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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012

Einvalalið með Ferry
Einvalalið verður með
Bryan Ferry á tónleikum
hans í Hörpu í lok maí.
fólk 30

Mikill áhugi á ballett
Ballettskóli Sigríðar
Ármann fagnar sextugsafmæli.
tímamót 16

Þrýst á stjórnvöld að stofna
úrskurðarnefnd hælisleitenda
Líklegt er að sett verði á stofn sérstök úrskurðarnefnd í málefnum hælisleitenda hér á landi. Sameinuðu
þjóðirnar og Rauði krossinn hafa gert athugasemdir við framkvæmd mála hér. Von á frumvarpi í haust.
STJÓRNSÝSLA Sérstök úrskurðarnefnd í málefnum hælisleitenda
verður líkast til sett á laggirnar.
Nefnd sem nú endurskoðar útlendingalöggjöfina hér á landi telur það
vænlegan kost. Þetta segir Halla
Gunnarsdóttir, formaður nefndar
um málefni útlendinga utan EES.
Nefndin hefur skoðað löggjöf
um málefni hælisleitenda, dvalarleyfi og atvinnuleyfi í vetur og er
gert ráð fyrir því að nýtt frumvarp að lögum um útlendinga verði
lagt fyrir á Alþingi í haust. Meðal
þess sem verið er að skoða er framkvæmd mála þegar einstaklingar
koma með fölsuð skilríki hingað.
„Við erum að skoða möguleikann

Það hefur verið alþjóðlegur þrýstingur á
okkur að taka upp úrskurðarnefnd.
HALLA GUNNARSDÓTTIR
FORMAÐUR NEFNDAR UM MÁLEFNI
ÚTLENDINGA UTAN EES

á úrskurðarnefnd í málefnum hælisleitenda sérstaklega. Það hefur verið
alþjóðlegur þrýstingur á okkur að
taka upp úrskurðarnefnd, það sé
ekki eðlileg framkvæmd í þessum
málaflokki að ráðuneyti úrskurði
í málefnum undirstofnunar,“ segir
Halla.

Mannréttindanefnd Sameinuðu
þjóðanna, Flóttamannahjálp SÞ og
Rauði krossinn hafa meðal annars
gert athugasemdir við framkvæmd
þessara mála hér á landi. Halla
bendir á að í Danmörku og Noregi
séu slíkar úrskurðarnefndir starfræktar, og í Svíþjóð er sérstakur
dómstóll sem tekur á þessum
málum.
Fulltrúi Sameinuðu þjóðanna á
svæðisskrifstofu Norðurlandanna
og Eystrasaltslandanna hefur bent
íslenskum stjórnvöldum á að skipulagið í þessum málum í Danmörku
gæti hentað íslenskri stjórnsýslu, ef
ákveðið verði að stofna sjálfstæða
úrskurðarnefnd hér á landi. Nefndin

í Danmörku hefur undanfarin tíu ár
verið skipuð dómara, lögmanni og
einstaklingi sem dómsmálaráðuneytið tilnefnir. Tuttugu ár þar á
undan var nefndin einnig skipuð
einstaklingi sem utanríkisráðuneytið tilnefndi og einstaklingi frá
mannréttindasamtökum. Verið er
að skoða möguleikann á því að koma
slíkum fulltrúa aftur inn í nefndina.
Ef hælisleitanda er neitað um
stöðu flóttamanns á fyrsta stjórnsýslustigi er málið sjálfkrafa sent
til nefndarinnar. Hælisleitandinn
kemur þá í eigin persónu fyrir
nefndina ásamt lögmanni sínum, og
fær þannig tækifæri til að tala máli
sínu.
- þeb

Forsetinn hefur baráttuna:

Íhugar eina
synjunina enn
Valdaskipti á Englandi
Manchester City varð
enskur meistari eftir
dramatískan lokadag.
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ÁFRAM HVASST Í dag má búast
við norðanstrekkingi víðast hvar,
hvassast verður við A-ströndina.
Horfur á éljagangi víða norðan til
en sunnanlands verður bjart með
köflum. Svalt í veðri.
VEÐUR 4

Á AKUREYRI Í GÆR Fáir voru á ferli á Akureyri um miðjan dag í gær enda leiðindaveður, kalt, snjókoma og rok. Líklegt má telja

að ferðafólk sem taldi sig hingað komið til að upplifa vorkomuna hafi orðið undrandi á samspili iðagræns grass og snjós í
vorhretinu sem nú gengur yfir.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Björgunarsveitir aðstoðuðu ferðafólk á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi:

KOSNINGAR „Ég hlyti að íhuga það
mjög alvarlega,“ segir Ólafur
Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
um það hvort til greina kæmi að
vísa kvótafrumvörpum ríkisstjórnarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ólafur hóf kosningabaráttu sína með
ítarlegu viðtali í þættinum
Sprengisandi á
Bylgjunni í gær.
„Ég tel að
eðli málsins sé
þannig að það
séu fá mál jafnvel fallin til
ÓLAFUR RAGNAR
þess að fara í
GRÍMSSON
þjóðaratkvæðagreiðslu eins og kvótamálin,“
sagði Ólafur. „Ég gæti ekki séð að
nokkur forystumaður núverandi
ríkisstjórnar – hvorki Jóhanna
eða Steingrímur – gætu gagnrýnt
það, að forsetinn mundi vísa slíku
frumvarpi í þjóðaratkvæði ef þess
er krafist.“
- sh / sjá síðu 6

Snælduvitlaust veður í sumarbyrjun
VEÐURFAR Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins
Landsbjargar höfðu í nógu að snúast í gær vegna
óveðurs víða á landinu. Fyrsta útkall dagsins barst
um klukkan hálftíu í gærmorgun, en þá voru tekin
að fjúka á Hvammstanga trampólín og aðrir lausamunir. Veðurstofan varaði fyrir helgi við því að
búast mætti við vonskuveðri víða um land í gær og
fram á daginn í dag.
Um miðjan dag höfðu björgunarsveitir aðstoðað
franska ferðamenn niður af Klettshálsi þar sem
snjór var yfir öllu og veður tekið að versna. Þá
aðstoðaði björgunarsveitin á Hólmavík ökumenn
sem lent höfðu í „snælduvitlausu“ veðri á Steingrímsfjarðarheiði. Þá var kölluð út sveit frá Blöndu-
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ósi um miðjan dag til að aðstoða bíl á Þverárfjallsvegi. Síðdegis höfðu svo verið kallaðar út
björgunarsveitir á Austurlandi þar sem veður og
færð á Fjarðarheiði var orðin mjög slæm. Í gærkvöldi festu björgunarsveitarmenn þakplötur á höfuðborgarsvæðinu og í Vestmannaeyjum.
Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar var
færð almennt ágæt á Vestur-, Suður-, og Suðausturlandi. Á Vestfjörðum, Norður- og Austurlandi var
hins vegar víða þæfingur og hálka og ófært til fjalla.
Veðurstofan varaði síðdegis í gær við því að áfram
mætti búast við hvassviðri eða stormi í dag, 15 til 23
metrum á sekúndu, með hvössum vindhviðum hlémegin fjalla, einkum suðaustantil á landinu.
- óká
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SPURNING DAGSINS

Fékk viðurkenningu vegna góðgerðastarfs í þágu særðra hermanna:

Nóg að gera hjá lögreglunni:

Harry Bretaprins verðlaunaður

Hnífar á lofti í
miðborginni

WASHINGTON, AP Harry Bretaprins

Unnar, eru þetta góð samtök?
„Þetta eru fyrst og fremst skemmtileg samtök.“
Unnar Jón Kristjánsson er meðlimur bifhjólasamtakanna Postularnir sem stunda
góðgerðarstarfsemi.

var verðlaunaður fyrir góðgerðastarf sitt í þágu særðra hermanna
í kvöldverðarboði í Washington.
Þetta var fyrsta heimsókn Harrys
til bandarísku höfuðborgarinnar.
Hinn 27 ára Harry er þyrluflugmaður í breska hernum og starfaði
í tíu vikur í Afganistan á árunum
2007 til 2008. Við athöfnina í Washington sagði hann að margir karlmenn og konur úr hernum hefðu
þurft að borga dýru verði fyrir
að tryggja almenningi öryggi og
standa vörð um frelsi hans. „Þau
eiga það inni hjá okkur að við

styðjum við bakið á þeim og fjölskyldum þeirra þegar þau eiga um
sárt að binda. Vonandi öðlast þau
á endanum vonina á nýjan leik og
sjálfstraust til að blómstra,“ sagði
prinsinn. „Fyrir þetta fólk hefst
hinn raunverulegi bardagi eftir að
byssurnar hafa þagnað.“
Colin Powell, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
veitti verðlaunin. Hann sló á létta
strengi og sagði meðalaldur þeirra
sem sækja þennan árlega kvöldverð
hafa lækkað um 25 ár. „Jafnmargar
ungar og einhleypar konur hafa
aldrei áður sótt kvöldverðinn.“ - fb

LÖGREGLUMÁL Maður var stunginn

VERÐLAUNAÐUR Harry Bretaprins

ásamt Colin Powell sem afhenti honum
verðlaunin.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Bónusar eins og fyrir
hrun ekki á dagskrá
Nýtt kaupaukakerfi sem verið er að þróa í Landsbankanum er til komið vegna
óska kröfuhafa segir ráðherra. FME hefur sett kaupaukum í fjármálafyrirtækjum miklar skorður. Kveðið er á um hófsemd í launakjörum í stefnu ríkisins.

FLOGIÐ Í GRÍMSEY Ari Trausti flaug

í Grímsey á föstudag á lítilli tveggja
hreyfla vél.

Lauk undirskriftasöfnun:

Ari Trausti
búinn að safna
KOSNINGAR Ari Trausti Guð-

mundsson hefur lokið við söfnun
meðmæla fyrir forsetaframboð
sitt. Framboð hans sendi frá sér
fréttatilkynningu um þetta í gær.
Ari Trausti og stuðningsmenn hans fóru meðal annars í
Grímsey á föstudagskvöld, þar
sem nokkrar af síðustu undirskriftunum á meðmælalista hans
fengust. Hann átti fund með
Grímseyingum þá um kvöldið.
Framboðsfrestur rennur út 25.
maí næstkomandi.
- þeb

Bæjarstjórinn látinn fara:

Meirihlutinn
fallinn í Garði
STJÓRNMÁL Bæjarstjórnarmeirihlutinn í Garði er fallinn, eftir
að Kolfinna Snæbjörg Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tilkynnti að hún hygðist
ganga til liðs við minnihlutann.
Kolfinna sagði við fréttastofu
RÚV í gær að ágreiningsefnin
hefðu verið mörg og alvarleg.
Hún nefndi sérstaklega málefni
grunnskólans í Garði.
Myndaður hefur verið nýr
meirihluti N- og L-lista ásamt
Kolfinnu. Til stendur jafnframt
að ráða nýjan bæjarstjóra, en
Ásmundi Friðrikssyni núverandi bæjarstjóra verður sagt upp
störfum á fundi á miðvikudag.
- þeb

VIÐSKIPTI Það kemur ekki til
greina að hleypa kaupaukakerfinu í bönkunum af stað aftur
í þeirri mynd sem það var fyrir
hrun segir Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra. Hann
s e g i r á fo r m
um kaupaukakerfi í Landsbankanum til
komi n veg na
óska kröfuhafa.
Eins og fram
kom í Markaðinum, fylgiriti
STEINGRÍMUR J.
Fréttablaðsins,
SIGFÚSSON
í síðustu viku
munu starfsmenn Landsbankans
eignast allt að tveggja prósenta
hlut í bankanum þegar lokauppgjör fer fram milli bankans og
þrotabús gamla Landsbankans
í lok þessa árs. Með þessu er
ætlunin að byggja upp kaupaukakerfi, en hluturinn er um fjögurra
milljarða króna virði.
„Það kemur ekki til greina að
hleypa þessu kaupaukakerfi af
stað í þeim anda sem það var,
enda stendur það ekki til,“ segir
Steingrímur. Hann segir búið
að taka fyrir að stjórnendum
bankanna verði greiddir risabónusar tengdir skammtímagróða, svo sú hætta verði aftur
til staðar að stjórnendurnir reyni
að skrúfa afkomuna upp milli ársfjórðunga vegna bónusa.
Hann segir að um það hafi
samist við kröfuhafa gamla
Landsbankans að starfsmenn
nýja bankans fengju að njóta þess
með kaupaukum ef vel gengi.
„Þeir voru raunar með miklu
meiri kröfur í þeim efnum sem

með hnífi á Laugavegi rétt eftir
sjö á laugardagskvöld. Hann var
fluttur með sjúkrabíl á slysadeild
en ekki hafa fengist nánari upplýsingar um meiðsl hans. Árásarmannsins var enn leitað í gær.
Lögreglan sinnti fleiri verkefnum af svipuðum meiði á
laugardagskvöld. Maður ógnaði
fólki með hnífi á veitingahúsi við
Laugaveg, en starfsmaður skarst
í lófa við að afvopna hann. Þá var
stúlka skorin í andlitið á skemmtistað við Bankastræti.
- sh

MINNINGARATHÖFN Nemendur í
Boston minntust látinna samnemenda
sinna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Harmleikur á Nýja Sjálandi:

Þrír stúdentar
fórust í bílslysi
BOSTON, AP Þrír stúdentar úr

KAUPAUKAR Setja þarf mjög stífar reglur til að koma í veg fyrir að „vitleysan“ með
bónusa fyrir stjórnendur bankanna verði endurtekin segir Steingrímur J. Sigfússon
efnahags- og viðskiptaráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

Það kemur ekki til
greina að hleypa
þessu kaupaukakerfi af stað
í þeim anda sem það var,
enda stendur það ekki til.
STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON
EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA

við féllumst ekki á. Að endingu
náðist saman á þessum nótum, að
allir starfsmenn bankans gætu
fengið vissa hlutdeild í því þegar
til uppgjörsins kemur milli nýja
og gamla bankans,“ segir Steingrímur.
Steingrímur vísar til þess að
Fjármálaeftirlitið (FME) hafi sett

reglur um kaupauka þar sem þeim
eru settar verulegar skorður, og
bankarnir verði að sjálfsögðu að
fara eftir þeim reglum.
„Ég er persónulega ekki mikill
aðdáandi kaupauka eða bónusa
yfir höfuð og deili ekki þeirri
hugmyndafræði að þeir þurfi að
vera,“ segir Steingrímur. „Að
því marki sem það er þarf að
setja um það mjög stífar reglur
og koma í veg fyrir að vitleysan
frá því fyrir hrunið geti tekið sig
upp á nýjan leik. Það verður séð
til þess,“ segir Steingrímur.
Í eigendastefnu ríkisins er kveðið á um hófsemi í launa málum hjá
bönkunum, og bankanum ber að
starfa í þeim anda, segir Steingrímur.
brjann@frettabladid.is

Boston-háskóla í Bandaríkjunum
fórust og fimm til viðbótar
slösuðust í bílslysi á Nýja Sjálandi
á laugardaginn. Nemendurnir
voru á ferðalagi í lítilli rútu
skammt frá bænum Taupo þegar
hún fór út af veginum og valt.
Móðir eins háskólanemans
sem fórst sagði í viðtali við
Boston Globe að sonur hennar
hefði verið duglegur að setja inn
myndir á Facebook frá ævintýrum sínum á Nýja Sjálandi, þar
á meðal teygjustökki á afmælisdegi sínum. Prófum lauk í
Boston-háskóla á föstudaginn en
enginn áhugi var fyrir hátíðarhöldum vegna harmleiksins. - fb

Björgunarsveitir kallaðar til:

Lést á göngu í
Esjuhlíðum
SLYS Maður sem veiktist í Esjuhlíðum í gærdag var látinn við
komuna á bráðamóttöku Landspítalans.
Maðurinn hafði veikst skyndilega. Björgunarsveitir og sjúkraflutningamenn voru kölluð á staðinn rétt eftir hádegi í gær. Þyrla
Landhelgisgæslunnar var einnig
kölluð til, en varð frá að hverfa
vegna veðurs. Maðurinn var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans
en var látinn við komuna þangað.
Ekki er hægt að greina frá nafni
hins látna að svo stöddu.
- þeb

Tugir þúsunda flykktust á götur Spánar til að mótmæla ríkisstjórninni:

Rajoy varði niðurskurð Spánar
MADRÍD, AP Mariano Rajoy, forsætisráðherra

Spánar, varði í gær niðurskurðaraðgerðir ríkisstjórnarinnar en þeim er ætlað að rétta við
slæmt efnahagsástand landsins. Á laugardaginn
flykktust tugir þúsunda Spánverja út á götur og
mótmæltu aðgerðum ríkisstjórnarinnar.
Rajoy sagði aðgerðirnar nauðsynlegar vegna
slæms ástands efnahags landsins, þar á meðal
mikils atvinnuleysis sem mælist næstum 25 prósent. „Við erum að gera allt sem í okkar valdi
stendur og þess vegna verðum við að taka erfiðar
ákvarðanir. Við erum að gera hluti sem voru ekki
nefndir í kosningaherferð okkar en við verðum að
framkvæma þá,“ sagði hann.
Tugir þúsunda Spánverja flykktust á göturnar
á laugardaginn í tilefni þess að eitt ár er liðið
síðan Indignant-hreyfingin var stofnuð. Hún varð
til þess að margar aðrar mótmælagöngur voru
haldnar gegn stjórnvöldum um allan heim. Samkvæmt spænsku lögreglunni mótmæltu 72 þúsund
manns í landinu, þar af 30 þúsund í Barselóna og
22 þúsund í Madríd.
Átján mótmælendur voru handteknir í gær.
Að auki slösuðust tveir lögreglumenn í Madrid

LEIDDUR Í BURTU Mótmælandi leiddur í burtu af lögreglunni í

Madríd á Spáni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

þegar þeir reyndu að rýma stórt almenningstorg
í borginni.
- fb

ÓDÝRASTI
VALKOSTURINN
Í BÓNUS
179 kr.

