi 699-3444.

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

Hágæða fasteignir
til sölu við einn vinsælasta og eftirsóttasta
golfvöll Spánar í dag, Las Colinas!
Einnig til sölu úrval annarra fasteigna á Torrevieja svæðinu.
Aldrei verið eins hagstætt að kaupa fasteignir á Spáni!

Skoðunarferð til Spánar 16.– 23. maí næstkomandi.
Verð pr mann

kr 49.900

maggi@12og3.is

Miðað við 2 saman í íbúð ásamt
beinu flugi fram og til baka.

Kynnið ykkur málið hjá Spánarheimili
Suðurlandsbraut 22, Sími 530-6502
info@spanarheimili.is, www.spanarheimili.is

• Einbýlishúsi í Seljahverﬁ,
•
ákv. kaupandi.
• Hæð í Teigum eða
•
Lækjum í 105.
Allar upplýsingar hjá sölumönnum

4ra herb íbúðum í
Bökkunum.
Sérbýli í 105, góðar
greiðslur í boði.

Jónas Örn Jónasson
hdl og löggiltur fasteignasali.

Sefgarðar 16 170 Seltjarnarnesi

Hulduland 22 Fossvogi
Fallegt 195,1 fm, raðhús ásamt bílskúr.
Húsið er vel staðsett í frábæru stað í
fossvogsdal. Skóli og leikskóli rétt hjá.
Húsið er hannað með mjög stórri stofu
með beinu útgengi út í garð. V 49,8 m

Efstasund - Bílskúr
Í einkasölu glæsileg 2ja herb. íbúð á
annari hæð ásamt bílskúr, samtals
94,6 fm við Efstasund. V 23.9 m
Uppl. gefur Ísak s 8225588

Spóahólar - Bílskúr
Vorum að fá í einkasölu 5 herbergja
íbúð með bílskúr. Íbúðin er 100 fm og
bílskúr 22 fm. Eigendur eru að leita
eftir stærri eign í Breiðholti. V 20,9 m
Uppl. gefur Ísak

Garðbraut – Garði
Einbýlishús með tveimur íbúðum og
stórum bílskúr. Um er að ræða tvær að
skyldar íbúðir og er húsið í ágætu ásandi.
Lóðin er afgirt og er 2000fm. Tilboð
óskast. Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588

Landsendi 3 Hesthús
Í einkasölu 177 fm hesthús á einni
hæð við Landsenda 3 Kópavogi. Húsið
er steinsteypt og klætt að utan með
bárujárni og bandsagaðri furuklæðningu. Uppl. gefur Ísak 822-5588

Hesthús - Almannadalur
Í einkasölu 18 hesta hús á tveimur
hæðum, hægt að hafa 3ja til 4ra herbergja ósamþ. íbúð. Glæsilegt útsýni
og stórt gerði. Eigandi skoðar skipti á
íbúð. Uppl. 822-5588

Akralind - Kópavogur
Í einkasölu atvinnuhúsnæði við Akralind
í Kópavogi. Húsnæðið er alls 652,6
fm auk ca. 100 fm í milliloftum sem
eru óskráð. Húsnæðið er skráð sem 5
einingar. V 115 m Uppl Ísak 8225588

Breiðhella - Hafnarﬁrði
Glæsilegt iðnaðarbil með 5m lofthæð. Um
er að ræða endabil iðnaðarbil í Breiðhellu
12. Hafnarﬁrði sem eru 125 fm. Salur
niðri með 5m lofthæð og innkeyrsluhurð
4x4,2m. V 17,5 m Uppl 8225588
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Vorum að fá í einkasölu glæsilegt einbýlishús við þessa fallegu götu.
Húsið er 193 fm með tvöföldum bílskúr, hellulagt bílaplan, stór lóð.
Einstaklega vel við haldið hús og mikið endurnýjað. Verð 67 millj.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 8. MAÍ FRÁ KL 17.00 TIL 18.00.
Allar upplýsingar Sigurður s. 5123606

Kambsvegur 18 - Mikið Áhvílandi
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Nú er réƩa tækifærið
Mikil eŌirspurn er núna eŌir eignum
og því er þeƩa réƫ ơminn Ɵl að setja
þína eign á sölu.

Falleg risíbúð á góðum stað. 20 milljón áhvílandi. Eignin er 77.8 fm.
Tvö góð svefnherbergi, sérinngangur, fallegt útsýni. Verð 21.5 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL 17 - 17.30. Uppl. Sigurður s. 616 8880

Sími 512-3600 Fax 512-3601 www.tingholt.is - Bæjarlind 4 Kópavogi

Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og
stend við bakið á þér alla leið.

Elín Viðarsdóƫr
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905 elin@fasteignasalan.is
Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

44,5 m

xKlapparstígur 1
xOpið hús í dag, 07.05. kl 17.00-17.30
xMikið stíliseruð eign
xRúmgóð 4ra herbergja 108,9 m2
x2 svalir
xLyftublokk

22,5
2
2,5 m
20,5

xNökkvavogur 32
xOpið hús í dag, 07.05. kl 18.00-18.30
xRúmgóð 3ja herbergja 86,9 m2
xEndurnýjað eldhús
xSérinngangur
xHúsið ný múrviðgert og málað
xNýlega hellulagt bílastæði

Er eftirspurn eftir eigninni minni?
Tegund eignar:

Verðbil:

Einbýlishús
Rað- og parhús
Hæðir
Stærri íbúðir
4ra herb. íbúðir
3ja herb. íbúðir
2ja herb. íbúðir

40-70 m
30-50 m
30-50 m
35-45 m

Mjög mikil

Mikil

Góð
JÁ

JÁ
JÁ
JÁ
JÁ
JÁ
JÁ

Nú er rétti tíminn að setja eignir á skrá, mikil sala og eftirspurn.
Hafðu samband í síma 575-8500 - Fasteignamiðlun í 30 ár.
27,9 m

xArnarás 19
xOpið hús í dag, 07.05. kl 19.00-19.30
xRúmgóð 3-4 herbergja 97,3 m2
xSérinngangur
x2. hæð
xÞvottahús innan íbúðar
xGeymsla innan íbúðar

19,9 m

xStekkjarberg 10
xOpið hús í dag, 07.05. kl 20.00-20.30
xRúmgóð 3ja herbergja 81,3 m2
x3. hæð
xSnyrtileg eign
xStutt í Setbergsskóla
xFallegt útsýni

Þorsteinn
Magnússon
lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

22,9 m

Blönduhlíð 2

xOpið hús miðv.d, 09.05. kl 17.30-18.00
xRúmgóð 3ja herbergja risíbúð
xEndurnýjað eldhús og bað
xVinnuherbergi í geymslurými
xMjög björt og hátt til lofts
xSkipti möguleg

www.fasteignasalan.is

97,9 m

xVatnsendablettur
xEinbýli með hjónasvítu
xAlveg niður við Elliðavatn
x4 rúmgóð svefnherbergi
xAfhent með fullbúinni lóð
xSkipti möguleg á minni eign
xEign í algjörum sérflokki

Austurmörk 25 í Hveragerði
- Spennandi fjárfestingarkostur

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Kristján

Lárus - 823-5050

Sölvi - 618-0064

Þorgeir - 696-6580

Heiða - 849-0491

Rósa M - 893-7969

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Sölufulltrúi / Húsasm.m.

Sölufulltrúi / Viðskiptafr.

Sölufulltrúi / Innanhússhönn.

Sölufulltrúi

Skaftahlíð 38 - 105 RVK

Lerkihlíð 9 - 105 RVK

38,8

67,9

Glæsileg og vel staðsett 117,1 fm sérhæð á 1. hæð með sérinngangi ásamt 38,4 fm bílskúr eða alls
155,5 fm. Vel við haldið hús teiknað af Þorleifi Eyjólfssyni arkitekt, byggt árið 1958. Hæðin skiptist í
anddyri, hol, eldhús, tvær stórar stofur, þrjú herbergi ásamt baðherbergi. Svalir út af hjónaherbergi
í suð-austur og barnaherbergi í suð-vestur. Innangengt í geymslu og þvottahús í sameign á jarðhæð.
Lofthæð íbúðarinnar er meiri en venjulega eða c.a. 260cm. Vönduð eign í alla staði.

Stórglæsilegt 240 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í suðurhlíðum Reykjavíkur. Húsið var allt
málað að utan sem og þak árið 2010. Virkilega góð og vel umgengin eign. Stórar stofur, tvö
snyrtileg baðherbergi, 3 svefnherbergi. Hægt að útbúa íbúð með sér inngangi eða fjölga
herbergjum. Gott útsýni að sjó og fallegri kvöldsól. Stutt í alla þjónustu og útivist, 10 mín gangur í
Kringluna.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Hvannhólmi 6 - 201 KÓP

Neðstaleiti 2- 103 RVK

57,9

Álfahvarf - 203 KÓP

25,9

59,9

Fallegt og vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 262,1 fm
einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum og grónum stað í
Kópavogi. Sex góð svefnherbergi - sannkallað fjölskylduhús!
Neðri hæð: Forstofa, gestasalerni, þrjú svefnherbergi, gott
sjónvarpshol og þvottahús. Efri hæð: Samliggjandi stofa/
borðstofa, björt og rúmgóð. Opið eldhús, mikið endurnýjað.
Þrjú svefnherbergi inn af gangi og endurnýjað baðherbergi.

Vel skipulögð og björt þriggja herbergja íbúð á 4. hæð með
frábæru útsýni. Samtals 94,8fm. Forstofa með góðum skápum.
Eldhús með ljósri innréttingu. Björt og opin stofa/borðstofa,
útgengt á stórar svalir. Flísalagt baðherbergi, baðkar. Stórt
hjónaherbergi og gott barnaherbergi. Tengi er fyrir þvottavél
inni á baðherbergi, þvottahús í sameign.
Lán að upphæð c.a. 25,5m á 4,15% vöxtum geta fylgt

Sérlega fallegt og vandað endaraðhús með góðu útsýni við
Álfahvarf í Kópavogi. Húsið er samtals 235,9 fm, íbúðarhlutinn er 208,4 fm og bílskúrinn 27,5 fm. Húsið er afar vel
vandað og allur frágangur til fyrirmyndar. Húsið skiptist í fjögur
svefnherbergi, stofu, borðstofu, sjónvarpshol, eldhús, tvö
baðherbergi, geymslu og bílskúr.
Bókið skoðun.

Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Vesturbakki - 815 ÞOR

Engjasel - 109 RVK

Hrauntunga 2 - 200 KÓP
O

pi
ð

hú
s

Vesturberg - 111 RVK

13,4

Glæsilegt 146 fm miðjubil, þar af
35,6fm milliloft. Eldhús, skrifstofa, snyrting á
millilofti. Gott útisvæði. Mikil lofthæð,
innkeyrsluhurð 4,2m. Skipti á 3ja-4ra herb íbúð í
Kópavogi eða Reykjavík koma til greina.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

20,9

Vel skipulögð 4ra herbergja, 112 fm
íbúð í snyrtilegu fjölbýli. Búið er að klæða húsið
með álklæðningu. Skiptist í stofu/borðstofu,
opið eldhús með borðkrók, hol, þrjú
svefnherbergi og snyrtilegt baðherbergi. Laus.
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

30,9

Rúmgóð 6 herbergja 151,2fm, vel
skipulögð eign á 2 hæðum ásamt stæði í
bílageymslu. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð (m.a. gólfefni, nýtt eldhús og bað)
Áhvílandi c.a. 22m.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 849-0491

26,9

Falleg neðri sérhæð. Hæðin er 97,3
fm, bílskúr er 28fm samtals 125,3 fm. Íbúðin
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu,
tölvuherbergi og þvottahús.
Opið hús miðvikudag 9. maí kl 17:30 - 18:00
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Tilboð óskast í fjárhús og ﬂatgryfju á eyðiog ríkisjörðinni Selárdal.

Búmenn auglýsa íbúðir

Boltinn
á Xinu 977

– alla virka daga
kl. 11 - 12

Hvammsgata 16 í Sveitarfélaginu Vogum

15017 – Selárdalur í Vesturbyggð, fjárhús og ﬂatgryfja, eigandi
Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða stór útihús, þ.e. fjárhús og ﬂatgryfju sem byggt
er úr stáli á 3.000 m² leigulóð.
Flatgryfjan er 295,5 m², byggt árið 1974 og fjárhúsið er 444,7
m², byggt árið 1975 skv. Fasteignaskrá Íslands. Húsin hafa látið
nokkuð á sjá og þarfnast mikils viðhalds.
Brunabótamat eignarinnar er kr. 25.050.000,- og fasteignamat
er kr. 3.989.000,- skv. Fasteignaskrá Íslands.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Jytte Th. M. Jónsson í
síma 895 9028.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík
fyrir kl. 10.00 þann 15. maí 2012 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 2ja herbergja um 77 fm ásamt garðskála. Verð búseturéttar er um kr. 2.4
millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 100.000.-. Í mánaðargjaldinu
er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Kríuland 25 í Sveitarfélaginu Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 30
fm. Verð búseturéttarins er um kr. 6.9 millj. og eru mánaðargjöldin um 88.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema
rafmagn.