Á ÞRIÐJA HUNDRAÐ EURO SHOPPER VÖRUTEGUNDIR Í BOÐI

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Lögfræðiálit var unnið fyrir Garðabæ vegna áformaðra breytinga á deiliskipulagi á Arnarnesi:

Bandaríkjadalur

125,39

125,99

Sterlingspund

201,91

202,89

Von er á bótakröfum vegna strandstígs

Evra

162,22

163,12

SVEITARSTJÓRNIR Landeigendur á

Dönsk króna

21,819

21,947

Norsk króna

21,366

21,492

Sænsk króna

18,023

18,129

Japanskt jen

1,5675

1,5767

SDR

192,68

193,82

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,8627
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

FLÓÐ Fimm manns fórust í Tbilisi,

höfuðborg Georgíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Flóð í höfuðborg Georgíu:

Fimm manns
fórust í Tbilisi
GEORGÍA,AP Fimm manns fórust

af völdum mikilla flóða í Tbilisi,
höfuðborg Georgíu í gær.
Móðir með tvö ung börn, eldri
kona og eldri maður fórust í
Ortachala-hverfinu eftir að áin
Kura flæddi yfir bakka sína.
Þau festust öll inni á heimilum
sínum og létust þegar híbýlin
hrundu. Að sögn sjónarvotta
fór vatnshæðin sums staðar
yfir þrjá metra. Rafmagn fór af
mörgum hverfum og bílar flutu
eftir götunum. Herinn í Georgíu
aðstoðaði fólk sem var í vanda
statt og hjálpaði því að færa sig
um set. Spáð er rigningu næstu
þrjá daga í Georgíu.
-fb

Undirréttur í Svíþjóð:

Kennarar reikni
með ofbeldi
SVÍÞJÓÐ Nemandi á efri stigum

grunnskóla í Kiruna í Svíþjóð
hefur verið dæmdur fyrir að hafa
sparkað í kennara, barið hann og
hótað honum lífláti. Kennarinn
fær hins vegar engar bætur.
Samkvæmt úrskurði undirréttar verða kennarar, eins og
lögreglumenn og dyraverðir,
að reikna með vissu ofbeldi og
hótunum, að því er blaðið Norrändska Socialdemokraten greinir
frá. Nokkrir nemendur höfðu
verið með læti í matsal síðasta
haust og bar kennarinn einn út. Sá
mótmælti á fyrrgreindan hátt. -ibs

Arnarnesi krefjast bóta samþykki
bæjaryfirvöld nýtt deiliskipulag
þar sem gert er ráð fyrir almenningsstígum við strandlengjuna. Í
lögfræðiáliti fyrir bæinn segir að
landeigendurnir hafi réttinn sín
megin.
Bæjaryfirvöld fengu Andra
Árnason hæstaréttarlögmann
til að fara yfir tilteknar athugasemdir sem bárust vegna fyrirhugaðra breytinga á deiliskipulagi
á Arnarnesi. Snýst málið meðal
annars um eignarhald á landi

undir almenningsgarð og landi
undir malbikaðan og upplýstan
göngu- og hjólastíg meðfram
strandlengjunni á norðanverðu og
norðvestanverðu Arnarnes.
Deilt er um túlkun gamals samkomulags frá upphafi skipulagðrar
byggðar á Arnarnesi þar sem landeigendur afsöluðu sér landi til
almenningsnota. Segja landeigendurnir að þar sem nú sé gert ráð
fyrir almenningsgarði á Háholti
hafi upphaflega átt að vera skóli
og að landinu hafi verið afsalað til
þeirra nota sérstaklega.

Andri Árnason telur bæinn hafa
eignarhald á Háholtinu en öðru
máli gegni um land undir almenningsstíga á norður- og norðvesturströndinni. Þar þurfi leyfi landeiganda fyrir lagningu stíganna. Auk
þess kunni eigendur íbúðarhúsalóða að telja sig verða fyrir tjóni
með því að nýtingarmöguleikar
eigna þeirra minnkar og verðmæti lækkar. „Telja verður líklegt
að lóðareigendur verði í slíkum tilfellum taldir eiga bótarétt á hendur
sveitarfélaginu,“ segir í lögfræðiálitinu.
- gar

ARNARNES Bærinn hyggst leggja

hjólreiða- og göngustíga fyrir almenning
neðan við sjávarlóðir á Arnarnesi en á
ekki strandlengjuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Eimskip ætlar á markað:

Alltaf náðað vegna
alvarlegra veikinda

Skráning á
lokafjórðungi
VIÐSKIPTI Eimskipafélag Íslands
stefnir á skráningu í Kauphöll
Íslands á lokafjórðungi þessa árs.
Fram kemur í tilkynningu að
félagið hafi ráðið Íslandsbanka og
Straum fjárfestingabanka til að
vinna að undirbúningi skráningarinnar.
„Í tengslum
við fyrirhugaða
skráningu er
gert ráð fyrir
að fram fari
GYLFI SIGFÚSSON
almennt hlutafjárútboð þar sem fjárfestum og
almenningi gefst kostur á að skrá
sig fyrir hlutum í félaginu,“ segir
í tilkynningu, en með því eigi að
tryggja almenna og góða dreifingu á eignarhaldi félagsins.
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, væntir þess að skráningin
verði farsælt skref.
- óká

Þeir 167 einstaklingar sem hafa hlotið náðun á síðustu 30 árum áttu við alvarleg veikindi að stríða. Sumir voru við dauðans dyr. Mjög óalgengt að menn rjúfi
skilorð eftir að hafa hlotið náðun, segir lögfræðingur innanríkisráðuneytisins.
FANGELSISMÁL Umsóknir fanga um

náðanir hafa allar verið samþykktar
á grundvelli heilsufarsástæðna.
Síðan 1980 hafa alls verið náðaðir
167 einstaklingar hér á landi, þar af
45 á síðustu 16 árum.
Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur hjá innanríkisráðuneytinu, segir allar náðanir byggðar
á læknisfræðilegum rökum.
„Menn geta verið að kljást við
alvarleg geðræn vandamál eða eru
algjörlega bundnir á stofnunum.
Einnig er mjög algengt að menn eigi
einfaldlega ekki langt eftir og séu
við dauðans dyr,“ segir Skúli. „Svo
eru einstaklingar sem eru algjörlega ósjálfbjarga og það er ekki
hægt að vera með slíka menn í fangelsi. Það þjónar engum tilgangi.“
Dómarnir sem náðaðir einstaklingar hafa hlotið eru í langflestum tilvikum vægir. Skúli segir
mikið þurfa að koma til ef um sé að
ræða þunga dóma og slíkt heyri til
algjörra undantekninga. „Það er
til, en það er mjög óalgengt,“ segir
hann. Í flestum tilvikum séu menn
að afplána dóma fyrir fésektir.
Hljóti maður náðun þarf að halda
almennt skilorð. Skúli man eftir
einu tilviki þar sem náðaður maður
braut skilorð, en þar var um að
ræða mjög andlega veikan einstakling. „Hann var bara settur aftur í
steininn.“
Sama gildir um skilorðsrof hjá
náðuðum einstaklingum og þeim
sem hafa fengið skilorðsbundna
dóma. Í því samhengi bendir Skúli
á að gæti viðkomandi keyrt, sem
náðaðir einstaklingar geti þó yfirleitt aldrei, myndi hraðaksturssekt

Buika á Listahátíđ
3. júní / 4.900 kr.
www.listahatid.is

Buika syngur í kvikmynd
Almódóvars
Skannaðu kóðann!

AFTUR Í VARÐHALD Aðeins einn af 167 hefur rofið skilorð náðunar og verið settur

aftur í fangelsi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Norðmenn skoða eyðslu:

Náðun er alltaf skilorðsbundin

Kvittanir þarf
að geyma í
heilan áratug

Náðunarbeiðni er send til ríkisráðs sem metur hvert tilvik fyrir sig eftir
læknisfræðilegum rökum. Hljóti umsóknin samþykki náðunarnefndar
innanríkisráðuneytisins er hún síðan send áfram til forseta Íslands til undirritunar. Undirrituð tillaga er svo send Fangelsismálastofnun til framkvæmdar.
Náðun er alltaf skilorðsbundin, yfirleitt tvö til þrjú ár, eftir þyngd dóma, og
Fangelsismálastofnun sinnir hefðbundnu skilorðseftirliti.

NOREGUR Tollayfirvöld í Noregi

geta krafist sannana fyrir eyðslu
Norðmanna í útlöndum tíu ár
aftur í tímann hafi greiðsla fyrir
vöru numið meira en 25 þúsundum
norskra króna. Geti menn ekki
sýnt kvittun eiga þeir á hættu að
greiða viðbótartoll, hvort sem
þeir hafa tekið vöruna með sér til
Noregs eða ekki, að því er greint
er frá á vef Aftenposten.
Tölvunefndin í Noregi, sem
fengið hafði kvörtun vegna
málsins, úrskurðaði í fyrra að
slíkt eftirlit væri ólöglegt. Nú
hefur norska persónuverndin
úrskurðað að svo sé ekki.
- ibs

„Ástæða þess hversu skilorðsrof eru sjaldgæf yfirleitt er sú
að þessir einstaklingar eru svo
veikir að þeir hafa ekki burði til
að brjóta af sér,“ segir hann. „Og
ef þeir gera það, eru þeir yfirleitt
ekki ábyrgir gjörða sinna.“
Ekki fást nánari upplýsingar
um afbrot þeirra einstaklinga
sem hlotið hafa náðun vegna þess
hversu fangahópurinn er lítill og
auðvelt er að rekja hvert tilfelli
fyrir sig. Alls hafa 513 umsóknir
um náðun borist síðan árið 1993.
Af þeim voru 45 samþykktar.

Svo eru einstaklingar
sem eru algjörlega
ósjálfbjarga og það er ekki
hægt að vera með slíka
menn í fangelsi. Það þjónar
engum tilgangi.
SKÚLI ÞÓR GUNNSTEINSSON
LÖGFRÆÐINGUR HJÁ
INNANRÍKISRÁÐUNEYTI

ekki valda skilorðsrofi. Til þess
þyrfti árásarbrot eða annað alvarlegra lögbrot.

sunna@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

-3

veðurfréttamaður

LÆGIR Í KVÖLD Í
dag má búast við
strekkingi víðast
hvar en það fer
að lægja með
kvöldinu, fyrst á
Vestfjörðum. Á
morgun verður
fremur hægur
vindur nema allra
austast. Á miðvikudaginn lítur síðan
út fyrir að hitastigið
hækki aðeins.

Á MORGUN
5-10 m/s,
hvassast austan til.
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MIÐVIKUDAGUR
3-10 m/s og
stöku él.
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Alicante

24°

Basel

18°

Berlín

17°

Billund

10°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

19°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

12°

Las Palmas

29°

London

12°

Mallorca

25°

New York

20°

Orlando

32°

Ósló

12°

París

17°

San Francisco

19°

Stokkhólmur

11°

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

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR
SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Alicante
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

99.900 kr.

Sólskin og strendur. Dvöl á hóteli með útsýni
yﬁr haﬁð. Verslanir, veitingastaðir, tónlist og
golﬁð aldrei langt undan. Gríptu tækifærið
8. – 11. júní
15. – 18. júní
22. – 25. júní
6. – 9. júlí

og fjúgðu suður á bóginn.
Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði
og kvöldverði með víni.

6. – 13. júní
13. – 21. júní
18. – 25. júlí
22. – 30. ágúst

Köben
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

69.900 kr.

14. – 19. júní

Köln
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

89.800 kr.

Strikið, síkin, sagan, hjólin, söfnin og öll dönsku

Fararstjóri: Geir Rögnvaldsson, kennari.

skemmtilegheitin. Bjór og brugghús – kóngar

Perla Rínardalsins. Heillandi skoðunarferðir

og drottningar. Og Tívolí!

um borgina og nágrennið undir vandaðri
fararstjórn. Sigling á Rín. Andaðu að þér
sumrinu í Köln.

Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði.

Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði.

Allir út!
Stuttgart
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

Lyon

89.900 kr.

Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

199.800 kr.

Einstaklega fögur borg og vel staðsett. Merkja-

Fararstjóri: Jóna Dóra Óskarsdóttir,

vörur á lágu verði. Hallir, garðar, matur og vín.

óperusöngkona.

Slepptu ekki þessu gullna tækifæri. Stökktu til

Sannkölluð sælkeraferð til Lyon, hjarta matar-

Stuttgart með WOW air.

Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði.

28. júní – 3. júlí

14. – 19. júní
21. – 26. júní
28. júní – 3. júlí

Berlín
Verð frá,
á mann
í tvíbýli:

109.900 kr.

Fararstjórar: Lilja Hilmarsdóttir (14. júní),
Hjálmar Sveinsson (21. júní).
Mögnuð miðstöð Evrópu. Fjölbreytt afþreying,
fræðsla, ferðir, siglingar og skemmtun. Það er
pláss fyrir alla í Berlín.
Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði.

ER WOW Í PAKKANUM ÞÍNUM?

WOW ferðir bjóða upp á skemmtilegar og áhugaverðar ferðir til allra áfangastaða WOW air, með
sérstaka áherslu á fjölbreyttar pakkaferðir við allra hæﬁ. WOW ferðir munu bjóða upp á sérferðir, borgarferðir, golfferðir, skíðaferðir, leikhúsferðir, menningarferðir svo fátt eitt sé nefnt, með og án fararstjóra.

wowferdir.is
WOW ferðir | Höfðatún 12 | 105 Reykjavík | +354 590 3000 | wowair@wowair.is

og vínmenningar Frakka. Bragðaðu á lystisemdum borgarinnar og bókaðu strax.
Innifalið er ﬂug með sköttum og gisting með morgunverði.

28. júlí – 4. ágúst
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FRÉTTASKÝRING: Forseti Íslands hellir sér í kosningabaráttu

Kvótinn tilvalinn í þjóðaratkvæðagreiðslu
Forseti Íslands telur að
kvótafrumvörp ríkisstjórnarinnar eigi heima
í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Forystumenn stjórnar og
stjórnarandstöðu taka ekki
illa í það. Ólafur Ragnar
Grímsson hóf kosningabaráttu sína í gær með
harðri gagnrýni á meðframbjóðanda sinn, stjórnvöld
og fjölmiðla.

flutning forystumanna núverandi
ríkisstjórnar og reyndar stjórnarandstöðuflokkanna líka – að kvótamálið er, orðrétt samkvæmt þeirra
eigin ummælum, stærsta mál
þjóðarinnar.“
Erfitt væri að hugsa sér mál sem
væri eðlilegra að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn
hluti þjóðarinnar krefðist þess og
hann sæi ekki hvernig formenn
stjórnarflokkanna gætu mögulega
sett sig upp á móti slíkri ákvörðun
forseta.

Óhefðbundin yfirlýsing
Fréttablaðið náði ekki tali af Steingrími J. Sigfússyni sjávarútvegsráðherra í gær en í samtali við
Ríkisútvarpið sagðist hann ekki
fráhverfur því að kvótamálin
yrðu borin undir þjóðina. „Ég
kvíði því ekki. Ég held að það sé
mikill áhugi hjá þjóðinni á að gera
breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu,“ sagði Steingrímur. „En
það er náttúrulega óhefðbundið
ef forsetinn er farinn að boða
fyrir fram að hann kunni að vísa
þessum eða hinum málum sem eru
í vinnslu í þjóðaratkvæði.“
Bjarni Benediktsson, formaður
Sjálfstæðisflokksins, segist jafnframt vel geta séð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um kvótamálin.
„Ég skildi þessi orð sem harða
gagnrýni á þau frumvörp sem
eru fram komin. Ég get vel skilið
að hann sjái alvarleika málsins
þegar fyrir liggur að stór hluti út-

Barátta Ólafs Ragnars Grímssonar fyrir endurkjöri til embættis
forseta Íslands hófst með hvelli
í ítarlegu viðtali í þættinum
Sprengisandi á Bylgjunni í gær.
Samdægurs opnaði hann kosningaskrifstofu sína að Laugavegi 88 og
heimasíðuna Olafurogdorrit.is.

Kvótinn stærsta mál þjóðarinnar
Meðal þess sem fram kom í viðtalinu við Sigurjón M. Egilsson
var að Ólafur Ragnar telur fá mál
eins vel til þess fallin að vera borin
undir þjóðina í atkvæðagreiðslu og
kvótamál.
„Ég hef haft það sem grundvallar reglu að lýsa ekki þeirri
afstöðu, þegar frumvörp eru til
meðferðar á Alþingi, hvað forseti kynni að gera við þessar aðstæður. En hitt er alveg ljóst – og
það er alveg í samræmi við mál-

ÓSÁTTUR VIÐ ÞÓRU Ólafur segir alvarlegt að fram komi forsetaframbjóðandi sem lýsi því yfir að forseti eigi að styðja utanríkis-

stefnu sitjandi ríkisstjórnar, líkt og Þóra Arnórsdóttir hefur gert. „Ég tel að þetta sé ekki sú tegund forseta sem þjóðin þarf á að
halda.“
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ENNEMM / SÍA / NM52280

gerðarinnar gæti lent í greiðsluþroti ef málið nær fram að ganga,“
segir Bjarni.

ÁRSFUNDUR
Ársfundur Sameinaða lífeyrissjóðsins verður haldinn
fimmtudaginn 24. maí nk., kl. 16.00, á Hilton
Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.

Dagskrá
1. Fundarsetning

ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON
FORSETI ÍSLANDS

styðja utanríkisstefnu ríkisins,
hún sýnir afstöðu sem er fagnaðarefni fyrir forsætisráðherra. Ég tel
að þetta sé ekki sú tegund forseta
sem þjóðin þarf á að halda núna.“

Jóhanna í herferð
Forsetinn ræddi einnig um samband sitt við Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra og sagði
hana og aðstoðarmann hennar –
og raunar Steingrím J. Sigfússon
einnig – hafa verið í herferð gegn
sér eftir að hann ákvað að vísa
Icesave-lögunum til þjóðarinnar
í tvígang.
„Eftir að ég tók ákvörðun um
Icesave er ljóst að Jóhanna hefur
aldrei fyrirgefið og hefur verið í
ýmiss konar leiðöngrum gegn mér.
Hún telur þetta vera dauðasök,“
sagði hann. Jóhanna hefði meðal
annars talað gegn honum á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar
og slík framganga væri líklega

Ásakanir um samsæri ekki svaraverðar

2. Almenn ársfundarstörf
3. Kynning á viðbrögðum sjóðsins við athugasemdum í skýrslu
úttektarnefndar Landssamtaka lífeyrissjóða
4. Önnur mál löglega upp borin
Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar og rétthafar
séreignarsparnaðar rétt til setu á fundinum.
Reykjavík, 2. maí 2012
Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins
Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu frá fundinum á
heimasíðu sjóðsins, lifeyrir.is
Ársskýrslu og dagskrá fundarins má nálgast á skrifstofu
sjóðsins og á lifeyrir.is

Borgartún 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

Eitt allsherjar bíó
Ólafur fór um víðan völl í viðtalinu, og gagnrýndi meðal annars
Þóru Arnórsdóttur, þann mótframbjóðanda hans sem til þessa hefur
mælst með mest fylgi.
Hann sagði að kosningabaráttu
hennar væri stýrt af sama manni
og gert hefði kvikmynd um kosningabaráttuna fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, og vísaði þar
til Gauks Úlfarssonar leikstjóra.
„Þetta finnst mér endurspegla
ákveðna blindu í fjölmiðlum, að
kannski sé þetta bara allt saman
orðið svona eitt allsherjar bíó, forsetakosningarnar og umræðan í
þjóðfélaginu og ákvarðanirnar.“
Þá gagnrýndi hann afstöðu Þóru
til utanríkismála, og nefndi sem
dæmi að Þóra hefði sagst munu
halda afstöðu sinni í Evrópusambandsmálum leyndri fyrir
þjóðinni.
Jafnframt sagði hann alvarlegt
að forsetaframbjóðandi lýsti því
yfir að hann teldi það hlutverk
forseta að fylgja utanríkisstefnu
ríkisstjórnarinnar. „Manneskja,
sama hvort hún er ung eða gömul,
sem segir það skyldu forsetans að

Jóhanna hefur
aldrei fyrirgefið og
hefur verið í ýmiss konar leiðöngrum gegn mér.