Réttarheiði 37 í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er um
90 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli. Verð
búseturéttarins er um kr. 4.6 millj. og eru mánaðargjöldin um kr.
105.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Suðurtún 27 í Sveitarfélaginu Álftanesi
Til sölu er búseturéttur í 4-5 herbergja íbúð í raðhúsi sem er um
120 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 25 fm bílskúr. Um er
að ræða endaraðhús.
Verð búseturéttarins er um kr. 10.5 millj. og mánaðargjöldin um
kr. 126.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Stekkjargata 53 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja
herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og
bílskúrinn um 25 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 5.7 millj.
og eru mánaðargjöldin um 149.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt
innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Stekkjargata 59 í Reykjanesbæ

Save the Children á Íslandi

Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja
herbergja ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og
bílskúrinn um 25 fm. Verð búseturéttarins er um kr. 5.7 millj.
og eru mánaðargjöldin um 146.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt
innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 14. maí n.k.
Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Parhús-Reynimel 86

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18
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TRÖNUHÓLAR - 111 RVK

Fallegt ca. 85 fm. parhús við Reynimel 86. 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 ríkari. Verð 29.9 millj. Hólmfríður sýnir í dag frá 17:30-18, gsm 698-7807.

Austurland | Sími: 440-6016
Þjónustusími eftir lokun 897-6060
Ævar Dungal Lögg. fasteignasali
dungal@domus.is

Jörðin Freyshólar við Hallormsstaðaskóg

Um 15 mín. akstur er frá Egilsstöðum. Jörðin er alls 272 hektarar að stærð. Nokkurt skógrækarstarf hefur verið unnið á jörðinni,
og eru um 4-6 hektarar af jörðinni
vaxnir skógi. Falleg jörð, staðsett á
einum albesta stað á Austurlandi.

Tveggja hæða einsbýlishús alls 344 fm. Mjög gott útsýni. Húsið þarfnast standsetningar.
Í húsinu eru alls 10 herbergi auk þess 2 stofur o.ﬂ. Góð aðkoma og stór garður. Góð bílastæði
á lóðinni framan við húsið. Verð kr. 44,0 millj.

KLEIFARSEL - 109 RVK

Einbýlishús 145 fm auk bílskúrs 33,5 fm á góðum stað í Breiðholtinu. Húsið er í góðu ásigkomulagi
og lóð með góðri verönd. Húsið er mjög vel skipulagt og í því 3 góð svefnherbergi og þrjár stofur sem
auðvelt er að breyta í herbergi ef vill. Mikil lofthæð á efri hæðinni. Mjög vinalegt hús í rólegu umhverﬁ
og stutt í þjónustu og skóla. Verð kr. 41,0 millj.

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

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra
frá hádegi
alla virka
daga
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FASTEIGNIR.IS

Tilboð óskast í bæjarhúsin á ríkisjörðinni
Selá í Dalvíkurbyggð.

Tilboð óskast í fasteignina eyðijörðina
Hólssel í Norðurþingi.

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld
kl. 22
15256 – Selá í Dalvíkurbyggð, íbúðarhús og útihús á 1. ha.
leigulóð, sambyggt að hluta, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða íbúðarhús 136 m² byggt 1937, fjós 130,4 m² byggt
1948, fjárhús 101,2 m² byggt 1950, hlaða 45,3 m² byggð 1937,
mjólkurhús 10 m² byggt 1948, hlaða 136,7 m² byggð 1950 og er
brunabótamat eignarinnar kr. 30.299.000,- og fasteignamat er kr.
6.720.000,- skv. Fasteignaskrá Íslands. Húsin þarfnast mikils viðhalds eða jafnvel niðurrifs.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Sigrúnu Friðriksdóttur í
síma 466 1442.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

15030 – Hólssel Norðurþingi, eigandi Ríkissjóður Íslands.
Um er að ræða tveggja hæða einbýlishús sem byggt er úr timbri og
holsteini ásamt hesthúsi og vélaskemmu á 34.636 m² leigulóð.
Húsið er samtals 166,6 m², byggt árið 1939. Þá er hesthúsið 62
m², byggt árið 1962 og véla- og verkfærageymsla 60 m², byggð
árið 1979 skv. Fasteignaskrá Íslands. Einbýlishúsið þarfnast mikils
viðhalds.
Brunabótamat eignarinnar er kr. 31.235.000,- og fasteignamat er kr.
5.467.000,-.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Sigurð Leósson í síma 892
8209.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir
kl. 10.00 þann 15. maí 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir
kl. 10.00 þann 15. maí 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.
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Save the Children á Íslandi

Tilboð óskast í fyrrum hjúkrunarheimili í
Víðinesi, Kjalarnesi.

Tilboð óskast í húseignir að Brúarholti II
(Efri Brú) í Grímsnes-og Grafningshreppi
ásamt 36,5 hektara landspildu.

HARMA
GEDDON
15158 Sala á fyrrum hjúkrunarheimili í Víðinesi, Kjalarnesi.
Um er að ræða hjúkrunarheimili, skrifstofubyggingu, eldhús ásamt
tengibyggingum samtals 2.265,8 m². Brunabótamat húsanna er kr.
475.700.000,- og fasteigna og lóðamat er kr. 178.600.000,- samkv.
Fasteignaskrá Íslands. Húsin standa á samtals 16.703 m² leigulóð.
Húseignirnar eru til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni 7c,
105 Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 15. maí 2012
þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er þess
óska.

hlustið
trúið
hlýðið

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar og myndir á vef Ríkiskaupa.
( http://www.rikiskaup.is )
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Sala 14969. Brúarholt II – (Efri Brú) í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Um er að ræða sambyggða gisti- og þjónustumiðstöð byggt árið
1995 og 1998 stærð samtals 699,5 m², íbúðarhús á tveimur
hæðum sambyggt gistiheimilinu, byggt 1948 stærð 278,2 m².
Þrjú parhús byggð 1998 hvert 51,8 m² samtals 155,4 m², íbúðarhús byggt 1964 stærð 146,2 m², íbúðarhús byggt 1998 stærð
137,3 m², útihús eru: hesthús, fjárhús, hlaða, votheysturn,
hlaða og minkahús samkv. Fasteignaskrá Íslands. Brunabótamat
eignanna er kr. 382.250.000,- Fasteignamat eignanna er kr.
111.111.000,Nánari upplýsingar um ofangreinda eign eru gefnar hjá Louis Péturssyni í síma 482 2147 / 892 9825 og hjá Ríkiskaupum, síma 530
1400, Borgartúni 7, 105, þar sem tilboðseyðublöð liggja frammi.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 15. maí 2012 þar
sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda er þess óska.
Sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa,
http://www.rikiskaup.is/.
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Seilugrandi, 107 Reykjavík

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

Daltún, 200 Kópavogi

Vel viðhaldið 298,2 fm
einbýlishús á eftirsóttum
stað í Fossvogsdalnum.
Sér íbúð í kjallara með
sérinngangi.
Verð 59,5 millj.

Hvort sem þú ert að
selja, kaupa eða leigja fasteign
leggjum við metnað okkar í
að veita þér persónulega
og faglega þjónustu.

%RNA 6ALSDËTTIR

3VEINN 3KÒLASON

Skógarás, 110 Reykjavík

Starrahólar, 111 Reykjavík

Sæbólsbraut , 200 Kópavogi

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

276 fm einbýlishús á
frábærum útsýnisstað við
Elliðaárdalinn. Komið hefur
verið fyrir ca. 45 fm íbúð á
neðri hæð hússins. Fallegur
garður. Verð 59 millj.

Vandað 313,2 fm endaraðhús á góðum stað við
Sæbólsbraut í Kópavogi.
Húsið er tvær hæðir og
kjallari. Timburverönd er
við húsið. Verð 60 millj.

'UÈMUNDUR 6ALTÕSSON

Baughús, 112 Reykjavík

Glæsilegt 212,1 fm einbýlishús við Baughús
í Grafarvogi með innbyggðum bílskúr á fallegri
hornlóð með frábæru
útsýni. Verð 63 millj.

SELTJARNARNES
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Blikaás 19 şďƷĝϭϬϯ
ϮϮϭ,ĂĨŶĂƌłƂƌĝƵƌ
ϰ͘ŚĞƌď͘ϭϭϬ͕ϭŵϮ
ĬĞŶĚŝŶŐ͗DŝĝũĂŶũƷŶşϮϬϭϮ

LINDARBRAUT 41 – EINBÝLI

Sýnum í dag þetta glæsilega einlyfta 210 fm einbýlishús sem hefur verið endurnýjað töluvert
undanfarin tvö ár. Íbúðarrými er 176 fm ásamt 33,5 fm viðbyggðum bílskúr. Útgengt er í
nýlegan 30 fm sólskála með rennihurðum út á nýlega mikla suðurverönd með skjólgirðingum.
Húsinu fylgir einnig nýlegur geymsluskúr á lóðinni. Það sem hefur verið endurnýjað í húsinu
eru öll gólfefni, þ.e. vandað eikarparket á ﬂestum gólfum og nýlegar ﬂísar á forstofu og eldhúsi, allar hurðir eru nýjar, allt rafmagn endurnýjað og þak yﬁrfarið. Verð 63,5 millj.

ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌŚĄŵĂƌŬ͗Ϯ͘ϳϬϯ͘ϯϮϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵƌĠƩƵƌůĄŐŵĂƌŬ͗ϭ͘ϳϵϭ͘ϵϱϭ͕Ͳ
ƷƐĞƚƵŐũĂůĚ͗ϭϯϴ͘ϯϰϲ͕Ͳ

Ólafur B Blöndal sýnir húsið í dag 17,30 – 18,00

S

PIÐ

HÚ

O

LINDARBRAUT 16 – FJÓRBÝLI
Ólafur B Blöndal lgf.
S. 6-900-811

Sýnum í dag bjarta og snyrtilega 2ja herb. 74 fm íbúð á efri hæð ásamt
26 fm bílskúr (nær húsi). Saml.inngangur m.einni íbúð. Suðursvalir og
gluggar á þrjá vegu. Parket og ﬂísar á gólfum, baðherbergi standsett.
Verð 25,5 millj. Áhvílandi ILS 15,0 millj.

Ólafía sölufulltrúi hjá fasteign.is sýnir íbúðina kl. 17,30 – 18,00
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Stál og plast þakrennur
Allir fylgihlutir fáanlegir

Milliliðalaust samband við löggiltan fasteignasala

699 4994

Frábært
verð!

Hafðu samband
þegar þú
þarft að selja
eða kaupa!
Páll Guðjónsson
pall@fasteignasalan.is
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari
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Reykjavík - Reykjanesbæ
Akureyri - Húsavík
Vestmannaeyjum

– Afslátt eða gott verð?
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

smá
auglýsingar

MÁNUDAGUR 7. maí 2012

3

smaar@frettabladid.is / visir.is

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

8–17

Lyftarar

BÍLAR &
FARATÆKI

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Notaðir varahlutir úr Sub Legacy 96
USA, Impreza 98, Suzuki Vitara 98, Gr
Vitara V/6 96, Nissan Micra 01, MMC
Lancer 99, Galant 02 USA, Renault
Kangoo 00 og Toy Rav 4 st 02 Uppl. s.
4371300 / 6925525

VW - Skoda - Varahlutir

Íslandavagninn LMC 720, ‘08, lítið
notað, frábært kojuhús. Með öllu,
sólarsella, euromover, fjarst. rafm.
fætur, alde m/golfhita, 2 x rafgeymar,
grjótgrind, markísa. V. 4.190 þús. S.
858 0410.

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.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet,
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra
verði aðeins 2.389.800kr Komdu og
skoðaðu

Audi A4 Avant DIESEL sjálfskiptur
station 06/2011 ek aðeins 21 þ.km
hrikalega flottur bíll ( raðnr 157986) er
á staðnum verð 5.790 þús

Körfubílaleigan.

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

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

Toyota Landcr. 150 GX (33”) DIESEL
01/2010 ek 75 þ.km Flottur jeppi sem
vert er að skoða (raðnr 158476) er á
staðnum verð 8.2 mil skipti möguleg

Bátar

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

Fjórhjól

Til sölu

Bílaþjónusta

0-250 þús.
Can Am Autlander Max 800 LTD.Árg
2011 ekið 100 km.Fullt af auka dóti.27”
Big Horn SS felgur töskur og fl og
fl.Verð 3,380. með VSK.S: 8982811

Hjólhýsi
Concept og Meguiar’s - Bónvörurnar
sem gera bílinn þinn, fallegri, betri og
verðmeiri.

Subaru Impreza 2000 4x4 árg.’98
sjálfskiptur, heilsársdekk ásett verð 390
þús. TILBOÐ 230 ÞÚS. s. 841 8955.