Forsetinn fór hörðum orðum um framgöngu fjölmiðla í viðtalinu, og beindi
spjótum sínum sérstaklega að DV og Ríkisútvarpinu. Hann gagnrýndi
fréttastofu RÚV harðlega fyrir það að leyfa Svavari Halldórssyni, eiginmanni
forsetaframbjóðandans Þóru Arnórsdóttur, að vinna
fréttir um forsetakosningarnar eftir að byrjað hefði verið
að leggja grunninn að framboði Þóru.
Ólafur Ragnar nefndi sérstaklega frétt Svavars um
komandi kosningar sem birtist 20. mars síðastliðinn.
Hann sagði að fréttin hefði verið „sérhönnuð og klippt
frétt til að sá efasemdum í minn garð, skapa tortryggni
út í mitt framboð. Þetta fékk hann að gera á sama tíma
og þau höfðu samþykkt að fylgi hennar yrði mælt.“
Óðinn Jónsson, fréttastjóri Ríkisútvarpsins, vísar gagnÓÐINN JÓNSSON
rýni forsetans á bug. „Ólafur Ragnar Grímsson verður
að fá að ráða því hvernig hann hagar baráttu sinni fyrir
endurkjöri. Við höfum reynt að vanda okkur og vinna heiðarlega og ég hef
ekki heyrt neinar rökstuddar ábendingar um annað.“
Forsetinn nefndi sérstaklega að umrædda frétt væri ekki að finna á
sérstökum kosningavef Ríkisútvarpsins og gerði því skóna starfsfólk RÚV
skammaðist sín fyrir hana og vildi þess vegna fela hana. Óðinn segir þetta
ágæta ábendingu hjá Ólafi. Fréttin hafi aldrei verið á vefnum og því ekki
farið á kosningavefinn en því hafi verið kippt í liðinn í gær. „Við höfum
ekkert að fela í þessu – öðru nær. Þetta var mjög hlutlaus og yfirveguð frásögn. Ásakanir um að yfirmenn fréttastofunnar taki þátt í samsæri einhverra
eru ekki svaraverðar.“

JÓHANNA
SIGURÐARDÓTTIR

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON

einsdæmi. „Og
mér þykir þetta
leitt, þetta stríð
sem Jóha nna
telur sig þurfa
að vera í gegn
mér.“
Þ á fu l ly r t i
hann að Jóhanna
hefði róið öllum
árum að því að BJARNI
BENEDIKTSSON
finna mótframbjóðanda til höfuðs honum.

Vísar öllu á bug
Jóhanna Sigurðardóttir vildi ekki
tjá sig um ásakanir forsetans í
gær en sendi hins vegar frá sér
yfirlýsingu þar sem þeim er vísað
á bug. „Forsætisráðherra mun
ekki blanda sér í kosningabaráttu
vegna væntanlegs kjörs til
embættis forseta Íslands og mun
því ekki bregðast við ummælum
sem fram komu í útvarpsviðtali
við forsetann í dag,“ segir í yfirlýsingunni.
„Mikilvægt er að sú barátta
fari vel og málefnalega fram og
umdeildum málum á vettvangi
stjórnmálanna sé haldið aðgreindum frá forsetakosningum.
Hverjum og einum frambjóðanda
er auðvitað í sjálfsvald sett
hvernig hann eða hún kýs að tjá
sig um slík mál eftir atvikum.
Í samskiptum sínum við núverandi forseta hefur ríkisstjórnin í einu og öllu fylgt stjórnarskrá
og mótuðum stjórnskipunarhefðum. Er því óhjákvæmilegt að
vísa á bug öllum ásökunum um að
annað hafi átt við í samskiptum
ríkisstjórnarinnar eða forystumanna hennar og núverandi forseta.“

Stígur
Helgason
stigur@frettabladid.is
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SÍÐASTI
SÉNS
AÐ GERA GÓÐ KAUP Á RISA TAX FREE DÖGUNUM

ALLT Í EINNI FERÐ...

SNYRTIVÖRUR...FATNAÐUR...SKÓR...LEIKFÖNG...
BÚSÁHÖLD...RÚMFÖT...HANDKLÆÐI...

...ÁN VIRÐISAUKASKATTS
Mikið úrval
!
af snyrtivörum

r
Fatnaður og skó
á alla
fjölskylduna!

DAGANA 10. - 14. MAÍ

TAX

FREE

Búsáhöld
fyrir heimilið!
(Ekki VSK af kertum,
servíettum og garni)

Leikföng fyrir
káta krakka!
(Ekki VSK af reiðhjólum)

DAGAR
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Tilboðin gilda út mánudaginn 14. maí 2012.
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VEISTU SVARIÐ?

Faxaflóahafnir hafa samið við björgunarsveitir við Faxaflóa um styrk og aðstoð:

Skotárás í Afganistan:

Aðstoða sjófarendur á Faxaflóa

Tveir breskir
hermenn féllu

SLYSAVARNIR Faxaflóahafnir sf.

1. Hvernig deild segir lögregla og
fleiri að skorti innan lögreglunnar?

2. Hvað var þingsályktunartillaga
um fækkun ráðuneyta rædd lengi
á Alþingi?
3. Hvað heitir rektor Háskólans í
Reykjavík?
SVÖRIN
1. Mansals- og vændisdeild. 2. Í fjörutíu
klukkustundir. 3. Ari Kristinn Jónsson.

Hönnunartillaga var kynnt:

Nafnið Eyri bar
sigur úr býtum
SVEITARSTJÓRNARMÁL VA arkitektar

báru sigur úr býtum í samkeppni
um hönnun nýs hjúkrunarheimilis á Ísafirði. Tillagan var kynnt
við athöfn í matsal Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða á föstudag.
Um leið voru kynnt úrslit í
samkeppni um nafn á heimilið.
Sigurvegari þar var Magdalena
Sigurðardóttir sem lagði
til nafnið „Eyri“, að því er
fram kemur í tilkynningu frá
Ísafjarðarbæ.
- óká

styrkja starfsemi Landsbjargar,
Björgunarbátasjóðs Reykjavíkur
og fjögurra björgunarsveita við
Faxaflóa næstu fimm árin. Skrifað
var undir samning þessa efnis á
aðalfundi Faxaflóahafna á laugardag. Alls greiða Faxaflóahafnir út
á samningstímanum tíu milljónir
króna, tvær milljónir hvert ár.
„Auk Landsbjargar og Björgunarsjóðs Reykjavíkur nær samningurinn til Björgunarsveitarinnar
Ársæls í Reykjavík, sem hyggur á
bátakaup, Björgunarsveitarinnar
Kjalar á Kjalarnesi, Björgunar-

STJÓRNSÝSLA
Nýr flugvallarstjóri ráðinn
Hjördís Þórhallsdóttir hefur verið
ráðin flugvallarstjóri hjá ISAVIA á
Akureyrarflugvelli í stað Sigurðar
Hermannssonar. Hann hefur gegnt
starfinu frá 1997, en lætur af störfum
í haust fyrir aldurs sakir.

FSu fær nýjan skólameistara
Menntamálaráðherra hefur skipað
Olgu Lísu Garðarsdóttur í stöðu skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurlands
á Selfossi (FSu), að því er fram kemur
á vef skólans. Hún tekur við í ágúst
af Örlygi Karlssyni sem gegnt hefur
stöðunni síðustu ár, en hann hefur
starfað við skólann frá stofnun hans
fyrir rúmum 30 árum.

Sigin Grásleppa
Frá Drangsnesi

Humar 2.350 kr.kg
Harðﬁskurinn
frá Stykkishólmi
Þessi sjúklega góði

OPIÐ LAUGARDAGA 10-15.00

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

félags Akraness og Björgunarsveitarinnar Brákar í Borgarnesi,“
segir í tilkynningu Landsbjargar
og Faxaflóahafna.
„Aðilar samkomulags þessa eru
sammála um að veita hver öðrum
gagnkvæma aðstoð þegar á þarf
að halda vegna björgunar og aðstoðar við sjófarendur, skip og
báta á Faxaflóa,“ segir í fyrstu
grein samkomulagsins. Þá segir í
tilkynningunni að í samkomulaginu
felist viðurkenning Faxaflóahafna
á mikilvægi björgunarsveitanna
og staðfesting á hlutverki þeirra
til aðstoðar sjófarendum.
- óká

SKRIFAÐ UNDIR Um helgina var gengið
frá samningi um styrk Faxaflóahafna sf.
til björgunarsveita sem hjálpa sjófarendum á Faxaflóa.
MYND/LANDSBJÖRG

LONDON, AP Breska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að tveir
hermenn Nato, sem voru skotnir
til bana í Afganistan á dögunum,
hafi verið Bretar.
Tilræðismennirnir voru klæddir afgönskum lögreglubúningum.
Ekki er vitað hvort þeir hafi notað
búningana sem dulargervi. Hermennirnir voru skotnir þegar þeir
héldu uppi öryggisgæslu á samkomu yfirmanna í sýslunni Helmand. 414 breskir hermenn hafa
látið lífið í Afganistan síðan ráðist
var inn í landið árið 2001.
-fb

Hátt í fimmtíu lík
fundust á þjóðvegi
Hátt í fimmtíu lík fundust aflimuð á þjóðvegi við landamæri Bandaríkjanna og
Mexíkó. Barátta mexíkóskra eiturlyfjahringja um yfirráðasvæði fer harðnandi.
MEXÍKÓ,AP Fjörutíu og níu aflimuð

og afskræmd lík fundust í plastpokum á þjóðvegi sem tengir
saman borgina Monterrey og
bandarísku landamærin. Þetta er
enn eitt áfallið í baráttu yfirvalda
gegn sífellt versnandi stríði á milli
mexíkóskra eiturlyfjagengja.
Skipulögð glæpagengi í Mexíkó
skilja oft eftir lík á fjölförnum
stöðum til að senda andstæðingum
sínum skilaboð. Einhver fórnarlambanna sem fundust á þjóðveginum í gær báru húðflúr Santa
Muerte-samtakanna sem eru vinsæl á meðal eiturlyfjasala. Ekki er
samt útilokað að fórnarlömbin hafi
verið fólk sem ætlaði að flýja yfir
landamærin til Bandaríkjanna.
Að sögn lögreglunnar í sýslunni
Nuevo Leon var borði skilinn eftir
þar sem líkin fundust með skilaboðum frá eiturlyfjahringnum
Zetas þar sem hann lýsti ábyrgð
fyrir fjöldamorðunum á hendur
sér. Erfitt var að bera kennsl á
líkin vegna þess að búið var að
skera af þeim höfuðin, hendurnar
og fæturna.
Barátta mexíkóskra eiturlyfjahringja hefur farið harðnandi að
undanförnu. Þeir svífast einskis
til að öðlast stjórn yfir svæðunum
sem notuð eru til að smygla eiturlyfjum til Bandaríkjanna, auk
þess sem þeir berjast um yfirráð á
eiturlyfjamarkaðnum heima fyrir.

Á ÞJÓÐVEGINUM Vígalegur mexíkóskur lögreglumaður á þjóðveginum þar sem 49

aflimuð lík fundust í gær.

Einnig beita þeir ítrekað fjárkúgunum og herja oft á þá sem reyna
að komast ólöglega til Bandaríkjanna.
Í september skildi Sinaloahringurinn eftir 35 lík við þjóðveg skammt frá borginni Veracruz og nokkrum dögum síðar
fann lögreglan 32 lík til viðbótar
skammt frá. Svo virtist sem sami
eiturlyfjahringur hafi þar verið að
verki. Í nóvember fundust 26 lík í

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Guadalajara, sem er svæði þar
sem Zetaz- og Sinola-hringirnir
hafa barist um yfirráð.
Á síðasta ári fundust 193 lík í
fjöldagröf í bænum San Fernando.
Talið er að þetta hafi verið flóttamenn sem voru drepnir af Zetashringnum. 72 flóttamenn til viðbótar, margir frá Mið-Ameríku,
fundust drepnir í San Fernando
árið 2010.
freyr@frettabladid.is

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo Trendline TDI

Aukabúnaður á mynd: 18“ álfelgur, þokuljós og litaðar rúður

Sparar sig vel
Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km*
* Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum
Volkswagen Polo Trendline 1.2 TDI

Polo kostar aðeins frá

2.390.000 kr.

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Polo

PIPAR\TBWA

•

SÍA

Umsóknarfrestur til 6. JÚNÍ

BÝR Í ÞÉR
TÆKNIFRÆÐINGUR?
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 skemmtilegt nám. Komdu í Keili!

TÆKNIFRÆÐINÁM (BS)
NÁMSFRAMBOÐ

stigi sem veitir útskrifuðum nemum rétt til að sækja um lögverndaða

ORKU- OG
UMHVERFISTÆKNIFRÆÐI

starfsheitið tæknifræðingur eftir þriggja ára nám. Nemendur geta

MEKATRÓNÍK HÁTÆKNIFRÆÐI

Keilir býður upp á fjölfaglegt og hagnýtt tæknifræðinám á háskóla-

valið um mekatróník hátæknifræði eða orku- og umhverﬁstæknifræði.
Námið hentar vel þeim sem hafa verkvit og áhuga á tæknilegum
lausnum og nýsköpun.

KEILIR

ÁSBRÚ

578 4000

keilir.net
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FRÉTTASKÝRING: Umhverfisráðstefna Sameinuðu þjóðanna – Ríó+20

Reynt til þrautar að semja fyrir Ríó
Enn setjast þjóðir heimsins að samningaborði um
aðgerðir í umhverfismálum
í Brasilíu. Ekki er mikil
bjartsýni gagnvart útkomunni, en ráðstefnan hefst í
júní.
Ríó+20 ráðstefna Sameinuðu þjóðanna verður sett í Brasilíu 20. júní.
Þar verður enn einn ganginn reynt
að ná samkomulagi um viðbrögð
alþjóðasamfélagsins við þeirri staðreynd að loftslag fer hlýnandi af
mannavöldum. Nafn ráðstefnunnar
vísar í það að 20 ár eru liðin síðan
Ríó-ráðstefnan var haldin. Þar var
kallað eftir alþjóðlegum samningi
um samdrátt í útblæstri gróðurhúsalofttegunda og hann leit
dagsins ljós með Kyoto-bókuninni.
Hún er nú runnin úr gildi.

Enn ein ráðstefnan
Og hvernig er svo staðan? Tja, í
stuttu máli sagt: útblástur gróðurhúsalofttegunda hefur aukist um
38 prósent frá ráðstefnunni í Ríó
1992. Ýmsu er þar um að kenna.

Sum ríki, eins
og Bandaríkin,
hafa einfaldlega
ekki verið tilbúin í samdrátt,
því það þýðir,
að þeirra mati,
l o k u n v e r ksmiðja og töpuð
störf.
Þá hafa þróHEIKO WARNKEN
unarríki bent á
þá staðreynd að hlýnun loftslags
sé ekki þeim að kenna. Iðn ríkin
hafi mengað andrúmsloftið óhikað
í yfir 200 ár og náð þannig efnahagslegu forskoti. Nú eigi að
meina þróunarríkjunum að efla
efnahag sinn.

Lagaleg binding
Heiko Warnken, sem starfar hjá
því ráðuneyti Þýskalands sem sér
um efnahagslega samvinnu og
þróun, segir viðhorf almennings
litað af því hve ferlið er þungt
í vöfum. Fyrir fólki sé Ríó+20
aðeins enn ein umhverfisráðstefnan sem ekkert kemur út úr.
Warnken segir að Ríó-ráðstefnan árið 1992 hafi verið gríðar-

Nokkur árangur hefur náðst
Þrátt fyrir að ekki hafi allt það uppfyllst sem stefnt var að í Ríó árið 1992
hefur þó ýmislegt gerst. Það er orðin viðurkennd staðreynd að gjörðir
mannsins hafi haft áhrif á hlýnun loftslags, þrátt fyrir að örfáar efasemdarraddir heyrist enn. Þá náðist árangur með Kyoto-bókuninni, en hún er nú
útrunnin.
Helsti árangur hennar er kerfið sem hún byggir á. Það er til staðar vilji
menn nota það; infrastrúktúrinn, skuldbindingarnar, gagnsæið, aðkoma
allra. „Það þarf einfaldlega raunverulega pólitískan vilja og til þess að hann
náist þarf þrýsting almennings. Það er gríðarlega mikilvægt,“ segir Warnken.

FORSETAFRAMBJÓÐANDI Útblástur gróðurhúsalofttegunda hefur aukist um 38%
síðan Bill Clinton, þá forsetaframbjóðandi, ávarpaði ráðstefnuna árið 1992.
NORDICPHOTOS/AFP

lega mikilvæg og þrátt fyrir allt
líti út fyrir að markmið hennar
náist. Gallinn við hana hafi verið
að engar lagalegar skuldbindingar
hafi fylgt hinum háleitu markmiðum. Síðan þá hefur umræðan
fyrst og fremst snúist um að koma
slíkum bindingum á.
Nú er uppi hugmynd um að koma
á sjálfbærnimarkmiðum (e. Sustainable Development Goals), ekki
ósvipað Þúsaldarmark miðunum
(e. Millennium Development
Goals). Evrópusambandið styður
þá leið og Warnken vonast eftir
að sú verði niðurstaðan, en það
mundi binda hendur ríkja heims
frekar til að sinna málaflokknum.
Öflugir andstæðingar séu þó gegn
því, ekki síst Bandaríkin.
„Það er ekki hægt að fókusa
aðeins á gróða og ætla svo að

LIÐSAUKI Á
LÆKKUÐU VERÐI

Lenovo Edge 91z
Sambyggð tölva og skjár

Intel Core i5 2400S 2,5 GHz

Nú 159.920 kr.

Þráðlaust lyklaborð og mús

Áður 199.900 kr.

21,5" skjár og 500 GB diskur

Þriggja ára ábyrgð

Síðasti séns
Ljóst er að væntingar til ráðstefnunnar eru ekki miklar. Til
að mynda hefur Angela Merkel,
kanslari Þýskalands, tilkynnt að
hún hyggist ekki mæta, og líklegt
þykir að Francoise Hollande, forseti Frakklands, fylgi í fótspor
hennar. Þá þykja engar líkur á
því að Obama Bandaríkjaforseti samþykki nokkrar bindingar fyrir Bandaríkin svo skömmu
fyrir kosningar þar í landi og því
er viðvera hans ólíkleg.
Ekki virðist mikið tilefni til
bjartsýni um að náist að semja

kolbeinn@frettabladid.is

20% afsláttur af

Betri
lausnir í

20 ár
1992-2012

Lenovo búnaði

2,4 GHz þráðlaus tækni

Nú 8.720 kr.

Nettur nanó-sendir

Áður 10.900 kr.

Kolbeinn
Óttarsson Proppé

Afmælistilboð:

Lenovo Ultraslim Plus
Þráðlaust lyklaborð og mús

Íslenskir staﬁr

Þriggja hnappa mús með
skrunhjóli

Nýherji býður 20% afslátt af völdum vörum í tilefni af 20 ára afmæli sínu.
Vikuna 14. – 20. maí bjóðum við afslátt af völdum Lenovo búnaði.
Komdu við í verslun Nýherja Borgartúni, Akureyri eða á netverslun.is.

Tilboðið gildir 14. maí – 20. maí.

bjarga umhverfismálunum síðar.
Við þekkjum þá leið og fyrir utan
þau slæmu áhrif á umhverfið sem
hún hefur í för með sér er hún
gríðarlega kostnaðarsöm.“

um stóra áfanga í Ríó. Í dag hefst
í Bonn fundur aðildarríkjanna
þar sem reyna á til þrautar að
ná samkomulagi. Fulltrúanna
bíður erfitt verkefni; af þeim
rúmlega 200 atriðum sem semja
skal um hefur 21 verið samþykkt. Fyrstu drög lokaskjalsins
voru skýr og klár á 17 blaðsíðum.
Einstakar kröfur ólíkra ríkja
fóru þá að hrúgast inn og skjalið
bólgnaði út í 250 blaðsíður en er
nú komið niður í 170 blaðsíður.
Viðræðurnar í Bonn skipta því
miklu fyrir útkomuna.
Engu að síður er litið á ráðstefnuna sem enn einn áfangann
á langri leið. Aðildarríkin hittast
í desember í Doha á Indlandi og
meiri bjartsýni ríkir gagnvart
þeirri ráðstefnu. Ulrich Keller,
talsmaður Þýska demókrataflokksins í umhverfismálum,
telur mun líklegra að samkomulag
náist þar en í Ríó, sem hann hefur
raunar ekki mikla trú á.
„Það er nauðsynlegt að um 90
prósent útkomu ráðstefnunnar
verði ákveðin fyrirfram. Það eru
engar líkur á að svo verði nú,“
segir Keller. Hann bendir einnig á
að nokkuð vanti upp á að ríki uppfylli fyrri loforð sín í loftslagsmálum. Keller er þó bjartsýnn á
að Ríó geti undirbúið jarðveginn
fyrir ráðstefnu sem verður í Doha
í desember.

Lenovo
ThinkPad T420i

Intel Core i5 2450M 2,5–3,1 GHz

Nú 159.120 kr.

Aðeins 2,2 kg

Áður 198.900 kr.

14“ skjár og 500 GB diskur

Þriggja ára ábyrgð
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Enn eitt áfallið í áratugslangri baráttu við að ljúka stríðinu í Afganistan:

Ýmislegt er á sig leggjandi:

Meðlimur friðarráðsins myrtur

Kyngdu saman
kílói af kókaíni

AFGANISTAN,AP Byssumaður skaut

HVÍTIR TÍGRAR Hvítur tígrishvolpur
í kjafti móður sinnar í dýragarði í
Úkraínu. Hvít tígrisdýr eru sjaldgæf.

háttsettan fulltrúa afganska friðarráðsins til bana í höfuborginni
Kabúl í gær. Morðið er enn eitt
áfallið í áratugslangri baráttu við
að binda endi á stríðið í landinu.
Maðurinn sem var myrtur hét
Arsala Rahmani og er fyrrverandi
talibani sem gerðist samningamaður um frið í Afganistan. Hann
var staddur í bíl þegar árásarmaður á öðrum bíl myrti hann við
gatnamót í vesturhluta Kabúl.
Í september í fyrra gengu
friðar viðræður til baka þegar
fyrr verandi forseti Afganistan,

Burhanuddin Rabbani, sem var
yfirmaður friðarráðsins, var
drepinn í sjálfsmorðsárás.
Sendiráð Bandaríkjanna í
Kabúl sagði á Twitter-síðu sinni
að morðið á Rahmani væri harmleikur. Hann var einn af fjörutíu
áhrifa miklum Afgönum og fyrrverandi tali bönum sem Hamid
Karzai, forseti Afganistan, réði til
að semja við talibana. Rahmani var
menntamálaráðherra í ríkisstjórn
talibana, sem stjórnaði Afganistan
í fimm ár og hélt hlífiskildi yfir
h r yðjuverkasa m tökunum a lKaída allt þar til Bandaríkjamenn

NOREGUR Tollverðir í Svinesund í

Á VERÐI Afganskur hermaður á verði

við gatnamótin þar sem Rahmani var
drepinn.
MYND/AP

og bandamenn þeirra réðust inn í
landið árið 2001.
-fb

Noregi töldu sig nýverið hafa rökstuddan grun um að tveir ferðalangar frá Póllandi hefðu eitthvað
að fela. Mennirnir, sem komu
akandi frá Svíþjóð, sögðust á leið
til Óslóar í atvinnuleit.
Ekkert fannst í fórum þeirra og
leit í bifreiðinni bar ekki árangur.
Þá voru þeir sendir á sjúkrahús
þar sem röntgenmyndataka leiddi
í ljós að þeir höfðu samtals gleypt
kíló af kókaíni. Mennirnir sitja nú
í gæsluvarðhaldi og bíða dóms.
- þj

NORDICPHOTOS/AFP

Helmingurinn vildi
sjá þyngri refsingar
STÆÐI Í NOTKUN Björn Zoëga, for-

stjóri Landspítalans, tók fyrir helgi nýtt
hjólastæði við Hringbraut í notkun.

Áfangi í stærra verkefni:

Ný hjólastæði
tekin í notkun
SAMGÖNGUR Þrjú ný hjólastæði

hafa verið tekin í notkun við Landspítalann. Stæðin eru við Hringbraut, Landakot og í Fossvogi.
Hjólastæðin eru sögð fyrsti
áfanginn í stærra verkefni spítalans sem miðar að því að bæta
aðstöðu hjólreiðafólks.
Við Hringbraut er nú rými
fyrir 40 hjól í yfirbyggðu hjólastæði.
Við sjúkrahúsið Fossvogi er
rými fyrir 26 hjól og unnið er
að yfirbyggingu. Við Landakotsspítala er núna pláss fyrir fjórtán
reiðhjól í yfirbyggðu stæði.
Á öllum stöðunum þremur
stendur svo til að bæta við fleiri
hjólreiðastæðum.
- þeb

LÖGREGLUMÁL
Erill vegna ölvunar
Erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu vegna útkalla tengdra ölvun
og hávaða á aðfaranótt laugardags.
Einn var tekinn vegna líkamsárásar við
Dalshraun í Hafnarfirði og flytja þurfti
mann á sjúkrahús með blæðandi sár
á hnakka. Sá féll aftur fyrir sig af barstól.

Ók á móti umferð
Drukkinn 17 ára drengur ók bíl á móti
umferð á Snorrabraut í Reykjavík laust
eftir klukkan þrjú á aðfaranótt laugardags. Lögregla flutti hann í hendur
foreldra sinna að lokinni skýrslu- og
sýnatöku. Þrír aðrir voru gripnir um
nóttina grunaðir um ölvunar- og/eða
vímuefnaakstur.

Um helmingur aðspurðra í nýrri rannsókn hefði viljað sjá mun þyngri dóm yfir
manni sem misnotaði stjúpdóttur sína. Um þriðjungur valdi vægari refsingu.
Afbrotafræðiprófessor segir viðhorf fólks til refsinga skiptast í tvö horn.
RANNSÓKNIR Ný rannsókn leiðir

í ljós afar ólík viðhorf fólks til
refsinga við afbrotum, sér í lagi
þegar kemur að kynferðisbrotum.
Helgi Gunnlaugsson, prófessor
við Félags- og mannvísindadeild
Háskóla Íslands, kynnti niðurstöður rannsóknar sinnar á 50
ára afmælisráðstefnu Norræna
sakfræðiráðsins sem fram fór á
Hótel Selfossi í byrjun vikunnar.
„Í ljós kemur djúp gjá í afstöðu
fólks til kynferðisbrota gegn
börnum,“ segir Helgi um niðurstöðurnar. „Mjög stór hópur er
miklu harðari en dómararnir.“
Í rannsókninni var fólk í rýnihópum beðið að lýsa afstöðu sinni
til tveggja raunverulegra afbrotamála. Annars vegar er um að ræða
konu sem starfaði í banka og
notaði aðstöðu sína til að draga sér
fé, bæði með því að stofna gervireikninga og til að stela peningum
af reikningum fólks. Afraksturinn
af gervireikningunum notaði
hún til hlutabréfakaupa og nam
endan legt tap bankans 60 milljónum króna. Hitt voru smærri
upphæðir. Fyrir dómi fékk hún
þriggja ára óskilorðsbundið fangelsi. Í rýnihópunum vildi um fjórðungur sjá þyngri refsingu.
Helmingur aðspurðra vildi hins
vegar sjá fimm ára óskilorðsbundið fangelsi, eða jafnvel mun
þyngri refsingu, í máli fertugs
manns sem misnotað hafði stjúpdóttur sína.
M isnotkuni n hófst þega r
stúlkan var tíu ára og lauk þegar
hún var 15 ára. Maðurinn hafði
við stúlkuna samfarir frá því hún
var 14 ára. Málið komst upp þegar
stúlkan greindi vinkonu sinni frá.

NÝJUNG Í EGYPTALANDI Amr Moussa og

Abdelmoneim Abul Fotouh í sjónvarpskappræðum.
NORDICPHOTOS/AFP

Kappræður í sjónvarpi:

Egyptar spá í
forsetakjörið
EGYPTALAND, AP Tveir forseta-

Á HÓTEL SELFOSSI Helgi Gunnlaugsson, prófessor við Háskóla Íslands, kynnti niðurstöður nýrrar rannsóknar á viðhorfum Íslendinga til refsinga, á ráðstefnu Norræna
sakfræðiráðsins í vikunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Afstaðan sem í ljós
kom í báðum hópum
er mjög afgerandi, annars
vegar er það rosaleg harka og
svo hinir sem telja að nálgast
þurfi hlutina á annan hátt.
HELGI GUNNLAUGSSON
PRÓFESSOR VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Maðurinn brotnaði saman þegar
málið komst upp og viðurkenndi
allt og var fullur iðrunar. Hann
var í góðu starfi og kominn í nýtt
hamingjuríkt samband þegar að
dómi kom. Hann var þá dæmdur
í 18 mánaða óskilorðsbundið
fangelsi.

„En síðan var þarna í rýnihópunum þriðjungur sem bara
vildi ekki fangelsisrefsingar og
kaus fremur aðrar leiðir,“ segir
Helgi og kveður það fólk fremur
hafa horft til betrunarúrræða og
mýkri leiða. „En afstaðan sem í
ljós kom í báðum hópum er mjög
afgerandi, annars vegar er það
rosaleg harka og svo hinir sem
telja að nálgast þurfi hlutina á
annan hátt.“
Rannsókn Helga er hluti af
stærri norrænni rannsókn, en
niðurstöður hennar leiða í ljós
heldur meiri refsigleði en í þeirri
norrænu. Í hvoru máli fyrir sig
voru þrír rýnihópar, á aldrinum
18 til 29 ára, 30 til 49 ára og 50 til
74 ára, alls um 30 manns í hvoru
máli.
olikr@frettabladid.is

frambjóðendur mættust í sjónvarpskappræðum í Egyptalandi
fyrir helgina. Þetta er í fyrsta
skiptið í sögunni sem Egyptar
upplifa þessa tegund kosningabaráttu og þá opinskáu gagnrýni
sem henni getur fylgt.
Þeir Amr Moussa, fyrrverandi
leiðtogi Arababandalagsins, og
Abdelmoneim Abul Fotouh, sem
er hófsamur múslimi, skutu
föstum skotum hvor á annan.
Ágreiningur þeirra í kappræðunum snerist einkum um hlutverk trúarbragða í samfélaginu
og hvernig eigi að koma á lýðræðisumbótum í Egyptalandi. - gb

Norskir þingmenn:

Fíkniefnaleit í
skólum óheimil
NOREGUR Tillaga Hægri flokksins

í Noregi um heimild lögreglu til
fíkniefnaleitar með hundum í skólum var fyrir helgi felld á norska
þinginu. Skriflegt samþykki nemenda verður að liggja fyrir slíkri
leit. Séu nemendur yngri en 16 ára
verður að fá samþykki foreldra.
Lögreglan hefur birst skyndilega með hunda í skólum víða um
Noreg. Í fyrra voru 29 nemendur
handteknir við slíka fíkniefnaleit í Ósló en óvissa hefur ríkt um
heimild lögreglu til hennar.
Nemendafélög mótmæltu tillögunni harðlega og sögðu aðgerðir lögreglu niðurlægjandi. - ibs
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Forsetinn í pólitískum árásarham:

Skýrar línur

Ó

lafur Ragnar Grímsson forsetaframbjóðandi birtist landsmönnum í gamalkunnugum, pólitískum árásarham í
útvarpsþættinum Sprengisandi á Bylgjunni í gærmorgun.
Hann gagnrýndi þar einkum og sér í lagi Þóru Arnórsdóttur mótframbjóðanda sinn býsna harkalega. Hann
talar harðar um mótframbjóðendurna en þeir hafa talað um hann.
Ólafur ætlar að heyja alvöru kosningabaráttu; opna kosningamiðstöð, fara í fundaherferð um landið, opna heimasíður og nýta
samfélagsmiðla eins og flestir mótframbjóðendur hans gera.
Þetta kann að koma einhverjum á óvart, því að yfirleitt þegar
sitjandi forseti hefur fengið mótframboð hefur hann ekki farið í
neinn slag við andstæðingana, heldur gætt orða sinna og haldið
áfram að vera forsetalegur. Nú er tilfellið hins vegar að skoðanakannanir sýna að Ólafur getur orðið undir í kosningunum. Hann
telur sig því væntanlega ekki
SKOÐUN
eiga annan kost en að bíta frá sér.
Og þá kemur heldur ekki á óvart
Ólafur Þ.
að hann beini spjótum sínum
Stephensen
einkum að Þóru, sem samkvæmt
olafur@frettabladid.is
könnunum veitir honum harðasta
keppni, en tali heldur fallega um
aðra frambjóðendur.
Ólafur Ragnar hyggst hefja
kosningabaráttu sína í sjávarplássinu Grindavík og ætlar greinilega
að nýta sér óvinsældir kvótafrumvarpa ríkisstjórnarinnar á landsbyggðinni. Hann gefur í skyn að hann kunni að synja lögum um
breytingar á fiskveiðistjórnuninni staðfestingar og segir það mál
henta öðrum betur til að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Það er rétt hjá Ólafi Ragnari að spurningin um þjóðareign á fiskimiðunum og gjald fyrir afnot af þeirri auðlind getur átt fullt erindi
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Eins og málið liggur hins vegar nú fyrir
á Alþingi, þar sem blandað er saman annars vegar þessu grundvallaratriði og hins vegar margvíslegum breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu, liggur það ekki beint við. Sá sem er hlynntur
skýrari lagaákvæðum um þjóðareign og afnotarétt getur verið alveg
andvígur breytingum á fiskveiðistjórnuninni sem slíkri. Þess vegna
er þjóðaratkvæðagreiðsla sem kæmi í kjölfar synjunar forseta á
lögunum ekki til þess fallin að leggja skýrar línur í því máli.
Ólafur Ragnar ætlar greinilega að spila á óvinsældir núverandi
ríkisstjórnar, meðal annars með því að vísa til ummæla andstæðings
síns Þóru um að hún telji ekki að forsetinn eigi að ganga gegn utanríkisstefnu sitjandi ríkisstjórnar. Það er auðvitað hans útlegging á
hlutverki forsetans og í fullu samræmi við það hvernig hann telur
forsetann eiga að reka sjálfstæða pólitík. Þeir mótframbjóðendur
hans sem mælast með mest fylgi, Þóra og Ari Trausti Guðmundsson,
tala hins vegar fyrir hefðbundnari túlkun á forsetaembættinu og
ætla sér augljóslega fremur hlutverk sameiningartáknsins. Ólafur
Ragnar hefur rétt fyrir sér um það að í kosningunum eru línur að
þessu leyti skýrar. Margir kjósendur munu vafalaust láta það ráða
atkvæði sínu hvora útgáfuna af forsetaembættinu þeir kjósa fremur.
Hugsanlega mun hinn árásargjarni málflutningur hjálpa Ólafi
Ragnari að rétta hlut sinn á þeim tæplega sjö vikum sem eru til
kosninga. En það er líka til í dæminu að hann hafi fært öðrum frambjóðendum tækifæri til að setja sig í forsetalegri stellingar með því
að afþakka boðið um að láta draga sig ofan í pólitíska drullupollinn
sem forsetinn ætlar nú greinilega að ösla í gegnum.
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Bestu og verstu
Stéttarfélagið SFR hefur venju samkvæmt útnefnt stofnanir ársins.
Niðurstöðurnar byggja á margþættri
könnun meðal starfsfólks á gæðum
vinnustaðarins. Sérstakur saksóknari
má vel við una, enda trónir hann
á toppnum meðal stórra stofnana
annað árið í röð. Persónuvernd og
Landmælingar Íslands eru síðan bestu
vinnustaðirnir í flokkum smárra
og meðalstórra stofnana. Á
hinum endanum eru stofnanir
þar sem einhverjir þurfa að
líta í eigin barm – til dæmis
Sýslumaðurinn á Eskifirði, Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi,
Landlæknisembættið og

Ólafur Ragnar Grímsson hóf kosningabaráttu sína í gær með látum. Áður
hafði komið fram að það hygðist
hann ekki gera fyrr en framboðsfrestur rynni út 25. maí. Þangað
til eru enn ellefu dagar. Forsetinn er í stuði og það er
óneitanlega hressandi að
fá hann í slaginn, en það
væri samt gaman að vita
hvað breyttist.