Ford Transit 17 manna 2012 NYR !
Díesel, beinskiptur. Okkar verð 7.4 mil
með VSK ! (miðast við að kaupandi sé
með hópferðarleyfi)

Jeep SRT8-el Diablo

Diablo intuned vél, ekinn 13.500.þ.
Árg’07. DVD spilari og nýtt Rockford
fosgate surround bassakerfi. Ásett
4.790 þ. kr. Skoða skipti. S. 663-5764

Hjólbarðar

Peaugeot 407 árg.’97 til sölu, EK 253
þús. Ásett verð 350þús. tilboð 250þús.
Uppl. í s. 864 5853.
Toyota corolla. ‘98 árgerð. Keyrður
230þús. Ásett verð 390. Tilboð 250þús.
S.618 3074.

1-2 milljónir

Til sölu, 5 gata felgur ásamt dekkjum
undir fellihýsi og tjaldvagna, stærð:
5,30 x 12. Verð: 15.000 kr. stk.
Pústþjónusta BJB ehf. Sími: 5651090
eða piero@bjb.is

Fellihýsi

SUZUKI Grand Vitara Lux árg 2010
ekinn 41þús.Leður Topplúga,Góður bíll.
Skipti ATH.Verð 3880.S: 898-2811.

Varahlutir

Diesel

Hyundai santa fe 4x4 Diesel, árg. ‘06.
Bsk. Ek. 154 þús. Topplúga, ný tímareim
og ný smurður. Verð 1890þús. Skipti
ath. ódýrari. Möguleiki 75% láni. Einnig
VW Bora 2002. Uppl. í 899 4009.

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

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.
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Sjálfskiptur!
Tilboð 230 þús!

KTM 990 Adventure með ABS
bremsum. Frábært ferðahjól. 3 vikna
afgreiðslutími. Tilboðsverð: 2.299.900,Aðeins 1 hjól eftir á þessu verði.

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

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas
International srl, einum þekktasta
framleiðanda á gas búnaði fyrir
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað
og ísetningu - sparið með MetanLán til
allt að 48 mánaða. velras.is

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

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

Nýja

Til sölu wv golf árg. ‘99 1,6 beinskiftur
ek. 175 þús. nýskoðaður 17,, álfelgur
topp bíll verð 420 þús. gsm 868 2352.

rockwood fellihýsi 2011, 12 fet með
útdraganlegri hlið. Nánast allur
aukabúnaður. Gott hús. V. 2790 þ.
Uppl. í s. 696-6676 & 696-6673.

Vinnuvélar

Bílar óskast
Bíll óskast
á 25-250þús.

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

Óska eftir bíl fyrir allt
að 150 þús. í peningum
strax!!!!

Til sölu Toyota Avensis. ‘99 árg.. Ekinn
148000 km sjálfskiptur 1800 lítið slitinn
og mjög vel með farinn. Nýskoðaður
2013 Gott eintak. Verð 580.000 þús.
Upplýsingar: 6592961 og 8479765,
enginn skipti.

Fólksbíl smábíll eða jeppi allt kemur
til greina! Má vera bilaður tjónaður
óskoðaður eða bara orðin sjúskaður!
eða bara í lagi! og þer vantar að losna
við hann strax! fyrir allt að 150 þús.
staðgreitt! s. 691 9374.
Óska eftir sendibíl(Wtransporter,Toyota
Hiace,Ford Transit,Hyundai.s:8628551.

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 5618373 www.dslausnir.is

Sendibílar

KRÓKUR

Japanskar vélar
Bílapartasala

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Tilboð

Til sölu renault kangoo disel árg. ‘07 ek.
100 þús. ný tímareim nýleg dekk verð
1170 þús. gsm 868 2352.

Til sölu Ford Transit árg.’08. Stærri vél
og mjög vel með farinn. s.892 3011

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
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Málarameistari

Viðgerðir

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

Spádómar

KEYPT
& SELT

Málningarþjónusta
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldri borgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
776 9767

Til sölu

Málarameistari

Öll almenn málningarvinna. Egill s.
868 5171.

Reiðhjóla og
sláttuvélaþjónustan enginn biðtími !

Búslóðaflutningar

ENGINN BIÐTÍMI ÖLL REIÐHJÓL LÖGUÐ
SAMDÆGURS, Tek við öllum gerðum
af reiðhjólum, og sláttuvélum. Einnig
aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6,
S. 821 0040.

Sláttuvéla og
reiðhjólaþjónustan enginn biðtími !

Tek við öllum gerðum af sláttuvélum
og reiðhjólum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

AB Bremsur og viðgerðir

Smávélaviðgerðir,
viðgerðir
á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
slát tuor f,
slát tutraktorar,
jarðvegsþjöppur,
Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

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

Húsaviðhald

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar
s. 824 1238.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

AB - PÚST

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

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
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Önnur þjónusta

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.

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

Sími 777 2000
www.heitirpottar.is

Endurnýjum skólplagnir
með nýrri tækni!

Óskast keypt

Ástandsskoðum allar pípulagnir,
myndum skólplagnir, hitamyndavél til
þess að staðsetja leka og raka. Kíktu á
nylogn.is Uppl. í S. 564 2100.

Hreingerningar

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

KAUPUM GULL
Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

MALBIKSVIÐGERÐIR

Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775.
Þórhallur S. 772 0864.

Sími: 565-2030
www.colas.is colas@colas.is
ISO 9001 vottun

Þarfnast bílaplanið þrifa
eða viðhalds?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Götusópun
Gangstéttarsópun

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is

Garðyrkja

Er mosinn að eyðileggja
garðinn þinn !!??

Erum með góðar lausnir við því. Eiríkur
Garðyrkjumaður S. 867 4555.

S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

Garðsláttur og
garðklippingar

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

Vy-þrif ehf.

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

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

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Trjáklippingar, listrænar klippingar og
önnur vorverk. Ellilífeyrisafsláttur. Tuga
ára reynsla og skjót þjónusta. Trjámann
s. 860 4493

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

Er öspin til ama ?

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

s. 552-4910.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.4900095 www.accountant.is

Málarar
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

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

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

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

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

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

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

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

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

Til bygginga

Nudd

Dýrahald

Húsnæði í boði

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.

Gistiheimili Guesthouse
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

TANTRA NUDD

www.leiguherbergi.is

NUDD OG HEILSA

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOXúthreinsun,
FÓTAAÐGERÐIR
og
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

Nýtt grunnnámskeið hefst 8.maí.
Nauðsynlegt fyrir alla hunda. S: 8971992 www.hundaskoli.net

Slökunarnudd/heilnudd, opið 9-17,
Nuddstofan svæði 112. Uppl. S:823
5669 eða 693 0348.

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

Geymslur.com

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

Ökukennsla

HEILSA
Heilsuvörur

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Óskar eftir að ráða starfsfólk í eldhús.
Fullt starf/Hlutastarf. Íslenskukunnátta
æskileg. Uppl. á staðnum mánudag og
þriðjudag milli kl. 14-17.

ATVINNA
Atvinna í boði

Vantar vinnu sem fyrst. Uppl. s. 551
7508.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Íslenski Fjárhundahvolpar

Til sölu 3 hvolpar, 2 rakkar og 1 tík, fædd
11. desember 2011. Ættbókarfærðir og
örmerktir. Fallegir hvolpar undan Birtu
og Stefsstells Hávar. Birta er afkomandi
Galtanes Greifa og Hávar er sonur
Eir frá Keldnakoti, glæsilegri og marg
verðlaunaðri tík. Uppl. s. 864 5853
islenskirhvolpar.webstarts.coml

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Sushi smiðjan
Geirsgötu 3

Atvinna óskast

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Hótel látrabjarg óskar eftir að ráða
herbergisþernu til starfa i sumar frá
1. júni til 1. sept. Umsóknir sendist á
info@latrabjarg.com uppl. gefur Karl í
síma 825-0025.

Atvinnu/íbúðarhúsnæði til leigu í
Borgarnesi. Laust strax. Nánari uppl. í
8960551

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.
Stórt og bjart herb. m. öllum húsg. til
leigu á rvk-vegi í HFJ. Öll aðstaða. s.
899 7004.

Húsnæði óskast

HÚSNÆÐI
Leigumiðlanir

Fiskurnia
Poszukujemy pracownikow
do krojenia i pakowania
ryby w Hafnarfjörður, takze
do jej filetowania. Dobrze
wspolpracujacych i pracowitych
ludzi.
Wiecej informacji pod
numerem: 865-6487 w jezyku
islandzkim lub angielskim oraz
w miejscu pracy pod adresem :
Stormur Seafood, Lonsbraut 1
Hafnarfirði

Par með lítinn strák og hund, vantar
húsnæði á Rvk. svæðinu. Getum
borgað allt að 200 þ. kr. Uppl. í s. 823
2851 Stella.

MorGUn
þÁTtuRinn

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

Sumarbústaðir

HEIMILIÐ

Stormur Seafood
Hafnarfirði
Óskum eftir vönum konum í
flakasnyrtingu og pökkun. Góð
vinnuaðstaða.
Vinnutími 7:00-15:30
Upplýsingar veitir Róbert í
865-6487

Ómar
alLa vIRka
dagA kl. 7

Húsgagnaviðgerðir

Sumarhús og lóð

Til sölu 6000 fm eignalóð á góðum
stað í Grímsnesi ásamt 17 fm gestahúsi
og 60 fm palli. Rafmagn og rotþrói á
staðnum og hitaveita komin í hverfið
ásamt 20 feta gámageymslu. 75 km. frá
Reykjavík. Verð 5,4. Uppl. í s. 660 1050

Húsgagna og
innréttingalökkun
Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Viltu hressa upp á gömlu
húsgögnin í stað þess að kaupa
ný ???
Sprautulökkum: innhurðir,
eldhúsinnréttingar, stóla
baðinnréttingar, borð, skápa,
skenka, kommóður, rúmgafla.
Smiðjuborg ehf Smiðjuvegi 11

Vélamiðstöðin
óskar eftir að ráða starfsmenn
til bíla- og vélaviðgerða.
Fyrirspurnir og umsóknir
óskast á netfangið
helga@igf.is.

Save the Children á Íslandi

S:894 1867

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

Nú missir þú
ekki af neinu!
Stöð 2 Netfrelsi er skemmtileg nýjung fyrir áskrifendur Stöðvar 2.
Njóttu þess að horfa á eftirlætisþættina þína og fjölbreytta
afþreyingu í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni
- þegar þér hentar.
Smelltu þér núna inn á stod2.is og horfðu á uppáhaldsþátinn þinn með Stöð 2 netfrelsi
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

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

20

21

M

egrunarlausi dagurinn var í gær og
margir hugsuðu sér eflaust gott til
glóðarsteiktrar rifjasteikur, bernaise-sósu
og súkkulaðiköku, þegar megrun er ekki
málið, eins og hún virðist annars vera hjá
þorra þjóðar aðra daga ársins. Fyrir mér
er megrunarlausi dagurinn fyrst og fremst
dagur meðvitundar um nokkur atriði:

MEGRUN er ekki náttúrulegt ástand.
Þó að hugurinn sé alltaf einhvers staðar
í framtíðinni hefur líkaminn okkar lítið
breyst síðan á steinöld, þegar þeir lifðu
harðan veturinn af sem gátu safnað fituforða, þekktu orkuríka matinn og voru
duglegir að borða hann. Það er mannskepnum því mjög eðlilegt að sækja í feitan og
sætan mat. Holdafarsvandamál liggja
fremur í framboðinu á sætum og feitum
mat en hjá þeim sem borða hann.

LAUSN

17

19

Dagur fjörþyngdar

LÓÐRÉTT
1. djæf, 3. pot, 4. grópun, 5. hamfletta, 7. skóhljóð, 10. hestaskítur, 13.
stígandi, 15. sjá eftir, 16. tímabils, 19.
gyltu.

13

14

MEGRUN er atvinnuvegur. Fjöldi fólks
hefur af því atvinnu að hjálpa öðrum að
grennast, ýmist með bókum, halda námskeið, setja saman kúra eða framleiða
duft. Þessir hagsmunaaðilar eru síðan
langalgengustu álitsgjafarnir þegar
rætt er um holdafar og hollustu.
MEGRUN er tímaþjófur og orkusuga. Þegar líkaminn er sveltur
(en megrun er skilgreind sem
það að borða minna en líkaminn
þarf, þannig að hann neyðist til

að ganga á fituforða) leitar hugurinn allra
leiða til að minna á það. Í megrun hugsar
fólk þess vegna um mat allan daginn og
eyðir gríðarlegum tíma og orku í að berjast
við langanir sínar í staðinn fyrir að gera
eitthvað þarfara eða skemmtilegra.