Þingflokkur Hreyfingarinnar mætti –
eins og hann leggur sig – á vinnufund ríkisstjórnarinnar í gær. Það er
óvenjulegt og gerist varla nema mikið
liggi við. Steingrímur J. Sigfússon
gerði samt lítið úr því – sagði að þau
hefðu verið að diskútera stjórnarskrármál, en þó alls ekki vegna þess
að ríkisstjórnin óttaðist að hafa ekki
meirihluta fyrir málinu á þingi.
Eins og þau hafi bara litið við í
sunnudagskaffi. Auðvitað er það
samt ekki málið. Menn hafa
ekki samráð við stjórnarandstöðuna að ástæðulausu, eins og
mun eflaust koma í ljós á næstu
stigur@frettabladid.is
dögum.

Verðvernd er rökleysa

www.ms.is
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Hvað breyttist?

Kaffi í Ráðherrabústaðnum

HALLDÓR

Viðskipti

Með D-vítamíni sem hjálpar
þér að vinna kalkið úr mjólkinni.
Meira fjör með Fjörmjólk!

Vinnumálastofnun, sem ætti reyndar
kannski öðrum stofnunum fremur
að gæta þess að andrúmsloftið á
vinnustaðnum sé gott.

V

erðvernd verslana er
fullkomin rökleysa.
Þeir sem auglýsa verðvernd bjóða nefnilega ekki
lægsta verðið hjá sjálfum
sér, heldur hjá öðrum –
hjá keppinautum sínum.
Ómerkilegri auglýsingabrella er vandfundin.
Sá sem býður verðvernd
getur þess vegna verið með
hæsta verðið. Eina loforðið
sem felst í verðvernd er að
ef viðskiptavinur finnur
lægra verð annars staðar
þá fær hann mismuninn
kannski endurgreiddan.
Verðvernd er ódýr markaðssetning, því fólk hefur
sjaldnast ávinning af
ómældri fyrirhöfn sinni.
Dæmi: Viðskiptavinur kaupir
vöru á 6.000 kr. í verðverndar verslun og finnur
sambærilega vöru á 5.500 kr.
í annarri. Hann þarf þá að
útvega sönnun fyrir ódýrari
vörunni, hún má ekki vera á
tímabundnu tilboði og ekki

til sölu á netinu. Með kvittun
eða auglýsingu í hönd þarf
viðskiptavinurinn að fara
aftur í verðverndarverslunina. Ef krafa hans er samþykkt (sem er alls ekki víst),
þá fær viðskiptavinurinn
500 kr. mismuninn endurgreiddan og svo til viðbótar
10-12% af lægri upphæðinni.
Samtals rúmlega þúsund
krónur. Hugsanlega, en
varla þó, dugar peningurinn
fyrir bensíninu í þessar viðbótarferðir. Tímakaup: núll
krónur.
Það getur seint talist hagkvæmt fyrir fólk að fara
þrjár ferðir til að fá lægsta
verðið. Að því leyti stríðir verðvernd gegn markmiðum samkeppnislaga um
að vinna að hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins.
Eina skynsamlega verðverndin er auðvitað að neytendur beri saman verð milli
verslana áður en þeir kaupa.

Eina skynsamlega
verðverndin
er auðvitað
að neytendur beri
saman verð
milli verslana
áður en þeir
kaupa.
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Það gefur á bátinn …
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Þ

að eru ekki margar stéttir
sem njóta almennrar virðingar í samfélaginu. Kannski
bændur upp að vissu marki – við
verðum örlítið dreymin á svip
þegar við hugsum til þeirra og
kannski lifna gamlar markaskrár í hausnum en ætli það nái
öllu lengra; kannski umönnunarstéttir – kannski líka kennarar
– en sú virðing á meira skylt við
almenna velvild og þakklæti
en að fólk líti beinlínis upp til
stéttanna.
Íslendingar hafa aldrei skilið
fínt fólk. Þegar fólk var að
reyna að taka sér aðalssess í
samfélaginu á almestu markaðshyggjuárunum upp úr síðustu
aldamótum var það hlegið ofan
af sviðinu. Við munum segja
sögur af útrásarvíkingunum
að minnsta kosti næstu þrjú
hundruð árin. Allir vita hvernig
komið er fyrir stjórnmálamönnum í almenningsálitinu og
hið sama gildir um aðrar yfirstéttir: þær njóta lítilsvirðingar.
Ein er þó sú stétt sem Íslendingar bera almennt virðingu
fyrir. Það eru sjómenn.

Gjöf og ágjöf
Þegar ég var lítill höfðu sjómenn sérstakan óskalagaþátt í útvarpinu – einir stétta
– og maður hlustaði þar opinmynntur á 14 fóstbræður tralla
um Þórð sjóara sem elskaði þilför og einhvern bát sem gefið
var á við Grænland. Þetta var
á þeim árum þegar þurfti orðskýringar við íslenska dægurlagatexta og ekki fyrr en löngu
síðar að rann upp fyrir manni
að ágjöf er engin gjöf.
En gjöfum gefa fylgt ágjafir.
En sem sagt: sjómenn. Það
þurfti efnahagshrun til að
hrófla við sjómannaafslættinum
og þær raddir voru strjálar og
veikar sem mótmæltu honum.
Um ekkert starf leikur viðlíka óttablandinn ljómi í vitund
margra landsmanna; sjómenn
eru hetjur hafsins sem leggja á
sig hættur, fjarvistir, vosbúð og
erfiði til að færa björg í bú og
má þá einu gilda þó að dregið
hafi til allrar hamingju úr
hættum og fjarvistum og allur
aðbúnaður hafi batnað mjög hin
seinni ár til sjós. Sjómenn eru
eina stéttin sem þjóðinni þykir
í rauninni vænt um. Hver sem
við erum, hvar og hvernig: við
tengjumst flest sjómönnum á
einhvern hátt og finnst við vera
þeim skuldbundin – höfum jafnvel samviskubit yfir því að vera
ekki til sjós.
Það er því eitthvað verulega
óþægilegt við auglýsingu þar
sem sýnd er íslensk sjómannsfjölskylda og spurt: Hvað höfum
við gert ykkur? Og látið sem
svo að stuðningsmenn veiðigjalds vilji taka lífsbjörgina frá
íslenskum sjómönnum, gott ef
ekki hrifsa matinn frá litlu sjómannsbörnunum. Þessi auglýsing er svo ófyrirleitin í viðleitni sinni til að spila á kenndir
landsmanna í garð sjómanna að
leitun er á öðru eins.
Hættum að froðufella
Er kannski að verða tímabært
að fara að tala saman öðruvísi

en með auglýsingastofum? Er
hugsanlega hægt að reyna að
tala saman um þessi mál af smá
yfirvegun? Þessi stöðugi ófriður
um undirstöðuatvinnuveg og
helstu auðlind þjóðarinnar
eitrar andrúmsloftið í þjóðfélaginu meira en við gerum
okkur sennilega grein fyrir.
Þessum tryllta málflutningi
verður að linna: við getum
ekki staðið svona endalaust og
gargað hvert á annað.
Útgerðarmenn verða að
horfast í augu við það í eitt
skipti fyrir öll að auðlindin sjálf
er í þjóðareigu og bæði sanngjarnt og rétt að þeir greiði
fyrir nýtingu á henni. Sjómenn
og aðrir sem starfa við sjávarútveg verða að átta sig á því að
það jafngildir ekki því að ætla
að rústa lífi þeirra að vilja ekki
að útgerðarmenn geti umgengist
þessa sameign þjóðarinnar sem
prívat-eign sína sem þeir geti
veðsett og ráðstafað að vild.
Þeir verða líka að horfast í augu
við að fólk þarf ekki að kunna
pelastikk til að hafa skoðanir
á þessum málum. Þetta kemur
öllum við.

AF NETINU

Umræða um umræðu

Þegar ég var lítill höfðu sjómenn sérstakan óskalagaþátt í útvarpinu – einir stétta
– og maður hlustaði þar opinmynntur á
14 fóstbræður tralla um Þórð sjóara sem elskaði þilför
og einhvern bát sem gefið var á við Grænland.
Fylgjendur veiðigjalds verða
að leggja eyrun við málflutningi
þeirra sem vinna við sjávarútveg og viðurkenna að arðsemi
verður að vera góð í greininni,
góð laun fólks í landi og á sjó
(mætti kannski jafna þann mun
aðeins) og gróði útgerðarinnar
þarf að vera verulegur. Það þarf
kannski ekki að tönnlast svona
á þyrlunni hans Guðmundar í
Brimi og eignahaldsfélögunum
á Tortola sem við vitum að
ýmsir útgerðarmenn hafa notað
til að skjóta undan gróða. Við
vitum að fjöldi útgerðarmanna
hefur lagt sig fram um að reka
fyrirtæki sín vel og heiðarlega,
greitt sín gjöld, skapað mikil
verðmæti, keypt sinn kvóta með

ærnum tilkostnaði og byggt
upp sinn rekstur af hagsýni og
áhuga en óttast nú um sinn hag.
Þetta er ekki spurning um
landsbyggð og Reykjavík – enda
búa kvótaeigendur unnvörpum
fyrir sunnan og Reykjavík
er stærsta höfn landsins, svo
að rangt er að tala um landsbyggðarskatt. Unnendur núverandi kerfis – ekki síst þingmenn
Vestfjarða – þurfa að svara því
hvers vegna kvótinn hefur í
æ ríkari mæli sogast suður til
Reykjavíkur; hvers vegna sífellt
erfiðara verður að halda uppi
lágmarksþjónustu í dreifðum
byggðum landsins – hvers vegna
Guggan er ekki lengur gul og
hvað þá gerð út frá Ísafirði.

Það er mjög mikil
þörf á að bæta
„umræðuna“ hér á
landi, og eitt það
gagnlegasta sem
hægt væri að gera
væri ef fólk hætti að búa sér til andstæðinga – það er að segja leggja
mótstöðumönnum sínum orð í
munn, og slást svo við ímyndaða
andskota, í stað þess að takast með
rökum á við það sem mótstöðumaðurinn segir.
blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson

Þröng staða
Hér hefur því verið haldið fram að
kosningabaráttan stofnaði forsetaembættinu í hættu vegna aðferða
Ólafs Ragnars við að brjótast úr
þröngri stöðu. Þetta hefur sannast
fyrsta daginn sem Ólafur Ragnar
fer af stað. Hann ætlar greinilega
að kæfa alla andstöðu við sig
með leiftursókn og setur virðingu
embættis forseta Íslands ekki fyrir
sig í því sambandi.
www.bjorn.is
Björn Bjarnason
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RAGNAR GRÍMSSON
69 ÓLAFUR
„Ég hef aldrei litið á forsetaembættið sem hefðarembætti heldur
forseti Íslands er 69 ára í dag.

fyrst og fremst lýðræðislega þjónustu við fólkið í landinu.“

timamot@frettabladid.is

Í viðtali við Fréttablaðið 5. mars 2012.

ÞETTA GERÐIST: 14. MAÍ 1643

Merkisatburðir
1919 Átta klukkustunda vinnudagur lögfestur í Danmörku.
1922 Fimm skip fórust og með þeim 44 sjómenn í norðan ofsaveðri, sem gekk yfir norðan- og austanvert landið.
1948 David Ben-Gurion, forsætisráðherra lýsti yfir stofnun
Ísraelsríkis.
1955 Varsjárbandalagið var stofnað í Varsjá í Póllandi. Stofnríki voru Sovétríkin, Pólland, Austur-Þýskaland, Tékkóslóvakía, Ungverjaland, Rúmenía, Búlgaría og Albanía. Tilgangur þess var að vera mótvægi við Atlantshafsbandalagið (NATO).
1959 Pétur Ottesen, sem verið hafði þingmaður lengur en
nokkur annar, eða í 43 ár, hætti þingmennsku.
1965 Fokker Friendship-flugvél Flugfélags Íslands, sú fyrsta
sinnar tegundar, kom til landsins, en slíkar vélar voru síðan
notaðar í innanlandsflugi í áratugi.

Loðvík 14 verður konungur Frakklands
Loðvík 14. (5. september 1638 – 1.
september 1715) var konungur Frakklands
og Navarra frá 14. maí 1643 þar til hann
lést, eða frá fjögurra ára aldri þar til hann
var nærri sjötíu og sjö ára gamall. Hann
ríkti því í sjötíu og tvö ár og 110 daga,
lengur en nokkur annar franskur konungur
eða nokkur annar af helstu einvöldum
Evrópu.
Hann tók þó ekki persónulega við
valdataumunum fyrr en Mazarins
kardináli lést árið 1661 en hann hélt um
stjórnartaumana fyrstu 23 árin. Loðvík

14. var þekktur sem „sólkonungurinn“ (Le
Roi Soleil), „Loðvík hinn mikli“ (Louis le
Grand) eða sem „hinn mikli einvaldur“ (Le
Grand Monarque). Hann er einnig þekktur
fyrir að eiga að hafa sagt „Ríkið, það er
ég“ („L‘État, c‘est moi“) en þó er það ekki
staðfest með heimildum heldur frekar til
merkis um alræði stjórnunarhátta hans og
ríkulegt sjálfsálit.
Í valdatíð hans voru Frakkar leiðandi
þjóð í Evrópu. Er hann lést tók barnabarnabarn hans við krúnunni en Loðvík 14
lifði son sinn og sonarson.

SÖGUÞINGIÐ Þjónar meðal annars sem vettvangur fyrir kynningu á

nýjustu rannsóknum í íslenskri sagnfræði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Söguþing í júní
Fjórða íslenska söguþingið verður haldið í húsakynnum
Háskóla Íslands dagana 7. til 10. júní næstkomandi.
Þingið þjónar sem vettvangur fyrir kynningu á niðurstöðum nýjustu rannsókna í íslenskri sagnfræði, veitir
yfirlit yfir stöðu þeirra nú og þar er rætt um hvert
stefnir í rannsóknum á sviðinu.
Á þinginu verða í boði á þriðja tug málstofa um hin
ýmsu efni með yfir níutíu fyrirlestrum. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands hefur boðið þremur heimsþekktum
sagnfræðingum til þingsins, þeim Lindu Colley, prófessor við Princeton-háskóla, David Cannadine, prófessor við Princeton-háskóla og Geoff Eley, prófessor
við háskólann í Michigan í Bandaríkjunum. Linda Colley mun flytja Jóns Sigurðssonar-fyrirlesturinn þetta
árið. Þar að auki munu tveir erlendir fyrirlesarar tala
á opinni málstofu um Evrópumál, sem styrkt er af Evrópustofu. Þetta eru þau Anne Katherine Isaacs, prófessor við háskólann í Písa, og Anne Deighton, prófessor við
háskólann í Oxford. Að síðustu mun Karl-Erik Frandsen, lektor við Kaupmannahafnarháskóla, tala í málstofu um sjúkdómafaraldra á fyrri tíð.
Hægt er að skrá sig á heimasíðu þingsins, www.akademia.is/soguthing.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN KARLSDÓTTIR
áður til heimilis að Dalatanga 6
Mosfellsbæ,

er lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 8. maí
verður jarðsungin föstudaginn 18. maí
kl. 13.00 frá Guðríðarkirkju Grafarholti.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Jón Vigfússon
Edda Melax
Günter Schmid
Stefán Már Jónsson
Hrefna Lind Borgþórsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Bæring Sigurbjörnsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

HELGA VALBORG PÉTURSDÓTTIR
Holtateigi 28, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn
8. maí. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 18. maí kl. 10.30.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Sjúkrahúsið á Akureyri.
Alúðarþakkir til starfsfólks Sjúkrahússins fyrir góða umönnun og
hlýju.
Þú lifir í hjörtum okkar
Arnþór Björnsson
Anna Sigríður Arnþórsdóttir
Tryggvi Jónsson
Birna Margrét Arnþórsdóttir
Steinar Magnússon
Drífa Þuríður Arnþórsdóttir
Mark Siddall
ömmu og langömmubörn.

ÁSTA BJÖRNSDÓTTIR Segir mikinn áhuga á klassískum ballett hér á landi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BALLETTSKÓLI SIGRÍÐAR ÁRMANN: FAGNAR SEXTUGSAFMÆLI

Nemendur frá þriggja ára aldri
Ballettskóli Sigríðar Ármann var
settur á laggirnar fyrir 60 árum síðan.
Skólinn fagnaði tímamótunum með
veglegri nemendasýningu í Borgarleikhúsinu á dögunum og sýningu í
Tjarnarbíói í haust. „Nemendasýningin
var með nokkuð hefðbundnu sniði en
hófst þó á sýningu á myndum úr sögu
skólans og dansarnir höfðu flestir verið
fluttir áður á danssýningum skólans,“
segir Ásta Björnsdóttir, skólastjóri Balletskólans. „Í Tjarnarbíói voru dansatriði nemenda auk fróðleiks um sögu
skólans og danslistar sem Jóhanna Vigdís Arnardóttir leikkona flutti.“
Ásta, sem er dóttir stofnandans
Sigríðar Ármann, hefur starfað við
kennslu í skólanum allt frá því að hún
lauk ballettkennaranámi í London árið
1982. Hún tók svo við skólastjórn af
móður sinni fyrir rúmum áratug.
„Ég byrjaði í dansnámi sem lítið barn
og hef verið viðloðandi skólann síðan,“
segir Ásta sem var á leið í kennslu síðdegis á föstudegi þegar Fréttablaðið
sló á þráðinn. „Maður þarf eiginlega að
snúa við deginum þegar maður starfar
sem danskennari, við erum á leið í
vinnu þegar flestir eru á leið heim úr
vinnu. En ég kvarta ekki yfir því enda
þekki ég ekki annað,“ segir Ásta en
auk hennar kenna fimm kennarar við
skólann.
Balletskóli Sigríðar Ármann hefur
alla tíð sérhæft sig í klassískum ballett og lagt áherslu á vandvirkni,
nákvæmni og aga. Leiðarljósið hefur
verið að miðla því að ballett væri uppbyggileg, spennandi og skemmtileg listgrein.
Að sögn Ástu var venjan sú að taka
inn nemendur frá átta ára aldri en
fyrir 20 árum var settur á laggirnar
forskóli fyrir fjögurra til sex ára.