MEGRUN er ekki það sama og hollusta.
Það er nákvæmlega ekkert hollt við það
að borða tólf hundruð hitaeiningar á dag,
sleppa fitu eða kolvetnum í lengri tíma,
hreyfa sig með brennslu eina að markmiði
eða svelta sig hálfan daginn.
Megrun virkar sjaldan. Ef einhver kúr
virkaði fyrir flesta væri offita úr sögunni.
MEGRUNARLAUSI dagurinn er ekki
árlegur svalldagur þeirra sem „þurfa að
missa nokkur kíló“ (sem eru reyndar nánast allir, samkvæmt opinberum kjörþyngdarstuðlum) eða þeirra sem „vilja halda
sér í horfinu“. Þetta er ekki frídagur frá
megruninni sem annars ræður öllum málsverðum hina þrjú hundruð sextíu og fjóra
daga ársins, megruninni sem stjórnar tilfinningum, sjálfstrausti og líðan fjölda einstaklinga. Megrunarlausi dagurinn snýst
um virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum,
afslöppun gagnvart mat, alls konar fegurð
og heilsu óháð holdafari, hæð, þyngd, lit
eða lögun. Hann snýst ekki um kjörþyngd
heldur fjörþyngd, þar sem saman fer vellíðan, heilbrigði og gleði. Ég er að spá í að
halda hann aftur hátíðlegan í dag.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Engum
þykir
vænt um
mig!

Landsmót
hestamanna
Reykjavík
2012
Kynntu þér forsölukjörin.
Athugið að forsölu lýkur 15. maí.
Sæti í stúku, miðar á landsmót
og hjólhýsastæði – allt bókanlegt
á www.landsmot.is

25.06 – 01.07
Minnum á afsláttarkjör félaga í LH og BÍ.
N1 korthafar fá 1.000 kr. afslátt.

Í alvörunni!
Ég á enga vini!
Ekki einn!

Gin og
tónik!

Halló
fitubolla!

■ Gelgjan
Ég ætla að
taka pásu.

I wonder
why...

Hey fitubolla!
Eigum við að
kíkja í keilu?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sama
hér.

Ég líka.

Hljómar
vel.
Sluurp!

Sluurp!

Sluurp!

Sluurp!

■ Handan við hornið

Já, já, auðvitað búast allir
við að stóri gaurinn borði
alla pítsuna ef þið bregðið
ykkur frá!
OG ég
hrækti
í kókið
mitt.

Eftir Tony Lopes

Gikkurinn
frá
Notre Dam

Sniff sniff... úff!
ég hefði átt að
geyma bananana
í sér hólfi!

Taktu þátt í forsöluleiknum
Dregið verður 15. maí úr keyptum miðum í forsölu.
Í verðlaun er ﬂug fyrir tvo til Evrópu með Iceland Express.

■ Barnalán
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Bara lítið. Ég fékk mér
kleinuhring á fundi í
morgun.
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LÁRÉTT
2. grasþökur, 6. frá, 8. að, 9. net,
11. hljóta, 12. iðja, 14. þátttakandi,
16. snæddi, 17. niður, 18. flan, 20.
númer, 21. kofi.

5

LÁRÉTT: 2. torf, 6. af, 8. til, 9. nót, 11.
fá, 12. starf, 14. aðili, 16. át, 17. suð,
18. ras, 20. nr, 21. skúr.
LÓÐRÉTT: 1. dans, 3. ot, 4. rifflun, 5.
flá, 7. fótatak, 10. tað, 13. ris, 15. iðra,
16. árs, 19. sú.

6
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Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Og annan
skömmu síðar.
Og í
hádeginu.

Og
vínarbrauð
klukkan
tíu.

Svo fékk ég sneið af
afmælisköku fyrir tveimur
tímum.

Svo sagði ég að allir væru
að spá í hvort ég væri að
léttast.
Þú ert
heppinn að
þú fékkst
sófann.

kar
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Ýsuflök með roði
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Verð áður 2198 kr. pk.
Beinhreinsuð laxaflök
xaf
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xaflök
afflöökk
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afsláttur

afsláttur

afsláttur

%
0
3
afsláttur

490
756
1798
kr.
pk.

kr.
kg

Verð áður 889 kr. pk.
Krúska grænmetislasagna, 500 g
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Verð áður 2598 kr. kg
Ungnautagúllas eða snitsel

kr.
pk.

Verð áður 576 kr. pk.
Gríms kjúklingabaunabuff, 410 g
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BB sólkjarnabrauð
Safnaðu
AUKAKRÓNUM
í öllum verslunum
Krónunnar

Krónan Krónan
Krónan
Árbæ Bíldsöfða Breiðholti

Krónan
Granda

129
229
kr.
stk.

kr.
stk.

Verð áður 185 kr. stk.

Don Simon ávaxtasafar, 3 teg. Egils Sport og Brennsla, 500 ml
Krónan
Krónan
Hvaleyrarbraut Lindum

Krónan
Mosfellsbæ

519


kr.
pk.

Quaker Havre Fras, 375 g

Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Krónan
Reykjavíkurvegi Akranesi Reyðarfirði Selfossi Vestmannaeyjum
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AFLEGGJARINN KOMINN Í KILJU Afleggjarinn, skáldsaga Auðar Övu Ólafsdóttur frá árinu

menning@frettabladid.is

2007, er kominn út í kilju hjá Bjarti. Bók Auðar hefur farið sigurför um Frakkland undanfarin misseri,
selst í um 170 þúsund eintökum og hún hlotið tólf bókmenntaverðlaun þar í landi.

Leikhús ★★★★★
Ástarsaga úr fjöllunum
Möguleikhúsið. Frumsýning fyrir börn í Gerðubergi um helgina.
Höfundur: Guðrún Helgadóttir. Leikgerð og söngtextar: Pétur
Eggerz. Tónlist: Guðni Fransson. Leikari: Alda Arnardóttir. Búningar:
Messíana Tómasdóttir. Tónlist: Kristján Guðjónsson.

Ófrýnilegri tröllastrákar
Flumbra þeytist af stað til þess að hitta tröllkarlinn ógurlega sem einhvers
staðar í fjöllunum býr. Möguleikhúsið býður nú upp á söng- og sögustund
þar sem Alda Arnardóttir í líki Flumbru segir börnum söguna hennar Guðrúnar Helgadóttur um það þegar hin bosmamikla tröllkona heldur á vit
ævintýranna í fjallinu til þess að finna ástmann sinn af tröllaættum.
Hér velur leikhópurinn
form frásögunnar. Alda
Arnardóttir er í byrjun einhvers konar blómálfakona
sem kynnir inn sögupersónur og síðan bregður hún
sér í gervi hinnar ógurlegu
Flumbru. Henni til fulltingis
er tónlistarmaðurinn Kristján
Guðjónsson sem fyrir
utan að leika á hljómborð,
harmonikku og fleiri hljóðfæri, ljær einnig smátröllastrákunum raddir.
Umgjörð sýningarinnar
var heillandi. Tjöld, leikmunir og búningar Messíönu
glöddu augað, einkum var
nú skemmtilegt að fylgjast
með því þegar Flumbru tókst
að draga upp úr pússi sínu
eða innan úr iðrum sínum
hvern tröllastrákinn á fætur
öðrum. Átta voru þeir og
heldur ófrýnilegir. Tónlistin
var hugljúf en inngangurinn
í upphafi allt of langur og erfitt fyrir unga áhorfendur að tengjast ekki
þeirri persónu sem endalaust var verið að tala um, nefnilega tröllkarlinum
ógurlega sem Flumbra átti í slíku ástarsambandi við að jörðin skalf og fjöllin
titruðu.
Líklega á þessi sýning eftir að þéttast mikið þegar á líður því það er jú
nauðsynlegt að þessi ungi áhorfendaskari fái að láta raddir sínar heyrast og
nái að hrífast með strax í upphafi.
Pétur Eggerz útfærir sögu Guðrúnar fyrir sviðið og semur söngtextana.
Það var kannski of mikið notað af orðum. Þegar skessa af þessari stærð
kvartar og kveinar yfir því að þurfa nauðsynlega að þrífa og fussar yfir
draslinu er ekki nóg að vera með þykjustudrasl. Með því að kynna sönginn
strax í upphafi hefðu börnin getað tekið betur undir.
Sýningin tekur nær fimmtíu mínútur í flutningi en ef hún væri stytt um
eins og korter væri hún nokkuð góð.
Elísabet Brekkan
Niðurstaða: Skemmtileg sýning með hugljúfri tónlist og heillandi umgjörð
en mætti vera þéttari.

EMILIANO MONACO Hans fyrsta langa heimildarmynd, Ég er ekki svo fallegt landslag, verður frumsýnd í Bíói Paradís á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FEGURÐ HVERSDAGSINS
Heimildarmyndin Ég er
ekki svo fallegt landslag
verður frumsýnd í Bíói
Paradís á morgun. Hún
fjallar um vinina Sigfús og
Hjalta sem saman sækja
sjóinn eftir að þeir komast á eftirlaun, rétt eins og
þeir höfðu gert í fimmtíu ár
fram að því.
Heimildarmyndin Ég er ekki
svo fallegt landslag eftir Emiliano Monaco verður frumsýnd á
Íslandi í Bíói Paradís annað kvöld
klukkan 20, á kvikmyndahátíðinni
Reykjavík Shorts and Docs. Hún
var fyrst sýnd á kvikmyndahátíðinni Festival dei Popoli í Flórens í
nóvember á síðasta ári.
Myndin fjallar um vinina Sigfús Stefánsson og Hjalta Gíslason,
sem sóttu saman sjóinn í fimmtíu

ár. Þegar þeir eru komnir á eftirlaun halda þeir áfram að dytta
að trillunni sinni og veiða, þó að
vinnan sé nú orðin að tómstundagamni.
Ég er ekki svo fallegt landslag er fyrsta langa heimildarmynd Emilianos Monaco, en það
tók hann sex ár að fullvinna hana.
Aðalsöguhetjan, Sigfús Stefánsson, er fyrrverandi tengdafaðir
Emilianos og afi sonar hans. „Ég
tók upp í tvö sumur og tvo vetur á
Hofsósi, en hætti að vinna í myndinni um tíma, eftir að ég skildi við
fyrrverandi konuna mína. Sigfús
hafði verið mjög opinn fyrir að
leyfa mér að gera myndina, en
þegar við hættum saman vissi ég
ekki hvort ég ætti að halda áfram,
eða hvaða stefnu ég ætti að taka.
Í dag er ég mjög ánægður með
útkomuna og þá ákvörðun að hafa
haldið áfram.“
Emiliano fylgdist eins og fluga
á vegg með þeim félögum en leik-

stýrði þeim ekki á nokkurn hátt.
Smám saman byggðist upp samband milli myndavélarinnar og
félaganna, sem þróaðist eftir því
sem tíminn leið. „Myndinni hefur
verið líkt við Beðið eftir Godot,
þar sem svo virðist sem ekkert
gerist, en þó gerist svo margt. Mér
þótti vænt um þann samanburð.“
Þegar myndin var tilbúin og
Emiliano spurði Sigfús að því
hvort honum hefði þótt hún falleg svaraði hann: „Falleg? Þetta
er bara eins og þetta er.“ Þetta
fannst Emiliano besta svar sem
hann hefði getað fengið, enda einmitt það sem hann langaði til að
sýna áhorfendum. Myndina tileinkaði hann svo minningu Hjalta,
en hann lést í júní á síðasta ári.
Sem fyrr segir verður Ég er
ekki svo fallegt landslag frumsýnd í Bíói Paradís annað kvöld
klukkan 20. Þá er einnig ráðgert
að sýna hana á Hofsósi á sjómannadaginn. holmfridur@frettabladid.is

www.penninn.is

ALLT SEM KLÆÐIR
SKRIFSTOFUNA VEL
Penninn býður gríðarlega mikið úrval af stórum og smáum gæðavörum fyrir skrifstofuna. Jafnframt
veitum við frábæra þjónustu og ráðgjöf varðandi rekstrarvörur, húsgögn og skipulag skrifstofunnar!
Nýttu þér þægindin og pantaðu allt fyrir skrifstofuna á einum stað.

Hafðu samband við Fyrirtækjasvið Pennans í síma 540 2050 eða fyrirspurn@penninn.is.
Vertu jafnframt velkomin/n í verslanir okkar í Hallarmúla 4 og Grensásvegi 11.
Söluráðgjafar Pennans eru fyrirtækjum innanhandar með faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu.

VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

42“

iPOD/iPAD/
iPHONE
VÖGGUR MEÐ
ALLT AÐ 44%
AFSLÆTTI

PANASONIC
SJÓNVÖRP MEÐ
ALLT AÐ
200.000 KR
AFSLÆTTI

ANDROID
VÖGGUR
MEÐ ALLT
AÐ 33%
AFSLÆTTI

JABRA BLUETOOTH
HEYRNARTÓL OG
HÁTALARAR
MEÐ ALLT AÐ
40% AFSLÆTTI

SKJÁVARPAR
MEÐ ALLT
AÐ 30%
AFSLÆTTI

PHILIPS
SJÓNVÖRP
MEÐ ALLT AÐ
150.000 KR
AFSLÆTTI

OLYMPUS
MYNDAVÉLAR
MEÐ ALLT AÐ
30.000KR
AFSLÆTTI

FRÁBÆR
TILBOÐ Á
HEIMABÍÓKERFUM

SJÓNVÖRP
FRÁ 99.990

OPIÐ LAUGARDAG 11 -16

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS
MINNISKORT
ALLAR GERÐIR

STOFNAÐ 1971

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*tXXXTNJT
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆÐIÐ: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljómsýn, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Hrannarbúðin Grundarfirði. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIRÐIR: Verslunin Ranglátur, Tálknafirði. Fjölval, Patreksfirði.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar, Drangsnesi. Snerpa Ísafirði. NORÐURLAND: KF Steingrímsfjarðar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Smárabær, Blönduósi. Skagfirðingabúð, Sauðárkróki. Valberg, Ólafsfirði. SR Byggingavörur, Siglufirði. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri.
Víkurraf, Húsavík. AUSTURLAND: Tölvulistinn, Egilsstöðum, Kauptún, Vopnafirði. Nettó, Höfn Hornafirði. SUÐURLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuþjónusta Benna, Grindavík. Heimilistæki, Reykjanesbæ. Hagkaup, Njarðvík.
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Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!
Empire

Total film

Variety

Tommi, Kvikmyndir.is

„Svöl, skemmtileg, grípandi og fyndin“
„Þær gerast varla betri en þetta!“
STÆRSTA FRUMSÝNINGARHELGI ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI !
SKELLT UPP ÚR Félagarnir Einar Ingi og Ágúst Bent voru á meðal
afmælisgesta og greinilegt að þeir skemmtu sér vel.

UNDRALAND IBBA
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

AKUREYRI
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brostu sínu breiðasta fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.

LITRÍK AFMÆLISVEISLA

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND
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GÓÐIR GESTIR Ragnar Jónsson og Hrönn Traustadóttir
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Framleiðslufyrirtækið Pegasus hélt
upp á 20 ára afmæli
sitt fyrir helgi. Fjölmenni kom og fagnaði
þessum áfanga með
eigendum og starfsfólki fyrirtækisins.
Veislan fór fram í
höfuðstöðvum fyrirtækisins við Sóltún
og var þá búið að
skreyta húsnæðið í
öllum regnbogans
litum.

SPJALLAÐ SAMAN Jónas Ólafsson, Þormóður Jónsson og Anna Sigríður Guðmundsdóttir

spjölluðu um daginn og veginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

- T.V., KVIKMYNDIR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM BRAVEHEART
KEMUR FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ
MEL GIBSON Í FANTAFORMI!

BROSAÐ BREITT Þær Hera Ólafsdóttir, Agnes Johansen og Erna

FLOTT FÓLK Jóhanna, Peppi og Michael voru flott í afmælis-

Ketler létu sig ekki vanta í afmælisfögnuðinn.

veislunni.

- TT.V.,
.V..,, KVIKMYNDIR.IS
KVIKMY
VIKMYNDIR.
NDIR.IS
DIR IS

HÁSKÓLABÍÓ

- V.G. - MBL.

SMÁRABÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

HOW I SPENT MY SUMMER VACATION KL. 5.50 - 8 - 10.10

GLERAUGU SELD SÉR

5%

HOW I SPENT MY SUMMER VACATION KL. 5.50 - 8 - 10.10

THE AVENGERS
THE AVENGERS LÚXUS
21 JUMP STREET
MIRROR MIRROR
AMERICAN REUNION
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D
HUNGER GAMES
SVARTUR Á LEIK

KL. 5 - 8 - 10.30
KL. 5 - 8
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL. 8
KL. 3.30
KL. 5
KL. 5.30

16
10
10
14
L
12
L
12
16

GRIMMD (BULLY)
21 JUMP STREET
MIRROR MIRROR
HUNGER GAMES
SVARTUR Á LEIK

16
KL. 5.45 - 8
10
KL. 10.15
14
KL. 5.40
L
KL. 9
12
KL. 5.30 - 8 - 10.30 16

BORGARBÍÓ

HOW I SPENT MY SUMMER VACATION KL. 8 - 10

THE RAID
GRIMMD (BULLY)
21 JUMP STREET
MIRROR MIRROR

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 10
KL. 8
KL. 6
KL. 6

www.laugarasbio.is

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

HÖRKU
HASAR

16
16
10
14
L

++++

ELDBERG Progg-rokksveitin hitar upp fyrir Manfred Mann´s Earth Band í Háskólabíói.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eldberg hitar upp fyrir Mann
„Þetta verður rosalega gaman,“ segir Jakob Grétar
Sigurðsson úr progg-rokksveitinni Eldberg.
Hljómsveitin hitar upp fyrir Manfred Mann´s
Earth Band í Háskólabíói 16. maí. „Þetta er með
stærri tónleikum sem við höfum spilað á. Þetta er
góð auglýsing fyrir okkur líka,“ segir Jakob Grétar.
Manfred Mann´s Earth Band hefur verið starfandi í meira en fjörutíu ár og sent frá sér smelli á
borð við Blinded By The Light, Davy´s On The Road
Again og Mighty Quinn. Forsprakkinn Manfred
Mann hafði áður sent frá sér lögin Do Wah Diddy
Diddy og Pretty Flamingo.

Mann og félagar spila progg-tónlist eins og Eldberg og að sögn Jakobs hafa þeir félagar gramsað
töluvert í tónlist þeirra í gegnum tíðina. „Þeir eiga
mörg góð lög og líka Manfred Mann áður en hann
stofnaði Earth Band.“
Eldberg ætlar að æfa stíft fyrir tónleikana en
sveitin ætlar ekki að spila mikið í sumar. „Við
höfum verið að vinna efni á nýja plötu. Hún kemur
út á þessu eða næsta ári,“ segir Jakob.
Enn eru til miðar á tónleika Manfred Mann´s
Earth Band og fer miðasalan fram á Midi.is
- fb

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
Miðasala: 412 7711  www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

T.V. -SÉÐ OG HEYRT

6.-9. MAÍ
STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

LAUGARÁSBÍÓ
THE RAID
THE AVENGERS 3D
21 JUMP STREET
AMERICAN PIE: REUNION
HUNGER GAMES
LORAX 3D

Sýningartímar
8 og 10.10
7 og 10
8
5.30
10.20
6

RALPH FIENNES / GERARD BUTLER
NÁTTÚRAN
Á Ú
KENNIR S
SKEPNUM
AÐ ÞEKKJA VINI SÍNA

CORIOLANUS

MÁNUDAGUR: REYKJAVIK SHORTS & DOCS 14:30, 16:00,
18:00, 20:00, 22:00  CORIOLANUS 17:30, 20:00, 22:30 
JANE EYRE 17:30, 20:00  IRON SKY 22:30

ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

SJÁÐU DAGSKRÁNA Á
WWW.SHORTSDOCSFEST.IS

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

Air-O-Swiss rakatæki
• Bætir rakastig
• Hreinsar ryk og grófar agnir úr loftinu
• Bakteríuvörn í vatnstanki
• Auðvelt í notkun og umhirðu
• Hljóðlátt

Airfree lofthreinsitæki
• Eyðir frjókornum og öðrum ofnæmisvöldum
• Vinnur gegn myglusveppi og ólykt
• Eyðir bakteríum og vírusum
• Hljóðlaust og sjálfhreinsandi
• Hæð aðeins 27 cm

Rodalon
utanhúss
®

Rodalon
innanhús

Eyðir bakteríum,
sveppagróðri og mosa

®

Áhrifarík hreingerning
og sótthreinsun

Lê
7LOE~

WLOQR

WNXQD

U

• Fyrir sólpalla og gangstéttar
• Garðhúsgögn og tjöld
• Sumarbústaði

• Gegn myglusveppi og sagga
• Fyrir baðherbergi og eldhús
• Eyðir ólykt úr íþróttafatnaði
• Eyðir fúkka úr tjöldum

6WPó]PYRHKHNHxZ\THYMYmRS :[}YOMóH:xTP LPYILYNPZ
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MATTHÍAS VILHJÁLMSSON skoraði í gær eitt mark í 3-1 sigri Start á Strömmen í norsku B-deildinni.
Matthías kom til liðsins frá FH fyrir núverandi tímabil og hefur farið mikinn með því. Hann hefur skorað fimm
mörk í jafn mörgum leikjum í upphafi tímabilsins. Guðmundur Kristjánsson er einnig á mála hjá Start.

sport@frettabladid.is
Alfreð og Aron bikarmeistarar:

ÚRSLIT

Annar bikar í
safnið hjá Kiel

N1-deild karla
LOKAÚRSLIT, 3. LEIKUR

HANDBOLTI Sigurganga Kiel hélt

áfram í gær þegar að liðið varð
bikarmeistari í Þýskalandi eftir
sigur á Flensburg í úrslitaleik,
33-31. Kiel hefur unnið alla leiki
sína í deild og bikar í vetur en
nokkrar umferðir eru enn eftir af
deildarkeppninni. Liðið tryggði
sér þó meistaratitilinn fyrr í vikunni.
Liðið getur einnig unnið Meistaradeild Evrópu en Kiel er komið
í undanúrslit keppninnar. Sannarlega ótrúlegur árangur hjá þjálfaranum Alfreð Gíslasyni.
„Ég veit eiginlega ekki hvað ég
á að segja. Það er alltaf gaman
að vera bestur og vinna titla. Ég
held að það sé innbyggt í hvern
íþróttamann að vilja ná árangri,“
sagði Svíinn Kim Andersson sem
var frábær í úrslitaleiknum og
skoraði sjö mörk.
Sjálfur var Alfreð hógvær í
viðtölum eftir leik og hrósaði liði
Flensburg fyrir góða frammistöðu í úrslitaleiknum. Aron
Pálmarsson spilaði með Kiel í
leiknum en skoraði ekki.
- esá

FH - HK

HK vann einvígið, 3-0.

LYKILMENN Markverðirnir Björn Ingi Friðþjófsson og Arnór Freyr Stefánsson hafa verið afar öflugir í úrslitakeppninni með HK.

Þriðji markvörður HK, Valgeir Tómasson, er á milli þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sögulegir yfirburðir HK
HANDBOLTI HK tryggði sér Íslands-

meistaratitil karla í fyrsta sinn
með því að leggja FH, 28-26, í
þriðja leik liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í Kaplakrika í gær.
HK vann einvígið 3-0 og tapaði
ekki leik í allri úrslitakeppninni.
„Við settum okkur það markmið
að verða Íslandsmeistarar. Þegar
við höfðum tryggt okkur inn í
úrslitakeppnina settum við okkur
það markmið að vinna þá leiki sem
þar biðu okkar. Mig óraði fyrir
þessu en að þetta hafi gerst á þennan hátt er magnað,“ sagði Kristinn
Guðmundsson, annar þjálfari HK,
í leikslok.

Héldum í okkar leikskipulag
FH mætti mjög ákveðið til leiks
og virtist einbeitt í að hindra að
HK fagnaði á þeirra heimavelli í
leikslok en líkt og áður í úrslitakeppninni var varnarleikur HK of
sterkur og markvarslan of góð.
„Við áttuðum okkur á því að leikurinn gæti þróast svona. Við gerðum okkur grein fyrir því að ef
við héldum okkur við okkar leikskipulag þá gætum við klárað þetta
hérna,“ sagði Kristinn.
HK komst yfir í fyrsta sinn
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Mig óraði fyrir þessu
en að þetta hafi gerst
á þennan hátt er magnað.
KRISTINN GUÐMUNDSSON
ANNAR ÞJÁLFARA HK

þegar um tíu mínútur voru til hálfleiks og héldu forystunni það sem
eftir lifði leiks. HK náði mest sex
marka forystu um miðbik seinni
hálfleiks, 23-17, en FH sótti í sig
veðrið á lokamínútunum en liðið
fór illa með dauðafærin á ögurstundu og tókst því aldrei að jafna
metin.
Arnór Freyr Stefánsson varði
vel allan leikinn og varði auk þess
hvert dauðafærið á fætur öðru
þegar FH gat minnkað muninn í
eitt mark einum fleiri og rúm mínúta var eftir. Ólafur Víðir Ólafsson
steig upp í sóknarleiknum í lokin
og bjó til mörk fyrir samherja sína
auk þess að skora þegar FH-ingar
hófu að taka sjóðheitan Ólaf Bjarka
Ragnarsson úr umferð.
Segja má að allir leikmenn HK
hafi staðið fyrir sínu á sama tíma
og lykilmenn í liði FH, eins og
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Enska úrvalsdeildin
Arsenal - Norwich

HK varð í gær Íslandsmeistari í handknattleik karla í fyrsta sinn í sögu félagsins
í gær. Sögulegt afrek hjá Kópavogsliðinu sem vann alla sex leiki sína í úrslitakeppninni, þar af fjóra á útivelli. Markvarsla og varnarleikur HK var öflugur.

FAGNAÐ Aron Pálmarsson, lengst til
vinstri, fagnar með liðsfélögum sínum í
gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

26-28 (12-15)

Mörk FH (skot): Ólafur Gústafsson 8 (16), Hjalti
Þór Pálmason 6/3 (10/6), Atli Rúnar Steinþórsson 4/1 (5/1), Magnús Óli Magnússon 2 (2),
Þorkell Magnússon 2 (3), Ari Magnús Þorgeirsson
2 (5), Örn Ingi Bjarkason 2 (7).
Varin skot: Daníel Freyr Andrésson 12 (33/3,
36%), Pálmar Pétursson 5 (12/2, 42%).
Hraðaupphlaup: 1 (Atli Rúnar 1)
Fiskuð víti: 7 (Ólafur 1, Hjalti Þór 1, Atli Rúnar 3,
Magnús Óli 1, Örn Ingi 1)
Utan vallar: 6 mínútur.
Mörk HK (skot): Bjarki Már Elísson 8/4 (9/4),
Ólafur Víðir Ólafsson 6/1 (9/1), Ólafur Bjarki
Ragnarsson 5 (11), Atli Ævar Ingólfsson 3 (4),
Tandri Már Konráðsson 3 (8), Sigurjón Friðbjörn
Björnsson 2 (3), Bjarki Már Gunnarsson 1 (1).
Varin skot: Arnór F. Stefánsson 21/1 (46/4,
46%), Björn Ingi Friðþjófsson (1/1, 0%).
Hraðaupphlaup: 2 (Bjarki Már E. 1, Ólafur Bj. 1)
Fiskuð víti: 5 (Bjarki Már 1, Ólafur Víðir 2, Ólafur
Bjarki 1, Atli Ævar 1)
Utan vallar: 10 mínútur.
Dómarar: Jónas Elíasson og Ingvar Guðjónsson.
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Rekstrarvörur
- vinna með þér
3ÏUUBSIÈMTJt3FZLKBWÓL
4ÓNJt'BY
TBMB!SWJTtXXXSWJT

Ragnar Jóhannsson, voru heillum horfnir. Ólafur Gústafsson og
Hjalti Þór Pálmasson reyndu hvað
þeir gátu en vörn HK var of sterk.
„Við keyrðum á færri leikmönnum en við erum vanir og það helgast af meiðslum líka og sem dæmi
þá spilar Leó Snær Pétursson varla
í þessari úrslitakeppni. Það er ekki
af því að við treystum honum ekki
heldur af því að Sigurjón Friðbjörn
Björnsson er búinn að vera svo
geðveikur að það hefur ekki verið
hægt að skipta honum út af,“ sagði
Kristinn.

Mikil vinna að baki
„Það þarf að halda mikilli einbeitingu til að fara ósigraðir í gegnum
úrslitakeppnina og leikmenn liðsins hafa lagt óheyrilega mikið á
sig alla úrslitakeppnina og í allan
vetur. Ég verð að þakka Hauki
sjúkraþjálfara og lyftingaþjálfara
að leikmenn liðsins geta hlaupið á
fullum krafti í 60 mínútur alla sex
leikina og hlaupið yfir andstæðinga sína. Meiðslin eru minniháttar allan veturinn. Hann og Erlingur hafa séð um líkamlega þáttinn
í vetur og staðið sig frábærlega,“
sagði Kristinn að lokum.
- gmi

3-3

1-0 Yossi Benayoun (1.), 1-1 Wesley Hoolahan
(11.), 1-2 Grant Holt (26.), 2-2 Robin van Persie
(71.), 3-2 Van Persie (79.), 3-3 Steve Morison (84.)

Aston Villa - Tottenham

1-1

1-0 Ciaran Clark (34.), 1-1 E. Adebayor, víti (60.).

Bolton - West Brom

2-2

1-0 Martin Petrov (24.), 2-1 Chris Brunt (76.), 2-2
James Morrison (91.).

Fulham - Sunderland

2-1

1-0 Clint Dempsey (11.), 1-1 Phil Bardsley (33.),
2-1 Moussa Dembele (34.).

Manchester United - Swansea

2-0

1-0 Paul Scholes (27.), 2-0 Ashley Young (40.).

Newcastle - Manchester City

0-2

0-1 Yaya Toure (69.), 0-2 Yaya Toure (88.).

QPR - Stoke

1-0

1-0 Djibril Cisse (87.)

Wolves - Everton

0-0

Eggert Gunnþór Jónsson var varamaður hjá W.

STAÐAN
Man. City
Man. United
Arsenal
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Everton
Fulham
Liverpool
West Brom
Sunderland
Swansea
Norwich
Stoke City
Aston Villa
Queens Park
Wigan
Bolton
Blackburn
Wolves

37 27 5 5 90-27
37 27 5 5 88-33
37 20 7 10 71-47
37 19 9 9 64-41
37 19 8 10 55-48
36 17 10 9 62-41
37 14 11 12 47-39
37 14 10 13 48-49
36 13 10 13 43-38
37 13 8 16 43-49
37 11 12 14 45-45
37 11 11 15 43-51
37 11 11 15 50-66
37 11 11 15 34-51
37
7 17 13 37-51
37 10 7 20 41-63
36
9 10 17 38-60
37 10 5 22 44-75
36
8 7 21 47-75
37
5 10 22 38-79

86
86
67
66
65
61
53
52
49
47
45
44
44
44
38
37
37
35
31
25

Enski bikarinn
ÚRSLITALEIKUR Á WEMBLEY
Chelsea - Liverpool

2-1

1-0 Ramires (10.), 2-0 Didier Drogba (51.), 2-1
Andy Carroll (63.)

Chelsea bikarmeistari og City nálgast titilinn:

Yaya Toure gulls ígildi
FÓTBOLTI Það var nóg um að vera
í enska boltanum um helgina.
Chelsea varð bikarmeistari eftir
sigur á Liverpool, 2-1, í kaflaskiptum úrslitaleik. Þá er Manchester City skrefi nær sínum fyrsta
meistaratitli síðan 1968 eftir mikilvægan 2-0 sigur á Newcastle.
Yaya Toure skoraði bæði mörk
City-manna en hann skoraði einmitt sigurmark liðsins í bikarúrslitunum gegn Stoke í fyrra. Með
mörkunum í gær fór hann langt
með að tryggja liðinu enska meistaratitilinn.
Manchester United á þó enn
möguleika eftir 2-0 sigur á Gylfa
Þór Sigurðssyni og félögum í
Swansea í gær. City og United eru
jöfn að stigum fyrir lokaumferðina. City er þó með betra markahlutfall og munar átta mörkum.
City á leik gegn QPR í lokaumferðinni en United mætir Sunderland.

TOURE Skoraði bæði mörk Manchester

City í sigrinum á Newcastle í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Chelsea fagnaði vel og innilega á laugardagskvöldið eftir
sigurinn í bikarnum. Ramires
og Didier Drogba skoruðu mörk
liðsins en Andy Carroll minnkaði
muninn eftir að hafa komið inn á
sem varmaður. Hann komst svo
nálægt því að skora aftur en Petr
Cech varði glæsilega frá honum.
- esá
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Nýliðarnir byrja með stæl
Fyrsta umferð Pepsi-deildar karla hófst í gær með fimm leikjum. KR hóf titilvörnina með því að missa tveggja marka forystu í jafntefli en nýliðarnir unnu báðir.
FÓTBOLTI Keppni í Pepsi-deild karla

hófst á nýjan leik í gær en þá fóru
alls fimm leikir fram. Óhætt er að
segja að athyglisverð úrslit hafi
litið dagsins ljós.
Skagamenn spiluðu aftur í deild
þeirra bestu eftir þriggja ára veru
í 1. deildinni og þetta gamla stórveldi hóf tímabilið á því að vinna
Breiðablik í Kópavogi, 1-0. Hinir
nýliðarnir í deildinni, Selfyssingar, unnu líka sinn leik og það gegn
„grönnum“ sínum af Suðurlandinu
– ÍBV.
KR hóf titilvörnina á því að
gera jafntefli við Stjörnuna, 2-2, á
heimavelli eftir að hafa komist 2-0
yfir. FH slapp naumlega við tap
gegn lærisveinum Guðjóns Þórðarsonar en leiknum lyktaði með 1-1
jafntefli, rétt eins og á milli Fylkis
og Keflavíkur í Árbænum.
Ítarlega var fjallað um alla leikina á íþróttavef Vísis í gær og þeim
lýst í beinni textalýsingu.
Umferðinni lýkur með leik Fram
og Vals klukkan 20 í kvöld.
- esá

1-1
FH

Grindavík

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1.584

fimmtudaginn 10. maí n.k. kl. 15-19 og föstudaginn 11. maí
kl. 10-12.
Þar munu reynslumiklir sérfræðingar okkar gefa góð ráð og
verðmeta frímerki, gömul umslög og póstkort svo og mynt,
minnispeninga og gamla peningaseðla.

TÖLFRÆÐIN

Skot (á mark)
22–6 (10–2)
Varin skot
Gunnleifur 1 – Óskar 9
Horn
7–2
Aukaspyrnur fengnar
11–8
Rangstöður
2–4

Skot (á mark)
8–8 (2–4)
Varin skot
Ingvar Þór 3 – Páll Gísli 2
Horn
7–4
Aukaspyrnur fengnar
10–9
Rangstöður
5–2

GRINDAV. 4–4–2
Óskar Pétursson
7
Ray Anthony Jónsson 4
Loic Mbang Ondo
5
Matthías Örn Friðr. 5
Ólafur Örn Bjarnas. 7
Jósef Kr. Jósefsson 6
Gavin Morrison
5
Scott Ramsay
5
Óli Baldur Bjarnason 3
(85. Alex Hilmarsson -)
Pape Mamadou Faye 6
Tomi Ameobi
4
*Maður leiksins

1-0 Emil Atlason (12.)
2-0 Kjartan Henry Finnbogason (68.)
2-1 Hörður Árnason (73.)
2-2 Atli Jóhannsson (86.)
KR-völlur, áhorf.: 2.164
Dómari: Erlendur Eiríksson (7)

STJARNAN

KR 4–4–2 Hannes Þór Halldórsson 7 – Haukur
Heiðar Hauksson 6, Rhys Weston 6, Grétar S.
Sigurðsson 5, Gunnar Þór Gunnarsson 5 – Bjarni
Guðjónsson 6, Viktor B. Arnarsson 5 (85. Dofri
Snorrason -), Baldur Sigurðsson 6 – Emil Atlason
6 (60. Þorsteinn Már 5), Óskar Örn Hauksson 7,
Kjartan Henry Finnbogason 7.
Stjarnan 4–3–3 Ingvar Jónsson 5 – Jóhann Laxdal
5, Tryggvi Bjarnason 5, Alexander Scholz 5, Hörður
Árnason 6 – Baldvin Sturluson 5 (72. Halldór Orri Bj.
-), *Atli Jóhannsson 7, Daníel Laxdal 7 – Gunnar
Örn Jónsson 4 (72. Darri Konr. -), Kennie Chopart 7,
Garðar Jóhannsson 5.

1-1

2-1

Fylkir

Keflavík
Gunnar Jarl Jónsson (7)

0-1 Hilmar Geir Eiðsson (31.)
1-1 Ingimundur Níels Óskarsson (60.)

Fyrirfram greiðsla er möguleg.

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
15–7 (10–2)
Varin skot
Bjarni Þórður 1 – Ómar 9
Horn
4–4
Aukaspyrnur fengnar
12–8
Rangstöður
0–2

bruun-rasmussen.dk

ÍA 4–5–1
Páll Gísli Jónsson
6
Aron Ýmir Pétursson 7
Ármann Smári Bj.
7
Kári Ársælsson
7
Einar Logi Einarsson 6
Andri Adolphsson
6
(72. Ólafur V. Vald. -)
Jóhannes Karl Guðj. 5
Arnar Már Guðj.
6
Mark Doninger
7
*Gary Martin
8
Garðar Gunnlaugss. 3
(62. Jón Vilhelm Á. 8)
*Maður leiksins

Skot (á mark)
9–6 (5–2)
Varin skot
Hannes Þór 0 – Ingvar 3
Horn
4–3
Aukaspyrnur fengnar
18–10
Rangstöður
6–0

Matið er án endurgjalds og án skuldbindinga með hugsanlega
sölu á uppboði í huga.

Bredgade 33
DK-1260 Kbh. K
Tel +45 8818 1111

BREIÐAB. 4–4–2
Sigmar Ingi Sigurðars. 6
Tómas Óli Garðarss. 6
Renee Trost
6
Sverrir Ingi Ingason 5
Kristinn Jónsson
5
Haukur Baldvinsson 6
(67. Arnar Már Bjö. 5)
Finnur Orri Marg.
5
Jökull Elísabetarson 4
(85. Rafn Andri Har. -)
Andri Rafn Yeoman 5
Petar Rnkovic
4
Elfar Árni Aðalst.
5
(78. Árni Vilhjálmss. -)

2-2

KR

Fylkisvöllur, áhorf.: 1.076

Boðið er uppá heimsókn í heimahús báða dagana.
Nánari upplýsingar veita Össur Kristinsson, 5554991
og 6984991 og Torben Ringtved +45 40324711,
e-mail: tr@bruun-rasmussen.dk

ÍA
Magnús Þórisson (7)

TÖLFRÆÐIN

TÖLFRÆÐIN

Við verðum til viðtals á Hótel Loftleiðum

Breiðablik
Kópavogsvöllur, áhorf.: 2.383

0-1 Jón Vilhelm Ákason (68.)