BALLERÍNUR Úr afmælissýningunni í Borgarleikhúsinu á dögunum.

Fyrir nokkrum árum var síðan bætt
við ballett leikskóla fyrir þriggja til
fjögurra ára. „Það er alltaf vinsælt að
kenna litlum stelpum, þær læra ballettæfingar og ganga um leið inn í ævintýra- og leikhúsheim. Undir hljómar
píanóleikur en ég hef lagt áherslu á að
hafa píanóleikara í yngstu tímunum,
stelpunum finnst það meiri háttar,“
segir Ásta. „Strákarnir eru sjaldséðir
en það er einn og einn sem mætir í
tíma, ballettinn þyrfti sannarlega að
komast í tísku hjá strákum.“

Þær yngstu æfa einu sinni í viku en
eldri hópar tvisvar til þrisvar. Á hefðbundnum námskeiðum skólans eru
nemendur frá þriggja ára og upp í 25.
En einnig hefur Ásta boðið upp á námskeið fyrir eldri nemendur og fullorðna
byrjendur sem hafa áhuga á að æfa og
læra klassískan ballett. Og aðsóknin
er góð. „Það er með ólíkindum hvað er
mikill áhugi á klassískum ballett hér
á landi, miðað við hve tækifærin til
að horfa á hann eru fá,“ segir Ásta að
lokum.
sigridur@frettabladid.is

BLÁA LÓNIÐ STYÐUR VIÐ HÖNNUN
Bláa lónið og Hönnunarmiðstöð Íslands hafa gert með
sér samstarfssamning. Hönnun skipar mikilvægan sess
í starfsemi Bláa lónsins og hefur hönnun fyrirtækisins
hlotið margar viðurkenningar. Með samstarfinu vill
Bláa lónið stuðla að því að efla íslenska hönnun frekar.
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MARGIR Á HÖNNUNARMARS Fleiri mættu á HönnunarMars í ár en í fyrra.
Hátíðin hefur fest sig í sessi og er nú ein af fjórum stærstu hátíðum ársins.

H

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
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SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

önnunarMars hefur fest sig í sessi
sem einn af stærstu viðburðum
ársins í íslensku menningarlífi. „Við fengum fleiri á hátíðina nú en
í fyrra en þá mættu um þrjátíu þúsund
manns sem eru tíu prósent þjóðarinnar.
Vitund þjóðarinnar um hönnun sem
atvinnugrein er að aukast og hönnuðir
og aðstandendur viðburðarins eru mjög
ánægðir með viðtökurnar,“ segir Greipur
Gíslason, verkefnastjóri HönnunarMars
hjá Hönnunarmiðstöð Íslands.
Viðburðurinn í ár fékk töluverða
umfjöllun í erlendum miðlum og hefur
umfjöllunin aukist ár frá ári. „Markmiðið
með Hönnunarmars er að vekja athygli
á íslenskri hönnun bæði hérlendis og
erlendis. Öll umfjöllun er góð og það
er gott að geta bent á og vísað í umfjöllun um íslenska hönnun í fjölmiðlum
erlendis.“
Greipur segir að aðstandendur há-

tíðarinnar hafi fundið fyrir miklum
áhuga fagaðila erlendis frá. Hátíðin þyki
sérstök og íslensk hönnun áhugaverð.
Hönnuðirnir sem tóku þátt í síðustu hátíð
hafa fengið fleiri fyrirspurnir eftir hana að
sögn Greips. Umfjölluninni fylgir ákveðin
vakning meðal almennings í útlöndum.
Við vitum af skipulögðum hópum sem
komu á síðustu hátíð en aðalatriðið er
að öll umfjöllun vekur athygli, þó ferðamennirnir komi ekki endilega á ákveðinn
atburð eins og HönnunarMars eða Iceland Airwaves eða Listahátíð þá sjá þeir
sem áhuga hafa á þessum viðburðum umfjöllun um þá í erlendum miðlum og láta
verða af því að koma til landsins.“
„Við hjá Hönnunarmiðstöð erum fyrst
og fremst að reyna að búa til hressan
viðburð sem vekur athygli innanlands
sem og út fyrir landsteinana og ég
held að okkur hafa tekist vel til,“ segir
Greipur.

MIKILL ÁHUGI Greipur
segir aðstandendur
HönnunarMars hafa
fundið fyrir miklum áhuga
fagaðila erlendis frá.
MYND/STEFÁN

ÍSLENSK HÖNNUN
Fjöldi fallegra hluta
hefur verið sýndur á
HönnunarMars.

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

FÓLK| HEIMILI

MYNDIR/HÉÐINN EIRÍKSSON

FJÖLNOTA FLÉTTA
  

NÝ ÍSLENSK HÖNNUN Guðrún Theodóra Alfreðsdóttir vöruhönnuður hannaði borð sem
hægt er að umbreyta eftir aðstæðum á heimilinu.

    

I
Straumur
mánudagskvöld
kl. 22

nnblásturinn að baki borðinu er
málverk sem ég fann af franskri
miðaldaveislu en þá var venjan að
gestgjafinn sæti í miðjunni, við hjarta
borðsins,“ segir Guðrún Theodóra,
nýútskrifaður vöruhönnuður en hún
sýndi fjölnota borð á útskriftarsýningu
LHÍ. „Tengsl milli fólks styrkjast mest
þegar það sest niður og borðar saman.
Ég vildi strax hafa hjarta í borðinu
sem hefði notagildi en í dag notum við
gjarnan sama borðið til að vinna við og
til að borða við,“ útskýrir Guðrún.
Með miðjunni er hægt að skipta
borðinu upp og nota sem korktöflu. Þá

þarf ekki að hafa tölvuna og vinnupappírana í augsýn meðan borðað er.
Korkplatan nýtist sem hitaplatti þegar
hún liggur flöt í borðplötunni og sem
upphækkun undir matinn ef hún er
lögð tvöföld.
„Borðfæturnir eru í búkkaformi því
veislusalirnir á miðöldum voru margnota og borð sett upp á búkka þegar
haldnar voru veislur. Guðmundur Eggertsson smíðaði fyrir mig borðið fyrir
útskriftarsýninguna en draumurinn
er auðvitað að fá borðið framleitt og
koma því á markað,“ segir Guðrún.
Framundan hjá Guðrúnu er spenn-

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

andi sumar eftir annasama lokaönn
í Listaháskólanum en hún landaði
draumastarfinu fyrir ungan og upprennandi hönnuð.
„Ég er að fara að vinna sem aðstoðarmaður Helgu Jósepsdóttur,
vöruhönnuðar, en hún heldur utan um
sumarbúðir í Frakklandi á vegum Vitra
hönnunarsafnsins. Þangað koma frægir
hönnuðir alls staðar að úr heiminum
og halda vikuleg námskeið,“ segir
Guðrún og hlakkar auðheyrilega til.
„Já, þetta er algjört draumastarf. Svo
langar mig í mastersnám í vöruhönnun
■ rat
í framhaldinu.“

SPENNANDI SUMAR
Guðrún mun verja sumrinu í Frakklandi við að
halda utan um sumarbúðir fyrir hönnuði á
vegum Vitra hönnunarsafnsins.
MYND/VALLI

FJÖLNOTA
Hægt er að skipta borðinu upp í vinnuborð
annars vegar og matarborð hins vegar. Í fullri
lengd rúmar borðið tíu
manns. Borðið smíðaði
Guðmundur Eggertsson
fyrir Guðrúnu.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Sumarnámskeið
í jazzballett
29. maí -11. júní!
Skráning er haﬁn á jsb.is
Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Í tilefni af 45 ára starfsafmæli JSB er
stelpum og strákum á aldrinum 7 – 15 ára
E F L I R a l m a n n a t e n g s l / H N OT S KÓ G U R g r a f í s k h ö n n u n

boðið upp á frítt námskeið í jazzballett.
Kennt er 2x í viku 60 mínútur í senn.
Nánari upplýsingar eru á vefnum www.jsb.is og á facebook.

Góða skemmtun Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Jazzballett
Innritun fyrir haustönn stendur
yﬁr á www.jsb.is
FRAMHALDSNEMENDUR OG NÝNEMAR
Rafræn skráning er á www.jsb.is, upplýsingar í síma 581 3730
Jazzballett
z Skemmtilegt og fjölbreytt dansnám fyrir stelpur
og stráka frá 6 ára aldri
z Í boði eru byrjenda- og framhaldshópar á aldrinum
6-7 ára, 8-9 ára,10-12 ára, 13-15 ára og 16+
z Uppbyggileg dansþjálfun sem veitir svigrúm til
sköpunar og frelsi til tjáningar
z Allir nemendur taka þátt í glæsilegri nemendasýningu
í Borgarleikhúsinu á vorönn.

Kennslustaðir:
z Danslistarskóli JSB í Kópavogi,
Íþróttahúsi Digraness.
Almenn braut.
z Danslistarskóli JSB í Reykjavík,
Lágmúla 9 og Laugardalshöll.
Almenn braut og listdansbraut.

Stundaskrá birtist á vefnum 17. ágúst.
Kennsla hefst 5. september!

Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viðurkenndur af menntamálaráðuneytinu sem listdansskóli á grunn- og framhaldsskólastigi.
Nánari upplýsingar um nám við skólann er að ﬁnna á www.jsb.is undir Danslistarskóli JSB.

D
Danslistarskóli
JSB er samstarfsaðili
aað Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

FASTEIGNIR.IS
19. TBL.

14. MAÍ 2012

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Bergur
Steingrímsson

Sveinn
Eyland

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Júlíus
Jóhannsson

Haraldur
Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 823 2600

sölufulltrúi
sími 845 8286

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

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

Auður Kristinsd.

Rúnar Gíslason

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali

Gullsmári 10, íbúð 503
Opið hús þriðjudaginn 15. maí kl. 17:30 - 18:00.
PIÐ

S

HÚ

O

Einbýlishús við Traðarland í Fossvogi. Boðið er upp á opið hús á morgun, þriðjudag.

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá!

3ja herbergja íbúð í lyftublokk með ﬂottu útsýni og yﬁrbyggðum svölum í næsta húsi við Smáralind. 89,2 fm. kr. 24,9 m

audur@fasteignasalan.is

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU
www.saft.is

Fallegt hús í Fossvogi
Fold fasteignasala kynnir
opið hús í Traðarlandi 8,
þriðjudaginn 15. maí frá
kl. 17.30 til 18.00.

F

asteignasalan Fold kynnir
fallegt og vel skipulagt
einbýli á einni hæð við
Traðarland í Fossvogi.
Lýsing eignar: Anddyri með
flísum og fataskáp og lítil gestasnyrting með flísum. Hol og sjónvarpsstofa með flísum og stór

stofa með parketi. Gengið er út á
stóran pall frá sjónvarpsstofunni.
Í dag eru fjögur svefnherbergi í
eigninni. Þar af er eitt sem áður
var tvö herbergi sem auðvelt væri
að breyta aftur. Hjónaherbergið er
með skápum og parketi og barnaherbergin með parketi á gólfi. Baðherbergi er með baðkari, flísum og
hvítum tækjum. Inn af eldhúsinu
er þvottahús með sturtu. Frá
þvottahúsi er gengið inn í rúmgott
herbergi og þaðan í bílskúr. Einnig
er búr inn af þvottahúsinu. Að

sögn seljanda eru stofur hússins
samkvæmt teikningum stærri en
mæling Fasteignamats ríkisins
segir til um. þar að auki er 18 fermetra sólstofa sem er óskráð í fermetratölum.
Samtals stærð hússins er um
245 fermetrar. Árið 2007 var lóðin
tekin í gegn; skipt var um lagnir
að húsi, hiti settur í plan, ljósleiðari tengdur og planið hellulagt. Umhverfis húsið er fallegur
garður í góðri rækt. Virkilega falleg og góð eign í eftirsóttu hverfi.

Finndu okkur
á Facebook
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Andri
Sigurðsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Anna Svala
Árnadóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

skjalagerð
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Rauðagerði - Tvær íbúðir
Gott 230 fm einbýli með 2ja herbergja aukaíbúð á
jarðhæð. Innbyggur 50 fm bílskúr. Nýlegt eldhús og
baðherbergi. Stórar suðursvalir, sólpallur og fallegur
garður. V. 48. Bogi 699-3444

Njálsgata 27b - Opið hús
137 fm 2ja hæða einbýlishús í 101 Reykjavík í bakhúsi
neðan við götu. Nýlegt járn á þaki. Húsið er mikið
upprunalegt og þarfnast lagfæringar en gefur mikla
möguleika. Fjögur svefnherbergi. V. 37,7 m. Opið hús
í hádeginu í dag frá 12:15-13:00. Gustaf 895-7205

Melbær 29 - Opið hús
Fallegt 278 fm endaraðhús á þremur hæðum.
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Frístandandi bílskúr. Fallegur garður með sólpalli. V. 57 m.
Til sýnis í dag kl 17:30 -18:00. Ruth s:6592512

Þorláksgeisli 43 - Opið hús
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. V 49 m.
Opið hús á morgun þriðjudag frá kl 17:30 - 18.00.
Andri 690-3111.

Árskógar 6 - Opið hús
Íbúð 0504. Mjög góð 95,4 fermetra 3ja herbergja
íbúð á 5. hæð í fallegu lyfthúsi fyrir 60 ára og eldri
við Árskóga. Opið hús í dag kl 12:15-13:00 Anna
Svala s: 664 6901.

Raðhús, Hnoðravellir 13-19 Hafnarﬁrði
Ný 170 fm raðhús á einni hæð. Lóð grófjöfnuð.
Íbúðin er 143,1 fm og bílskúrinn 26,9 fm.Hús nr 13
og 15 eru fullbúin. Verð 41 millj. Hús nr 15 er tilbúið
til innréttinga, verð 36 millj. Hús nr 19 er fokhelt.
Verð 32,5 millj. Gustaf 895-7205.

Álfholt, Hafnarﬁrði - 2 íbúðir
277 fm endaraðhús með tveimur íbúðum og innbyggðum bílskúr sem skiptist þannig: Aðalíbúð og
ris 177 fm, íbúð í kjallara 59 fm og bílskúr 41 fm.
Lóð frágengin. Miklir möguleikar. V. 51,9 m Gustaf
895-7205

Sóltún - 3ja herb
Fín 81,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
hellulagðri verönd og skjólgirðingu í nýlegu fjölbýli
á besta stað. Parket og ﬂísar á gólfum.
Ekkert áhvílandi. V. 24,5 m. Gustaf 895-7205

Sigtún - 3ja-4ra.
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. V 25,0 m.
Finnbogi 895-1098

Hyrjarhöfði - atvinnuhúsnæði
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.
V. 95,0 m. Bogi 699-3444
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
Vegna ﬂutnings höfuðstöðva Ístaks hf. að Bugðuﬂjóti 19,
Tungumelum í Mosfellsbæ er þessi glæsilega skrifstofubygging
til leigu eða sölu.
Sjálf skrifstofubyggingin er 2.809,0 fm að stærð, þrjár hæðir og
kjallari auk 1.051 fm bílakjallara. Fasteignin skiptist í móttöku,
afstúkaðar skrifstofur og opin vinnurými, fundarsali, fyrirlestrarsal,
tæknirými, skjalageymslur, eldhús með matsal o.ﬂ.

GLÆSILEG SKRIFSTOFUBYGGING
ENGJATEIGUR 7 – TIL LEIGU EÐA SÖLU
SÉRBÝLI
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Bollagarðar 51- Seltjarnarnesi

Unnarbraut 19- Seltjarnarnesi

OPIÐ HÚS Á MORGUN FRÁ KL. 17.00-18.00.
Fallegt og vel skipulagt 212,5 fm. raðhús, tvær hæðir og ris, að meðtöldum 20,4 fm. bílskúr
á þessum eftirsótta stað. Eldhús með nýlegum innréttingum. Stofa/borðstofa með útgangi
á verönd til suðvesturs. Rúmgott sjónvarpshol með útgangi á svalir til suðvesturs. Fjögur
rúmgóð herbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi. Hiti er í innkeyrslu og stéttum fyrir
framan hús. Verð 54,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.00-18.00
320,2 fm. heil húseign
g með tveimur íbúðum á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
j
Eignin
g skiptist
p 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 67,0 millj
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

PIÐ

Húsið er byggt árið 2003 og er samstarfsverkefni á milli dönsku
arkitektastofunnar KHR arkitektar og Arkís arkitekta. Byggingin er
hönnuð sem opin, gegnsæ og gagnvirk bygging sem hvetur til
samskipta fólks. Dagsbirta og árstíðirnar endurspeglast innanhúss
í stórum gluggaﬂötum.
Byggingin er vel staðsett miðsvæðis í Reykjavík og í góðum
tengslum við Laugardalinn.
Eignin getur verið laus til afnota ﬂjótlega.

4 - 6 HERB.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherb.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt
stofa og borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum
innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að Reykjanesi, til Snæfellsjökuls og víðar. Stutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan.i Verð
39,5 millj.

S

HÚ

O

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.

Miðbraut 6, Seltjarnarnesi.

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herb. íbúð

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00 -18.00
Fallegt , vel skipulagt og frábærlega staðsett 138,0 fm. parhús á tveimur hæðum auk 26,9 fm.
bílskúrs. Eignin skiptist m.a. í eldhús, samliggjandi stofur með útgangi á lóð til suðurs, fjögur
herbergi. Húsið var þó nokkuð endurnýjað fyrir 20 árum síðan m.a. gler, raﬂagnir, opfanö og
neysluvatnslagnir. Fallegt útsýni er til sjávar úr stofum og af lóð. Rúmgóðar og skjólsælar
svalir til suðurs út af hjónaherbergi. Verð 44,5 millj. Eignin verður til sýnis á morgun.
Verið velkomin.

Muög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð í vönduðu litlu
álklæddu fjölbýlishúsi. Stórar stofur með 4,5 metra lofthæð og gólfsíðum gluggum. Flísalagðar svalir. Opið eldhús við stofu með eyju. Þrjú rúmgóð herbergi, öll með fataskápum.
Sér stæði í bílageymslu. Verð 36,9 millj.

Bláskógar.

Ásakór-Kópavogi. 5 herbergja íbúð með bílskúr.

Vandað ogg þó
þ nokkuð endurnýjað
ýj um 290,0 fm. einbýlishús
ý
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,nýendurr
nýjað 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.