MÆTTUR AFTUR Jóhannes Karl Guðjónsson lék með ÍA á ný í gær eftir fjórtán ár í
atvinnumennskunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Við leitum að frímerkjum og mynt
fyrir næstu uppboð okkar.

Kristinn Jakobsson (7)

0-1 Loic Mbang Ondo (73.)
1-1 Björn Daníel Sverrisson, víti (84.)

FH 4–3–3
Gunnleifur Gunnl.
5
Guðjón Árni Ant.
6
Guðmann Þóriss.
6
Freyr Bjarnason
6
Viktor Örn Guðm.
4
Pétur Viðarsson
6
(83. Emil Pálsson
-)
Björn Daníel Sverr. 6
Atli Viðar Björnsson 5
Ólafur Páll Snorrason 5
*Atli Guðnason
7
Albert B. Ingason
4
(83. Brynjar Guðm. -)

Hvers virði er þetta ?

0-1

FYLKIR 4–3–3
Bjarni Þ. Halldórsson 6
Ásgeir Örn Arnþórss. 6
Kristján Valdimarss. 6
David Elebert
7
Kj. Ágúst Breiðdal
6
Davíð Þór Ásbjörnss. 6
Ásgeir Börkur Ásg. 6
Tómas Þorsteinsson 6
(81. Finnur Ólafsson -)
Ingimundur Níels
7
Árni Freyr Guðnas. 7
(88. Rúrik Andri Þorf. -)
Magnús Þórir Matt. 6
(71. Jóhann Þórh.
-)

KEFLAVÍK 4–5–1
*Ómar Jóhannsson 8
Grétar Atli Grétarss. 6
Haraldur Fr. Guðm. 6
Gregor Mohar
6
Jóhann R. Benediktss. 6
Frans Elvarsson
5
(55. Sigurbergur E. 6)
Einar Orri Einarsson 7
Arnór Ingvi Traustas. 6
Hilmar Geir Eiðsson 7
Jóhann B. Guðm.
7
Guðm. Steinarsson 6
(76. Bojan Ljubicic -)
*Maður leiksins

Selfoss
Selfossvöllur, áhorf.: 1.243

ÍBV
Valgeir Valgeirsson (7)

1-0 Ólafur Karl Finsen, víti (5.)
2-0 Jón Daði Böðvarsson (33.)
2-1 Þórarinn Ingi Vald., víti (82.).
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
9–13 (8–5)
Varin skot
Duracak 4 – Dhaira 4
Horn
5–3
Aukaspyrnur fengnar
10–7
Rangstöður
1–6

SELFOSS 4–4–2
Ismet Duracak
6
Ivar Skjerve
6
Stefán R. Guðlaugss. 7
Endre Ove Brenne 6
Andri Freyr Björnss. 3
Babacar Sarr
7
*Ingólfur Þórarinss. 8
Ólafur Karl Finsen
6
(79. Tómas Leifsson 6)
Jón Daði Böðvarss. 6
(60., Viðar Örn Kj. 5)
Abdoulaye Ndiaye 6
Jon Andre Royrane 6
(79. Robert Sandnes -)

ÍBV 4–3–3
Abel Dhaira
4
Arnór E. Ólafsson
4
(73. Ragnar Leósson -)
Brynjar G. Guðjónss. 3
Rasmus Christiansen 5
Matt Garner
6
Tony Mawejje
6
Geroge Baldock
4
Þórarinn Ingi Vald. 4
Guðm. Þórarinsson 5
Ian Jeffs
6
Christian Olsen
4
*Maður leiksins

FRAMTÍÐARSTJÖRNUR ÍSLANDS Á EVRÓPUMÓTI U17
7 ÁRA

ÍSLAND - ÞÝSKALAND
Í DAG KLUKKAN 16.30 Á EUROSPORT

EUROSPORT ER EIN AF FJÖLMÖRGUM ÍÞRÓTTASTÖÐVUM Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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> Stöð 2 kl. 20.55
Game of Thrones

VIÐ TÆKIÐ: SUNNA VALGERÐARDÓTTIR ER UNG

FM 92,4/93,5

Með Gufunni um helgar

Þátturinn sem Stöð 2 sýnir í
kvöld af Game of Thrones er
tekinn upp að stórum hluta á
Íslandi. Jon Snow og félagar
halda áfram að elta uppi
ódæðismenn handan veggsins
og nú verður Jon að sanna sig
fyrir Qhorin.

Ég hef aldrei kljáðst við aldurskomplexa. Þvert á móti
hef ég alltaf hlakkað til
að verða árinu eldri og
hef einu sinni, jafnvel
tvisvar, slegið á mig
tveimur árum í plús.
Þó var það hugsanlega
tengt við skemmtistaði
á mínum yngri árum,
ég skal ekki segja.
Bergsson og Blöndal geta fundið sínar
sæmilegu hliðar þegar engir gestir eru úti
um allt í Hofi, Sprengisandur virðist oft
ná að vekja umræðuna þann daginn og
hún Sirrý mín nær mér einstaka sinnum.

En aldrei staldra ég lengi við.
En Gufan er farin að taka á
móti mér í meiri mæli þessa
dagana og ég veit ekki alveg
hvers vegna. Það er eitthvað
rómantískt, huggulegt og gott við
Rás eitt. Ég get hlustað á hana
í hvaða ástandi sem er, með
kaffi, appelsínusafa eða Treo, og
aldrei er ein taug sem leyfir sér að
spennast upp eða gagnrýna eina mínútu sem
kemur frá henni.
Gufunni fylgir ró. Er það ekki nákvæmlega það
element sem við viljum fá á helgarmorgnum
heima við? Það sögðu afi og amma allavega. Og
aldrei höfðu þau rangt fyrir sér.

STÖÐ 2
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Sveitasæla (1:20) (Big Barn Farm)
17.34 Þetta er ég (2:12) (Her er eg)
17.45 Mollý í klípu (2:6) (Stikk!) Norsk
þáttaröð. Mollý er 12 ára og er að flytja til
nýrra fósturforeldra. Henni reynist erfitt að
hefja nýtt líf með nýrri fjölskyldu, nýjum
vinum og í nýjum skóla.

18.15 Táknmálsfréttir
18.25 EM í knattspyrnu (8:8) Í þáttunum er hitað upp fyrir EM í knattspyrnu
sem fram fer í Úkraínu og Póllandi í sumar.
Skyggnst er á bak við tjöldin hjá liðunum
sem taka þátt í lokakeppninni og umgjörðin
hjá UEFA og gestgjöfunum skoðuð.

19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Úrslitakeppnin í handbolta BEINT
21.10 Hefnd (18:22) (Revenge) Bandarísk
þáttaröð um unga konu í hefndarhug.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og
kvenna í handbolta og körfubolta.

22.50 Trúður (8:10) (Klovn) (e) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.15 Kastljós (e)
23.40 Fréttir
23.55 Dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (61:175)
10.15 Chuck (4:24)
11.00 Gilmore Girls (14:22)
11.45 Falcon Crest (19:30)
12.35 Nágrannar
13.00 So you think You Can Dance
14.25 So you think You Can Dance
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (3:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (21:23)
19.45 Better With You (21:22)
20.10 Smash (10:15)
20.55 Game of Thrones (6:10)
21.50 Silent Witness (2:12) Bresk saka-

08.00 Just Married
10.00 Legally Blonde
12.00 Unstable Fables
14.00 Just Married
16.00 Legally Blonde
18.00 Unstable Fables
20.00 Hachiko: A Dog‘s Story
22.00 Fargo
00.00 Feast
02.00 The Hitcher
04.00 Fargo
06.00 X-Men Origins: Wolverine

SKJÁREINN
07.00 Pepsi mörkin
14.55 NBA: LA Clippers - Memphis
16.45 KR - Stjarnan
19.45 Fram - Valur
22.00 Pepsi mörkin
23.10 Ensku bikarmörkin
23.40 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska
boltanum.

00.10 Fram - Valur

23.25 Twin Peaks (18:22)
00.15 Better Of Ted (13:13)
00.40 The Big Bang Theory (1:24)
01.05 How I Met Your Mother (4:24)
01.30 Two and a Half Men (10:24)
01.55 White Collar (9:16)
02.40 Burn Notice (16:20)
03.25 Bones (14:23)
04.10 NCIS (1:24)
04.55 Smash (10:15)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
15.50 Minute To Win It (e)
16.35 Once Upon A Time (18:22) (e)
17.25 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur
með sálfræðingnum Phil McGraw sem hjálpar fólki að leysa vandamál sín í sjónvarpssal.

07.00 Man. Utd. - Swansea
14.05 Sunnudagsmessan
15.25 West Ham - Cardiff BEINT frá
leik liðanna í umspili um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Þetta er síðari leikur liðanna.

17.25 Premier League World
17.55 Premier League Review 2011/12
18.50 Blackburn - Wigan BEINT
21.00 Football League Show
21.30 Premier League Review 2011/12
22.30 Blackburn - Wigan
00.20 West Ham - Cardiff

19.25 The Doctors (107:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 The Mentalist (19:24)
22.35 Homeland (9:13)
23.25 Boardwalk Empire (12:12)
00.25 Malcolm in the Middle
00.50 Better With You (21:22)
01.15 60 mínútur
02.10 The Doctors (107:175)
02.50 Íslenski listinn
03.15 Sjáðu
03.40 Fréttir Stöðvar 2
04.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

08.35 The Inspector Lynley Mysteries 10.10 Deal
or No Deal 10.45 EastEnders 11.15 Celebrity
Come Dine With Me 12.05 QI 12.35 Keeping Up
Appearances 13.35 One Foot in the Grave 14.35
Top Gear 15.30 QI 16.30 Celebrity Come Dine
With Me 17.20 The Graham Norton Show 18.05
QI 19.05 Top Gear 20.00 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 20.45 Peep Show 21.15
Live at the Apollo 22.00 How Not to Live Your Life
22.30 Stewart Lee‘s Comedy Vehicle 23.00 Top
Gear 23.50 The Graham Norton Show

18.10 Titanic - Blood & Steel (4:12) (e)
19.00 America‘s Funniest Home Videos (41:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

málasería sem fjallar um liðsmenn réttarrannsóknardeildar lögreglunnar í London sem
kölluð er til þegar morð hafa verið framin.
Hvert mál er rakið í tveimur þáttum.

22.40 Supernatural (12:22) Fjórða þáttaröðin af yfirnáttúrulegu spennuþáttunum um
Winchester-bræðurna sem halda ótrauðir
áfram baráttu sinni við yfirnáttúrulegar furðuskepnur.

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

19.25 Rules of Engagement (18:26) (e)
19.45 Will & Grace (1:25) (e)
20.10 90210 (15:22)
20.55 Hawaii Five-0 (14:22) Ævintýrin halda áfram í annarri þáttaröðinni af þessum vinsælu spennuþáttum um töffarann
Steve McGarrett og sérsveit hans sem starfar á Havaí. Steve og félagi hans Danny Williams eru jafn ólíkir og dagur og nótt en tekst
samt að klára sín mál í sameiningu – allt frá
mannránum til hryðjuverka. Það slettist upp
á vinskapinn hjá Chin og McGarrett á meðan
Danny kemst í hann krappann.

21.45 CSI (18:22)
22.35 Jimmy Kimmel Húmoristinn
Jimmy Kimmel lætur gamminn geysa og fær
gesti sína til að taka þátt í ótrúlegustu uppákomum.

23.20 Law & Order (8:22) (e)
00.05 Hawaii Five-0 (14:22) (e)
00.55 Eureka (17:20) (e)
01.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.00 Wells Fargo
Championship 2012 (4:4) 12.10 Golfing
World 13.00 Wells Fargo Championship
2012 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 Wells
Fargo Championship 2012 (4:4) 22.00 Golfing World 22.50 PGA TOUR Year-in-Review
2011 (1:1) 23.45 ESPN America

10.10 21 Søndag 10.50 Ha‘ det godt 11.20
Restaurant bag tremmer 11.50 Downton Abbey
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Jamie Olivers skolemad 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 Drivhusdrømme 16.30 TV Avisen med
Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Elefanten og fåret
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt
20.00 Kriminalkommissær Foyle 21.35 Kidnappet

06.30 22. juli-rettssaken 15.00 NRK nyheter
15.15 Grønn glede 15.40 Oddasat - nyheter på
samisk 15.55 Tegnspråknytt 16.00 Norskekysten
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
mirakel-ungar 00.05 Gangster No. 1 01.40
Nasjonalgalleriet 02.10 Norskekysten 05.00
Morgennytt

11.35 Modellagenturen 12.25 Det svänger på
slottet 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige
14.55 Engelska slott och herrgårdar 15.55
Sportnytt 16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter
16.15 Fråga doktorn 17.00 Kulturnyheterna 17.15
Regionala nyheter 17.30 Rapport 18.00 Hjälp, vi
flyttar ihop! 19.00 Inför Eurovision Song Contest
2012 20.00 Helt blackout 20.30 Friare kan ingen
vara 21.00 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.10
Engelska slott och herrgårdar 22.10 The Big C
22.40 Robins

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 20.30 Undraheimar Kenía 21.00 Frumkvöðlar 21.30 Eldhús meistranna

OMEGA
18.00 Að norðan 18.30 Starfið með Sigga
Gunnars

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

#BESTASÆTIÐ

Pepsi deildin í beinni, bara á Stöð 2 Sport

FRAM-VALUR
REYKJAVÍKURSLAGUR Í KVÖLD KL. 19.45

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

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

MANFRED MANN´S
EARTH BAND
Háskólabíó 16. maí

Manfred Manns´s Eart Band er frábært tónleikaband og
hafa þeir verið að fá frábæra dóma þar sem þeir hafa verið að spila

Blinded By The Light · Mighty Quinn · Davy´s On The Road Again
midi.is

Verð frá 5.990 kr

HLJÓMSVEITIN

ELDBERG
HITAR UPP
FYRIR
SNILLINGANA

7. maí 2012 MÁNUDAGUR
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GOTT Á GRILLIÐ

Hannaði fyrir hasarmynd

„Mér finnst allur grillmatur
góður, en ætli mér finnist ekki
best að grilla góða nautasteik.“
Magnús Már Einarsson, ritstjóri Fótbolti.
net.

Grafíski hönnuðurinn Ómar Örn Hauksson hannaði kynningarveggspjaldið fyrir
indónesísku hasarmyndina The Raid sem
er komin í bíó hérlendis. Myndin hefur
hlotið mjög góða dóma og sumir tala um
hana sem eina af bestu hasarmyndum áratugarins.
„Félagi minn Todd Brown framleiðir myndina og hann bað mig um að gera
þetta. Þetta var svo sem ekkert merkilegra en hver önnur vinna sem ég hef
fengið,“ segir Ómar Örn spurður út í verkefnið. „Svo varð þessi mynd svona góð
og eftirsótt. Þegar Sony pikkar hana upp
[tryggði sér útgáfuréttinn] notar fyrirtækið mitt veggspjald, sem er dálítið
skemmtilegt.“

Veggspjaldið hefur því farið víða um
heim, meðal annars til Frakklands,
Kína og Bretlands. „Það er gaman að
sjá hvernig þeir breyta því og bæta
við,“ segir Ómar Örn, sem á enn eftir
að sjá myndina. „Ég er örugglega sá
eini á þakkarlistanum sem er
ekki búinn að sjá hana.“
Ómar Örn hefur hannað
mörg veggspjöld fyrir kvikmyndir, þar á meðal The
Night of the Sinner með
Robert Englund, öðru
nafni Freddy Krueger, í
aðalhlutverki, og íslensku
myndirnar Sólskinsdrenginn, Börn og Mýrina.

HÖNNUÐUR Ómar Örn Hauks-

son hannaði kynningarveggspjaldið fyrir hasarmyndina
The Raid.

HOLE IN THE WALL Haukur segir sínar persónulegu tilfinningar koma fram í myndinni enda sé viðfangsefnið honum mjög náið og

hugleikið.

HAUKUR HRAFNSSON: VIÐFANGSEFNI MYNDARINNAR ER MÉR HUGLEIKIÐ

Gerir mynd um einelti út
frá sjónarhorni geranda

GÖNGUGREINING
- getur m.a. hjálpað ef þú ﬁnnur fyrir:
Þreytuverkjum og
pirring í fótum
Verkjum í hnjám

Aumum hælum
Beinhimnubólgu
Verkjum í iljum

Verkjum í baki eða
mjöðmum
Hásinavandamálum

Sjúkraþjálfari framkvæmir göngugreiningu hjá Heilsulandi

Sérfræðingar Heilsulands eru Ásmundur Arnarsson
og Jónas Grani Garðarsson sjúkraþjálfarar

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

„Viðfangsefni myndarinnar er
mér mjög hugleikið. Ég var sjálfur
lagður í einelti þegar ég var lítill
en varð gerandi þegar ég stækkaði,“ segir Haukur M. Hrafnsson
um heimildarmynd sína, Hole in
the Wall.
Haukur vinnur nú að heimildarmynd um einelti sem er lokaverkefni hans úr leikstjórnarnámi frá
Polish National Filmschool. Myndin fjallar um átján ára pólskan
strák sem gerir hvað sem hann
getur til að hefna fyrir yngri bróður sinn sem tók eigið líf í kjölfar
eineltis. „Stuttu eftir að ég byrjaði að skrifa handritið gerðist
hræðilega atvikið með strákinn í
Sandgerði sem tók eigið líf í kjölfar eineltis og það fékk rosalega
á mig. Ég fór að ímynda mér að
sá strákur hefði átt eldri bróður
sem hefði verið gerandi og þær

tilfinningar sem hann þyrfti að
kljást við í kjölfar atviksins. Út frá
því spannst svo þessi saga,“ segir
Haukur. Hann segir tilfinningarnar í myndinni mjög persónulegar og að með gerð myndarinnar sé hann að gera ýmis mál upp
við sjálfan sig sem hafi tekið hann
langan tíma að takast á við.
Polish National Filmschool er
einn virtasti skóli Evrópu og hefur
meðal annars getið af sér snillinga
á borð við Roman Polanski. Eiginkona Hauks, Ásta Júlía Guðjónsdóttir, er í kvikmyndatökunámi í
sama skóla en tveir aðrir Íslendingar hafa útskrifast úr honum.
„Við erum virkilega ánægð með
námið hérna og þessa borg, Lodz,
en hún er hálfgert himnaríki
fyrir kvikmyndagerðarmenn.
Hér er mikil blanda af ríkidæmi
og fátækt og leifum eftir síð-

ari heimsstyrjöldina í bland við
nýtískulegt andrúmsloft.
Myndin verður um 30 til 45 mínútna löng og þarf Haukur að fjármagna helming hennar sjálfur.
Hann leitar til almennings eftir
styrkjum í gegnum fjármögnunarsíðuna Indiegogo. „Hún virkar
þannig að hægt er að heita á mig
og ef ég næ settu markmiði, sem
eru 22.000 dollarar eða 2,7 milljónir króna, fæ ég peninginn en
annars falla öll áheitin niður,“
segir Haukur en allir geta styrkt
verkefnið. „Þó fólk styrki mig
bara um einn dal þá hjálpar það
mikið því það gerir verkefnið mitt
vinsælla á síðunni og þá líklegra
að fólk sjái það og styrki,“ bætir
hann við.
Söfnunin stendur yfir í 30 daga
og er þegar hafin á indiegogo.com/
holeinthewall. tinnaros@frettabladid.is

Listamenn á Hátíð lauksins
„Hugmyndin er að blanda saman nútímanum og svo
þessu gamla og hefðbundna. Hátíðin verður því annars vegar listahátíð ungs fólks með teknótónlist og
vídeó-innsetningum og hins vegar þessi gamalgróna
bæjarhátíð er nefnist Hátíð lauksins og er haldin í
bænum Acquaviva delle Fonti,“ útskýrir Ástrós Elísdóttir leikhúsfræðingur, sem heldur út til Ítalíu um
mitt sumar ásamt Leikhúsi listamanna.
Leikhús listamanna var stofnað árið 2004 af
nokkrum listamönnum sem stóðu fyrir reglulegum
gjörningum í Kling og Bang. Síðan þá hefur bæst í
hóp listamannanna og hefur meðlimum leikhússins
nú verið boðið að setja upp sýningu á hátíðinni og
telur Ástrós að Ítalirnir munu taka vel í gjörninga
íslensku listamannanna enda sé þetta upp til hópa
jákvætt og hresst fólk. „Það verður spennandi að
sjá hvað þessu gamla, ítalska sveitafólki á eftir að
finnast um gjörningana. En Ítalir eru, finnst mér,
almennt mjög jákvæðir og hressir,“ segir Ástrós
sem bjó í Acquaviva delle Fonti í þrjú ár og þekkir
vel til staðarhátta og hátíðarinnar.
„Verið er að halda upp á Acquaviva-laukinn sem
er stór, fjólublár laukur og aðeins sætari á bragðið en hefðbundinn laukur. Á hátíðinni er svo hægt
að smakka ýmislegt með lauk í, eins og laukbökur,
laukís og laukpasta.“

LIST Á LAUKHÁTÍÐ Leikhúsi listamanna er boðið að taka þátt í

Hátíð lauksins í bænum Acquaviva delle Fonti á Ítalíu í sumar.
Ástrós Elísdóttir situr lengst til vinstri.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Umsóknarfrestur til 6. JÚNÍ

GEFÐU
DRAUMNUM
VÆNGI
Keilir er alhliða menntafyrirtæki með aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ sem býður vandað nám með áherslu á
nýstárlega kennsluhætti og fyrsta ﬂokks aðstöðu. Innan Keilis eru fjögur sérhæfð námssvið; Flugakademía,
Íþróttaakademía, Tæknifræði og Háskólabrú. Komdu í nútímalegt, metnaðarfullt og skemtilegt nám. Komdu í Keili!

FLUGAKADEMÍA
Flugakademía Keilis býður upp á nám í einkaﬂugi, atvinnuﬂugi,
ﬂugþjónustu, ﬂugumferðarstjórn og ﬂugumsjón. Staðsetning
skólans skapar frábærar aðstæður til kennslu ﬂugtengdra greina.

NÁMSFRAMBOÐ

EINKAFLUG (fjarnám)
ATVINNUFLUG (fjar- og staðnám)
FLUGUMFERÐARSTJÓRN

Flugﬂoti Keilis er bæði nýstárlegur og hátæknilegur. Flugnemar
Keilis njóta þess að ﬂjúga nýjustu kennsluvélum landsins og lögð
er áhersla á að ﬂugmælitæki samsvari því sem ﬂugrekendur nota
í sínum rekstri. Nú er bæði verklegt og bóklegt nám í atvinnuﬂugi
lánshæft hjá LÍN.

KEILIR

ÁSBRÚ

578 4000

keilir.net

FLUGÞJÓNUSTA
FLUGKENNARAÁRITUN
FLUGVIRKJUN (Í VINNSLU)

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

VÍSIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Ekki með berkla
ÍSLENSKA SIA.IS DAS 58258 05/12

Tónlistarmaðurinn Krummi Björgvinsson sagði frá því á Facebooksíðu sinni fyrir helgi að hann hefði
verið settur í einangrun á Landspítalanum vegna gruns um berkla.
Krummi hafði fundið til mikilla
eymsla í nokkurn tíma og þegar
hann loks leitaði til læknis vaknaði
grunur um að tónlistarmaðurinn
gæti verið með berkla.
Hann reyndist þó
ekki vera með berkla
heldur blöðrur í
lungunum og ætti
rokkarinn að ná sér
að fullu eftir stranga
sýklameðferð.

MILLJÓNAVINNINGAR!
Jónsi fílar Rihönnu
Jónsi, söngvari Sigur Rósar, segist,
í viðtali við tónlistarsíðuna Gigwise,
hrífast af alls konar popptónlist.
Rihanna, Nicki Minaj og David
Guetta eru öll í uppáhaldi hjá
honum. „Ég hef mjög gaman af
poppi sem ég heyri í útvarpinu.
Ég kaupi mér ekki popptónlist en
þegar ég heyri hana í
útvarpinu hækka ég í
henni,“ segir söngvarinn sem sjálfur gaf
út hina poppuðu
sólóplötu Go fyrir
tveimur árum.
Nýjasta plata
Sigur Rósar,
Valtari, kemur
út 28. maí og
bíða hennar
margir með
mikilli eftirvæntingu. - sm, fb

Alls er dregið um 47 þúsund vinninga á árinu að heildarverðmæti 844 milljónir kr.

FIMM

RANGE ROVER EVOQUE!

Á tvöfaldan miða getur þú unnið Range Rover
Evoque að verðmæti 10 milljónir kr.
eða 10 milljónir í peningum.
Miðaverð 2.200 kr. á mán.
fyrir tvöfaldan miða.

Mest lesið
1

„Fésbókin hefur ekki stoppað“

2

Megrunarlausi dagurinn er í
dag

3

Með skammbyssu á
skemmtistað

4

Ofurmáni á himni í nótt

5

Bílvelta á Fjallkonuvegi

FIMM

NISSAN QASHQAI!

Á einfaldan miða getur þú unnið Nissan
Qashqai að verðmæti 5 milljónir kr.
eða 5 milljónir í peningum.
Miðaverð 1.100 kr. á mán.
fyrirr einfaldan
einfalda miða.

Straumur
mánudagskvöld
kl. 22

Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757.
7757

KAUPTU MIÐA

OG STYRKTU GOTT

MÁLEFNI!