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

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

Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað með stórkostlegu útsýni. 207,3 fm. einbýlishús á
einni hæð að meðtöldum 38,5 fm. bílskúr. Húsið er allt hið vandaðasta, innréttað á vandaðan og smekklegan hátt. Eldhús með eldunareyju. Stofa með gólfsíðum gluggum og mikilli
lofthæð. 4 svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Hellulögð verönd umlykur húsið á þrjá
vegu. Heitur pottur á verönd. Húsið er klætt að utan með standandi harðviðarklæðningu
og lágréttu báruáli. Gluggar og útihurðir út tekki. Verð 45,0 millj. Frábær staðsetning á
fallegum stað á sjávarkambi með útsýni til suðurs, vesturs og austurs.
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Gullsmári –
Kópavogi. 4ra
herbergja íbúð.
Falleg og vel skipulögð
94,4 fm. íbúð á 5. hæð að
meðtalinni sér geymslu
í kjallara. Rúmgóð stofa
með útgangi á svalir til
suðausturs. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpshol.
Eldhús með sprautulökkk
uðum og mahogny
innréttingum. Baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Sameign til fyrirmyndar. Stutt
í þjónustumiðstöð eldri
borgara. Verð 27,5 millj.

Kringlan 21 – endaraðhús

Glæsibær
Fallegt 167,2 fm. einbýlishús að meðtöldum 31,2 fm. bílskúr á þessum frábæra stað við
Elliðaárdalinn. Samliggjandi stofur með arni. Hol með útgangi á verönd til suðurs. Eldhús
með góðri borðaðstöðu. Þrjú herbergi (fjögur á teikningu). Nýlega endurnýjuð gestasnyrting . Húsið er nýmálað og viðgert að utan. Falleg lóð með um 50 fm. viðarverönd með
skjólveggjum auk hellulagðrar verandar aftan við húsið. Verð 54,9 millj.

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 17.30-18.00
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju, sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og 3 rúmgóð herbergi auk fataherb./vinnuherb.
Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd. Verð 56,9 millj.
Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Kirkjusandur – glæsileg útsýnisíbúð á efstu hæð
Glæsilegg 174,3 fm. lúxusíbúð á efstu hæð auk 32,6 fm. sér geymslu
g y
í kjallara
j
ogg sér stæðis í
bílageymslu
g y
á útsýnisstað
ý
við sjóinn.
j
Íbúðin er öll hin vandaðasta með tvennum svölum ogg
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.

Ögurás-Garðabæ
g
Hverafold. Einbýlishús með aukaíbúð
Reisulegt 275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð,
innbyggðum bílskúr og stórum velheppnuðum suður garði. Húsið er vel viðhaldið og bíður
upp á mikla möguleika.Stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suðursvalir, eldhús með sérr
hannaðri innréttingu og 4 herbergu auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu, skóla
og leikskóla. B>Verð 74,9 millj.

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

Norðurbrú – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja
Vel skipulögð
p g 4ra herbergja
gj 107,6 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
y
Suðvestursvalir ogg 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.

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

STRIKIÐ 2-10 – SJÁLANDI
GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
MEÐ YFIRBYGGÐUM
SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI
Í BÍLAGEYMSLU.
ATVINNUHÚSNÆÐI
Háteigsvegur –
verslunarbil

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

Gott 55,1 fm. verslunarr
bil 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.

Bjarkarás- Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
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
g ogg granít
g
á borðum. Þrjú
j rúmgóð
g
svefnherbergi. Baðherbergi með hornbaðkari og rúmgóðri sturtu. Íbúðinni
fylgir sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Tilboð óskast.

2JA HERB.

3JA HERB.

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

Kóngsbakki.
Mjög falleg og vel skipulögð 87,4 fm. íbúð á 2. hæð. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð að innan á síðustu árum, m.a. eldhús, baðherbergi, hurðar og
gólfefni. Björt stofa með útgengi á suðursvalir. Þvottaaðstaða á baðherbergi.
Húsið var málað og viðgert að utan fyrir um 4 árum síðan. Verð 19,5 millj.

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

EIGNIR ÓSKAST
LAUGAVEGUR
120-150 FM. VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ LAUGAVEG
ÓSKAST TIL LEIGU FYRIR TRAUSTAN LEIGUTAKA.
Ránargata.
Góð 81,7 fm. íbúð á 1. hæð í mjög fallegu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað
við Ránargötu. Tvær rúmgóðar skiptanlegar stofur. Eitt svefnherbergi. Parket
nýlega pússað og lakkað. Góð lofthæð. Gróinn bakgarður. Húsið var viðgert,
múrað og málað árið 2004. Verð 26,9 millj.

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

Hofsvallagata.

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.

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.

VANTAR
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í FOSSVOGI
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í GARÐABÆ
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í ÞINGHOLTUM
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í VESTURBÆ
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Á SELTJARNARNESI

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

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

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.

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.

Grandavegur- laus strax.
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.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja herb. íbúð með sérinng.
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.

Sléttuvegur -2ja
herbergja

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.

Bjarkarás- Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
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
j rúmgóð
g
svefnherbergi.. Baðherbergi með hornbaðkari og rúmgóðri sturtu. Íbúðinni fylgir
sér bílastæði í lokaðri bílageymslu. Tilboð óskast.

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.

Einbýli

Stuðlasel - Einbýli með aukaíbúð

Hrísrimi 22 - glæsilegt parhús

Silungakvísl 14 - Einstök staðsetning.

S

S

OP

IÐ

Gott 294,7 fm einbýlishús með auka íbúð
innst í botnlanga við Stuðlasel í Reykjavík.
Húsið er að mestu á einni hæð fyrir utan 82
fm 3ja herbergja sér íbúð á annarri hæð.
V. 55,0 m. 1101

HÚ

OP

IÐ

HÚ

Gnitakór - glæsileg eign
Glæsilegt og einstaklega vandað 185 fm parhús á tveimur
hæðum við Hrísrima í Reykjavík. Falleg lóð með timburverönd baka til og stóru steyptu bílaplani að framanverðu.
Aukin lofthæð er á efri hæð að hluta og stórar suður svalir
frá hjónaherbergi. Gott og vandað fjölskylduhús þar sem
stutt er í skóla og alla helstu þjónustu. OPIÐ HÚS Í DAG
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 48 m. 1552

Glaðheimar 20 - neðri sérhæð ásamt bílskúr

OP

IÐ

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

(OPIÐ HÚS BORÐI)Gott tvílyft einbýlishús á frábærum
útsýnisstað - í útjaðri byggðar í Ártúnsholtinu. Húsið er 278 fm auk 31,5 fm bílskúrs. Í dag er
húsið notað sem tvíbýlishús en auðvelt að breyta aftur í einbýli. Gott fjölskylduhús.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 62,8 m. 1346

Stigahlíð 81 - á einni hæð

S
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Mjög falleg og mikið endurnýjuð 140,3 fm neðri sérhæð
ásamt 28,1 fm bílskúr. Sérhæðin skiptist í forstofu, stórt
hol (hægt að innrétta þriðja svefnherbergið), stofur, eldhús með borðkrók, gangur, baðherbergi og tvö herbergi. Eign í sérﬂokki.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 41,9 m. 1565

Framnesvegur 46 - einbýlishús.

IÐ

Þingvað - einstök staðsetning glæsilegt hús

Vel staðsett einlyft 134,9 fm einbýlishús með innbyggðum 29,8 fm bílskúr, samtals 164,7 fm. Húsið er
upprunalegt að mestu, skiptist í forstofu, snyrtingu, baðherbergi, hol, tvær samliggjandi stofur
með arni, eldhús, þvottahús, baðherbergi, tvö svefnherbergi og sjónvarpsherbergi.
OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 55 m. 1531

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

Austurbrún 34 - endurnýjað parhús
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Þrymsalir - vandað einbýli

Einstaklega fallegt 180 fm hús á þremur hæðum með upphitaðri
verönd með heitum potti, sturtu, hjólageymslu og gróðurhúsi.
Á 1.hæð er forstofuhol, baðherbergi, þvottaherbergi og tvö góð
herbergi. Á 2.hæð er hol, stofur með svölum og opið eldhús. Á
3.hæð er sjónvarpshol með svölum, tvö góð herbergi og snyrting.
Eignin er vel staðsett og býður upp á möguleika að breyta 1.hæð í litla íbúð eða vinnuaðstöðu.
Gott útsýni er til norðurs. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 54,9 m. 1556

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. V. 77 m. 1218

Glæsilegt og vandað 213 fm parhús með innbyggðum
bílskúr við Austurbrún í Reykjavík. Afgirtur skjólgóður
garður til suðurs,verönd og heitur pottur. Húsið hefur
verið mikið endurnýjað. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 18:00 - 19:00. V. 65,9 m. 1563

Asparás 1 - Góð eign laus strax

Hólmasund 16 efri sérhæð - Glæsileg eign
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Raðhús
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Hvassaleiti - mjög gott raðhús

Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu húsi á frábærum
stað með sér inngangi og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í Laugardal
o.v. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, þvottahús/
geymslu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi og baðherbergi.
Snjóbræðsla er í útitröppum. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 33,9 m. 69750

Hólmatún 22a - vandað raðhús

Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 115,9 fm íbúð á 2. hæð með sér inngangi. Íbúðin skiptist í
forstofu, tvö rúmgóð herbergi, sjónvarpshol, stór stofa og eldhús opið rými og þvottahús innaf
eldhúsi. Sér geymsla á jarðhæð. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 28,9 m. 1533

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

50 ára og eldri
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Miðleiti 7 - suður svalir og gott
útsýni

Mjög gott og vandað endaraðhús á einni hæð. Húsið
er 132,5 fm og skiptist í forstofu, hol, stofu og eldhús,
baðherbergi, þrjú herbergi og bílskúr. Hátt til lofts og
gott útsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:30 - 18:00 V. 35,8 m. 1295

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herb. 118,3 fm
íbúð á 4. hæð í þessu eftirsótta húsi (fyrir 60
ára og eldri) ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin
er öll parketlögð með stórri stofu og þremur
góðum herbergjum. Mikið útsýni, yﬁrbyggðar
suður svalir að hluta. Glæsileg eign.
V. 33,0 m. 1052

Tungubakki - endaraðhús
Hvassaleiti - VR blokkin

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

Fallegt 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

Kirkjusandur - lúxusíbúð á efstu hæð

Mýrargata 26 - nýtt og ﬂott hús

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

Glæsileg 194,3 fm lúxusíbúð á efstu hæð “Penthouse”
auk 32,6 fm sérgeymslu og sérstæði í bílageymslu á
þessum ﬂotta og eftirsótta útsýnisstað við sjóinn. Íbúðin
er öll hin vandaðasta með tvennum svölum og óviðjafnanlegu útsýni yﬁr borgina, út á sundin, til fjalla og víðar. V. 72,9 m. 1547

Sumarhús og jarðir

Brekkubyggð - hús á einni hæð

Fallegt raðhús á einni hæð á einstaklega
góðum stað í Garðabæ samtals 170 fm
með góðum 30,4 fm bílskúr. Möguleiki á 4-5
svefnherbergjum. Rúmgóðar stofur, góðar innréttingar. Mjög góð aðkoma að húsinu sem
stendur innarlega í botnlangagötu. Húsið er
laust við kaupsamning. V. 46,5 m. 7137

Hæðir

Atvinnuhúsnæði

Safamýri - falleg íbúð

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

Hallkelshólar- Grímsnesi og Grafningshreppi

Bústaðurinn er á 1. ha. eignarlandi og er
fullbúin með öllum húsgögnum. Í kringum
húsið eru miklir pallar og mikið útsýni frá
þeim. Gert er ráð fyrir heitum potti á pallinum
og eru allar lagnir tilbúnar að sögn eiganda.
V. 15,9 m. 4005

Langagerði 19 - mjög góð staðsetn.
375.9 fm glæsileg eign á tveimur hæðum í
vönduðu tvíbýlishúsi við Langagerði í Reykjavík, þar af 37.4 fm bílskúr. Stór og skjólgóð
85 fm timburverönd til hásuðurs. Sérstaklega
fallegt útsýni frá stofu. V. 59,5 m. 7201

Nýtt hús á “heitasta” reitnum í Reykjavík í dag! Nú er að rísa 68 íbúða glæsilegt fjölbýli á Slippreitnum, nánar tiltekið við Mýrargötu 26. Gríðarleg uppbygging hefur átt sér stað í nágrenninu
undanfarið og enn meira er framundan. 1523

Bíldshöfði - verslunareining

Mjög gott og einstaklega vel staðsett 202,3 fm verslunarhúsnæði efst Bíldshöfðann. Mikið
auglýsingagildi og góð staðsetning. Góð bílastæði. Laust strax. V. 33,9 m. 7096

Dúfnahólar 3ja - 2 bílskúrar

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

Skútahraun - allt á einni hæð.
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

Rauðalækur 7 - neðri sérhæð

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

4ra-6 herbergja

Mjög vel staðsett ca 120 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð við Skútahraun. Tvennar innkeyrsludyr,
góð aðkoma og hægt að aka í gegn um húsið. Steypt verönd á baklóð/aðkoma. V. 13,6 m. 1461

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

Sumarbústaður Eilífsdal í Kjós

Vel staðsettur bústaður í Eilífsdal í Kjós. Húsið
skiptist í forstofu, snyrtingu, eldhús, stofu og
svefnloft. Nýleg verönd, ný rotþró og ný vatnslögn að bústaðnum. Húsið er inn á lokuðu
svæði með rafdrifnu hliði. V. 7,5 m. 1342

Vagnhöfði - gott athafnasvæði

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

Fannborg - Mikið uppgerð

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

Um er að ræða 108,8 fm mikið uppgerða íbúð
á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin er 3ja
herbergja og skiptist í forstofu, stofu og eldhús
opið rými, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi,
þvottahús og geymslu innan íbúðar.
V. 19,9 m. 1534

2ja herbergja

Bryggjuvegur - við Geysi

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

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

Lónsbraut 6 Hafnarﬁrði - Atvinnuhúsn.

Lónsbraut 6 í Hafnarﬁrði er samtals 100,8 fm atvinnuhúsnæði á fínum stað innaf höfninni,milliloft er þar af 25,2 fm. Mjög góðar innkeyrsludyr og hátt til lofts. Milliloft er ekki fullklárað. Mjög
góð staðsetning. V. 11,9 m. 1548

Eignir óskast
Stór sérhæð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 150-200 fm hæð í grónu hverﬁ í
Reykjavík. Allar nánari uppl. veitir Sverrir.

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

Íbúðir í 101 og 107 óskast - góðar greiðslur í boði
Höfum kaupendur að öllum stærðum íbúða í þessum hverfum.
Góðar greiðslur í boði.

3ja herbergja

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vesturborginni
eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði. Nánari uppl veitir
Sverrir Kristinsson.
Sumarbústaður - Gaddstaðir eignarland

Reykás 29 - laus strax 1.hæð

Torfufell

Góð 3ja herbergja, 78,7 fm íbúð í Breiðholti.
Sameign er mjög snyrtileg. Nýlega er búið að
klæða blokk að utan. V. 14,5 m. 1293

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. V. 16,5 m. 1458

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

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einbýlishúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson.
Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar greiðslur í boði.
Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093

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
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Erluás - Einbýli m. aukaíbúð
- Hf.

Stuðlaberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt,
rúmgott vandað einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr samtals 235 fm. Arinn
í stofu. 4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa
oﬂ. Suður garður. Róleg og góð staðsetning í barnvænu hverﬁ.

Nýkomið glæsilegt tvílyft nýlegt einbýli
með stórum bílskúr og aukaíbúð samtals
ca 300 fm. Fullbúið hús. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning. Útsýni.
Verð 72 millj. (Verðtilboð)

Verð 49 millj.

Opið hús kl. 17-18 í dag mánudag.

Erluhraun - Einbýli - Hf.

Dimmuhvarf 11- Kópavogur

Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað eldhús.

Til sölu 1.415 fermetra eignarlóð (hornlóð)
við Dimmuhvarf 11 í Kópavogi. Leyﬁlegt að
byggja einbýli, hesthús og eða vinnustofu.
Frábær staðsetning og útsýni í grónuhverﬁ

Gott skipulag.
Glæsil. ræktaður garður.
Laust ﬂjótlega.

Verð 17,5 millj.

Verð 47,5 millj.

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.

Helgi Jón gefur upplýsingar í síma
893-2233

Norðurbakki 13A - Hf - Útsýnisíbúðir

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.
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Kríuás 19 - 4ra herbergja - Hf. -OPIÐ HÚS.
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.Tvennar svalir.
Parket og ﬂísar á gólfum. Björt og falleg eign. Verð 28,9 millj.
Opið hús verður Þriðjudaginn 1. maí milli kl. 13-14.

Þórsgata 2 - 101 RVK - Eign í sérﬂokki
Glæsileg 143,2 fm lúxus íbúð á efstu hæð í nýlegu húsi þessum
frábæra stað. Tvö stæði í bílageymslu.
Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, sólstofu, eldhús,snyrtingu, þvottahúsi, sjónvarpshol, herbergi, hjónaherbergi,
fataherbergi, baðherbergi, geymslu. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Stórar þaksvalir. Eign í algjörum sérﬂokki. Verð 64.millj.
Upplýsingar veitir þorbjorn Helgi sölumaður gsm 8960058. thorbjorn@hraunhamar.is

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel
staðsett á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarﬁrði.
Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu,
eldhús og stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri,
gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi með fataherbergi inn
af, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum
49,6 fm bílskúr samtals um 302,7 fm vel staðsett við Hrauntungu
6 í Hafnarﬁrði.
Eignin er í góðu ástandi og skiptist í forstofu, hol, eldhús, búr,
stofu, borðstofu, gang, baðherbergi, herbergi, hjónaherbergi,
þvottahús og bílskúr. Á efri hæð er stórt fjölskyldurými, gangur,
snyrting, herbergi og geymslur. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 59 millj.

Furuás - Einbýli - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega glæsilegt einbýlishús á frábærum
útsýnisstað innst í botnlanga. Húsið er 308,1 fm ásamt bílskúr sem
er 45,1 fm. Eignin skiptist í hol, Forstofa, bílskúr. geymsla, baðherbergi, 2 svefnherbergi. Á efri hæðin: hol, stofa, borðstoHúsið
er algerlega fullklárt að innan, sérlega smekklega innréttað og það
sést að það hefur verið vandað til verka, ﬂott skipulagi. gólfefni
eru parket og ﬂísar. Húsið er sérlega vel staðsett innst í botnlanga.
Þetta Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 83 millj.

Skúlaskeið - Einbýli - Hf.
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.

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

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

Skógarás - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi, glæsilegt
eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts. Halogenlýsing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket, nátturuﬂísar á
gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sérﬂokki. Verð 79 millj.

Fjóluhvammur - Einb/ Tvíb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með stórum
bílskúr og auka íbúð samtals ca. 350 fm. Mjög góð 2ja til 3ja herb.
íbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning og útsýni. Fallegur garður.
Verð 61,5 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.

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.

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.

Dvergholt - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 190 fermetra einbýli
á einni hæð vel staðsett á Holtinu í Hafnarﬁrði. Eignin er í mjög
góðu ástandi og skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, stofu,
borðstofu, sólskála, eldhús, þvottahús, gang, þrjú barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi, bílskúr og geymsluloft. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 47.mill.

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.

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.

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

Þrastarhöfði - Einbýli - Mosfellsbær
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 237,6 fermetra einbýli
á einni hæð með innbyggðum bílskúr á frábærum stað við
Þrastarhöfða 40 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu,snyrtingu,
hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi. þvottahús og bílskúr. Skipti
á minni eign koma til greina. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Verð 72,4 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.

Þrastarnes - Einbýli - Arnarnes
Glæsilegt pallbyggt nýlegt 364 fm einbýlishús/ tveggja íbúða hús
á rólegum stað við Þrastanes 18a í Arnarnesi. Fallegt útsýni er af
efri hæðum hússins og ástand og viðhald með besta móti. Húsið
skiptist þannig: Anddyri, snyrting, vinnuherbergi, bakanddyri,
sjónvarpsstofa, borðstofa, eldhús, efri stofa, sólstofa/ arinstofa og
hjónaherbergi, baðherbergi og fataherbergi innaf. Á neðri hæð
eru geymsla, gufubað, tvö herbergi og sér tveggja herbergja íbúð
með sér inngangi, sem getur líka verið hluti af húsinu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Verð 89 millj.

Brekkuás - Einb. m/aukaíbúð. - Hf.
Sérlega glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð á frábærum stað
innarlega í botnlanga. Húsið er 350,1 fm og þar af er bílskúr sem er
47,9 fm. allt fyrsta ﬂokks. Vandður frágangur. glæsilegt útsýni. Eign
fyrir vandláta. V.79,6 millj.

Álfaskeið - Hf. - Einbýli
Nýkomið sérl. fallegt einbýli á þessum frábæra stað miðsvæðis.
Húsið er 182 fm. auk bílskúrs 32 fm. samtals 214 fm. Hús í mjög
góðu standi, mikið endurnýjað. góð svefnherb. Frábær staðsetning og útsýni í næsta nágrenni við skóla, tjörnina og ﬂ. Verð
49,8 millj.

Fjóluvellir - Einbýli - Hf.
Fallegt einlyft 223 fm einbýli. Björt stofa og borðstofa. 4 rúmgóð
svefnherbergi. Auðvelt að útbúa stúdíóíbúð í bílskúr. Vönduð
gólfefni fallegar innréttingar og gólefni. Laus stra. Verð 49,7 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. Frábært útsýni. Verð 40,5
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.

Suðurtún - Parhús- Álftanes
Sérlega smekkleg parhús, húsið er 155,6 fm með bílskúr. þar af
er bílskúrinn 26,4 fm. húsið er á einni hæð. vel staðsett, gott
aðgengi, húsið skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, eldhús með
borðkróki, 3 svefnherbergi, stofu, þvottahús og bílskúr. Falleg eign,
gólfefni eru parket og ﬂisar. Verð 38,9 millj.

Suðurvangur - 4ra herb. - Hf.
Nýkomin í einkasölu glæsilegt 117 fm. endaíbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. 3. svefnherbergi, stofa, sjónvarpsskáli, glæsilegt eldhús,
baðherbergi, þvottaherbergi oﬂ. Suður svalir. Íbúðin er nánast öll
nýlega innréttuð á vandaðan máta. Nýlegt parket. Róleg og góð
staðsetning. Útsýni. Verð 29,7 millj.

Þórðarsveigur - 4ra - Rvík
Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu lyftufjölbýli í Grafarholtinu,
íbúðin er 88,1 fm með geymslu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
Gott aðgengi, frábær staðsetning. rétt við skóla og leikskóla. laus
ﬂjótlega. Verð 23,9 millj.

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

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

Daggarvellir - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir 2-3 herbergja íbúð á annarri hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverﬁnu. Íbúðin er 76,2 fm með
geymslu. Skipting eignar: Forstofa, Svefnherbergi, geymsla m/
glugga, hol, baðherbergi, þvottahús, stofa, eldhús, geymsla og
svalir. Auk reglubundinnar sameignar. Gólfefni eru parket og ﬂísar.
Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 17,2 millj.

Álfaskeið - 3ja herbergja - Hf.
Hraunhamar kynnir snyrtilega íbúð við álfaskeiðið í Hafnarﬁrði.
íbúðin er 95,6 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjölbýli. Parket
og ﬂísar á gólfum. Húsið nýlega viðgert og lítur vel út að utan.
Íbúðin er laus strax. Verð 17,9 millj.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Hæðarsel 15 - 109 Rvk

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Glaðheimar 24 – 104 Rvk

Verð: 49,9m

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

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Verð: 24.9m

Opið
Opið
hús
hús

Þórey
Sölufulltrúi
663 2300

Verð: 59,6m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:85-6Stærð: 318,1 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 108,3 fm
Herb.

Herb: 5-6 Stærð: 206 fm
Einbýlishús

Opið hús mánudag 14. mai kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 14. maí kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 14. maí kl. 17:30-18:00

Fallegt og einstaklega vel staðsett einbýlishús með stórum tæplega 60
fm bílskúr á tveimur hæðum. Húsið er staðsett innst í lokuðum
botnlanga og er með aukaíbúð með sérinngangi á neðstu hæð
hússins sem er í útleigu. Húsið var málað að utan 2006. Fjögur
svefnherbergi eru í aðalíbúð og 2 svefnherbergi í aukaíbúð.

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin er
einstaklega rúmgóð með aðgang að sameiginlegu þvottahúsi á sömu
hæð. Stofan er mjög stór og gengið er inn í hana um tvöfalda glerhurð.
Gegnheilt mahogny parket er á gólfi í öllum rýmum nema á
baðherbergi og í herbergjum.

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Fallegt og sérstaklega vel við haldið einbýlishús á einum besta stað
Kópavogsmegin í Fossvoginum. Húsið er í enda götunnar og er
göngustígur á milli þess og nýja hverfisins í Lundi. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi. Eldhúsið er með vandaðri eikarinnréttingu og
fallegum björtum eldhúskrók. 5-6 svefnherbergi. Fallegt hús á
frábærum stað. Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Urriðaholt – 210 Gbæ

Axelshús - Hveragerði

Verð: frá 11.5m

Fellsás 12a - 270 Mos

Verð: Tilboð

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb: 5-6
Lóðir

Herb:95-6Stærð: 350 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 184,7 fm
Herb.

Lóðir til sölu! Nánari uppl. í síma 898 6106

OPIÐ HÚS þriðjud. 15. maí kl 18:00-19:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl. 18:00 – 18:30

Til sölu einbýlis- par- og raðhúsalóðir í Urriðaholti. Skipulag Urriðaholts
einkennist af nýjum áherslum, unnið er frá grunni með sjálfbæra þróun,
fjölbreytileika og virðingu fyrir umhverfi og samfélagi. Í boði eru lóðir af
ýmsum stærðum og gerðum með mismunandi byggingarform.
Kynningarbækl. skipulagsyfirlit o.fl. á skrifstofu.

Um er að ræða einstakt atvinnutækfæri í vaxandi ferðaþjónustu á
suðurlandi eða glæsilegt einbýlishús til einkanota. Hægt er að hefja
strax rekstur á gistiheimili/hóteli með 6 herbergjum sem eru öll með
sérbaðherbergi. Glæsileg stofa/borðsalur og gott fundarherbergi.
Heitur pottur á lóðinni. Algjörlega einstakt útsýni er yfir Hveragerði og
suðurland frá eigninni. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Lúxus parhús á tveim hæðum,allt flísal,. Efri hæð 90,3m2 2 svefnh.
baðh, stofa, flott eldhús með ítölskum innr. keram eldav. borðkr s/v
svalir, garðskáli gengið út í efri garð. Frábært útsýni til s/v/n. Jarðh.
41,6m2 stofa sem má stúka af sem heb., gestabað. m.sturtu. Bílsk og
geymsla 52,8m2 .

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Strandvegur 16 – 210 Gbæ

Fífurimi 6 112 Rvk

Verð: 34,9m

Verð: 20,9m

Írabakki 20 – 109 Rvk

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707
Verð: 15,5m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 120,6 fm

Herb. 3

Stærð: 86,6 fm

Herb. 3

Bílskúr

Arnarhraun 37 – 220 Hfj

Verð: 33,9m

Opið
hús

Stærð: 69,2 fm

Herb. 4

Stærð: 175 fm

Bílskúr

Gott yfirtakanlegt áhvíl. lán!

Hringið og bókið skoðun!

OPIÐ HÚS mánud. 14.maí frá kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 14.maí kl. 19:30-20:00

Góð 4ra herb. Íbúð á annari hæð í litilu
fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Eldhús,
borðstofa og stofa í aðalrými. Fallegt baðherb.
og þvottaherb. og 3 góð svefnherbergi. Góð
Íslandsb.lán geta fylgt með, alls um 29.5m.

Falleg, björt og snyrtileg íbúð á jarðhæð í góðu
fjórbýli. Frá stofu er gengið út á aflokaða
timburverönd og 2 svefnherbergi eru í íbúðinni.
Baðherbergi er endurnýjað með góðri
innréttingu. Stutt er í skóla og verslanir.

Mjög björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á
2.hæð. Íbúðin er einstaklega vel um gengin með
endurnýjuðu baðherbergi. Tvennar stórar svalir
eru á íbúðinni aðrar snúa í suður og hinar í
norður, þær ná eftir endilangri íbúðinni.

Efri sérhæð með sérinngangi og 34,3 fm bílskúr.
Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi + vinnuherb./
geymsla. Nýlega var skipt um skolp, hitalagnir
og brunn á lóð. Búið er að skipa um járn á þaki á
bæði íbúðarhúsi og bílskúr á síðustu 5 árum.

Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Vilsbækvej - Padborg - Danmörk

Herb. 7

Verð: Tilboð

Sólvallaland - Mosfellsbær

Verð: Tilboð

Stærð: 810 fm

Efstaleiti 10– 103 Rvk

Herb. 3

Verð: 39,9m

Stærð: 154,3 fm

Kleppsvegur 122 – 104 Rvk

Herb. 4

Verð: 22,2m

Stærð: 103,2 fm

Eign sem býður uppá marga möguleika!

Lóð í Mosfellsbæ

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 699 4610

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM: 699 4610

Gott 185fm einbýlishús, 25fm bílskúr og 600fm
iðnaðarhúsnæði í aðeins 15mín akstursfjarlægð
frá Þýskalandi. Nýir gluggar eru að hluta í
húsinu, ný kynding og nýmálað þak. Innkeyrslan
er hellulögð og húsið og umhverfið er allt hið
snyrtilegasta. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Til sölu falleg og mikið gróin 16.500 fm lóð við
Reykjaveg í Mosfellsbæ. Mikið útsýni er frá
lóðinni. Óskað er eftir tilboðum.

Vönduð og mjög stór 3 herb. í hinu glæsilega
Breiðablikshúsi með sérmerktu stæði í
bílageymslu. Áhvílandi er gott óverðtryggt lán.
Gólfefni eru marmari og parket. Í húsinu er m.a.
útisundlaug,líkamsræktaraðstaða,gufubað ofl.

Snyrtilega 4ra herbergja íbúð í mikið
endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Íbúð á 3ju hæð,efstu
hæð í litlu fjölbýli. Fallegur garður, stutt í skóla,
leikskóla, Holtagarða og ýmsa þjónstu. Í næsta
nágrenni við miðbæ Reykjavíkur.

Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Berjarimi 22 - 112 Rvk

Verð: 19,5m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 74,3 fm

Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Öldubyggð 18 - Grímsnes

Verð: 22,9m

Kirkjuvegur 15 - 625 Ólafsfj.

Verð: 3,9m

Opið
hús

Herb. 5

Stærð: 100,3 fm

Gaukshólar 2 - 111 Rvk

Verð: 14,9m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 53 fm

Herb. 2

Stærð: 61,2 fm

OPIÐ HÚS mánudag 14. maí kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS laugardag 19. maí kl.14:00-16:00

Upplýsingar í síma 898 3326!

OPIÐ HÚS þriðjudag 15. maí kl. 17:30 – 18:00

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Íbúð á 2.hæð með sérinngangi, stæði í
bílageymslu. Mikil lofthæð í alrými stofu og
eldhúss, þvottahús innan íbúðar, svalir í suðaustur
úr stofu. Sérgeymsla í sameign, dekkjageymsla
ásamt tveimur hjóla-og vagnageymslum.

Eign á 0,7 hektara eignalóð. Neðri hæð eitt
herb., opið rými með eldhúsi,
borðstofu,sjónvarpsherb. og stofu með útgengi
út á verönd. Efri hæð tvo herb., snyrt. og svalir.
Hiti í gólfi á neðri hæð. Pottur og stór verönd.

Tveggja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli.
Forstofa, stofa og eldhús með plastparketi.
Svefnherb. með dúk á gólfi. Innaf eldhúsi er búr
með glugga. Baðherb. með baðkari, dúkur á
gólfi. Góð eign á besta stað í Ólafsfirði.

AUÐVELD KAUP - YFIRTAKA– MIKIÐ
ÁHVÍLANDI. 2ja herb. á 3ju hæð í lyftublokk vel
skipulögð með frábært útsýni, þvottahús á
hæðinni, hver með sína vél, sameign til
fyrirmyndar,húsvörður sér um allt.

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

TIL SÖLU

HEIL HÚSEIGN
VIÐ LAUGAVEGfyrir
139 Í REYKJAVÍK
Kjörið tækifæri
fjárfesta
Nánari upplýsingar veitir

Hilmar Jónasson, Sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

7 íbúðir – fjórar ca. 65 fm tveggja herbergja íbúðir, ein ca. 140 fm
fjögurra herbergja og tvær ca. 40 fm. stúdíóíbúðir í kjallara.
Eignin hefur öll verið nýlega endurnýjuð á vandaðan máta jafnt að
innan sem utan.

104 Reykjavík

107 Reykjavík

111 Reykjavík

210 Garðabær

Sæviðarsund

Álagrandi

Heiðnaberg

Arnarás – Garðabæ

Nútímalegt og glæsilegt raðhús

109 fm 4ra herbergja

Glæsilegt 187 m² einbýli

Björt 3ja herb endaíbúð með bílskúr

Allt á einni hæð

Góð staðsetning

2 hæðir

Snyrtileg eign á eftirsóttum stað

Stórir gluggar

Stutt í alla þjónustu

Bílskúr

Sér inngangur, sér verönd

Góðar stofur

Vel skipulögð

Innst í botnlanga

Laus strax, lán frá ILS geta fylgt

Fallegur garður

Fallegur garður

Bílskúr
Verð:

57,0 millj.

Verð:

28,9 millj.

Góður timburpallur
Verð:

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

Kíktu við á

40,9 millj.

Verð:

29,9 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000

105 Reykjavík

104 Reykjavík

105 Reykjavík

101 Reykjavík

Hamrahlíð

Nökkvavogur

Laugarnesvegur

Skeljanes

Góð eign Hlíðunum

3ja herbergja, kjallari

Björt 3ja herbergja

Sjarmerandi 3ja herbergja

Stærð 95,8 fm

Stærð 86,9 m²

Hús gegnumtekið 2011!

Í fallegu reisulegu timburhúsi

3ja herbergja

Góð staðsetning

Góð kaup

Eftirsóttur staður

Frábær staðsetning

Rúmgóð íbúð

Laus við samning!

Góð bílastæði

25,9 millj.

Verð:

Gott áhvílandi lán

Verð:

108 Reykjavík

20,5 millj.

Verð:

203 Kópavogur

18,1 millj.

Verð:

110 Reykjavík

107 Reykjavík

Heiðargerði - einbýli

Akurhvarf

Krókavað

Grenimelur

Fallegt einbýli í grónu hverﬁ

2ja herbergja
Vandaðar ísl. innréttingar

Sérstæður 36 fm bílskúr

Þvottahús í íbúð

Töluvert endurnýjað

Lyftublokk

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

Glæsileg 151,9 fm kjallarahæð

Stærð 204,6 fm

Frábær staðsetning

50,9 millj.

Verð:

Útsýni

Verð:

103 Reykjavík

22,9 millj.

Verð:

113 Reykjavík

22,5 millj.

Mikið endurnýjuð
3-4 svefnherbergi

40,0 millj.

TILBOÐ

210 Garðabær

210 Garðabær

Hvassaleiti

Grænlandsleið

Marargrund

Goðatún

Fallegt 182 fm 2ja hæða raðhús

Glæsileg 131 fm hæð auk 21 fm bískúrs

Einbýlishús í Garðabæ

Innbyggður bílskúr

Stór steinsteypt verönd

hús 140,5 fm, bílskúr 77,3 fm

Einn vinsælasti staður borgarinnar

Mikil lofthæð

Gott áhvílandi lán

5-6 herbergi

Vönduð eign

Mjög góð 3ja herbergja
Efri hæð í tvíbýlu parhúsi
Stór vel útbúinn bílskúr
Á góðum stað í Túnunum í Garðabæ
Skipti á stærri eign koma til greina

Góður aﬂokaður garður

54,0 millj.

Verð:

Verð:

203 Kópavogur

41,9 millj.

Verð:

105 Reykjavík

33,9 millj.

Verð:

101 Reykjavík

116 Reykjavík

Fákahvarf 1

Mávahlíð

Óðinsgata

Hvammur lögbýli

Fallegt einbýli á tveimur hæðum

Mjög góð neðri sérhæð á besta stað

Mjög sjarmerandi 3ja herb.

Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Húsið er skráð 293 fm

152,4 fm 5 herbergja björt og rúmgóð

68,2 fm íbúð á annarri hæð

Eignarland að sjó

Fallegt útsýni út á Elliðavatn

2 stofur 3 stór svefnherbergi

Björt og opin

Tvö hús

Nýtt járn á þaki og nýtt dren

Í þrílyftu húsi með sérinngangi

Einstakt útsýni

Verð:

69,0 millj.

Verð:

109 Reykjavík

36,0 millj.

Hátt til lofts, háir gluggar

Verð:

25,9 millj.

Verð:

110 Reykjavík

110 Reykjavík

Rofabær

Básbryggja 2

Sævargarðar

Falleg 3 herb. íbúð m/bílskúr

Góð 3ja herbergja

3 herberja íbúð

250 fm einbýli á einni hæð

Stærð 78,2 fm, bílskúr 26,1 fm

Vel skipulögð og björt

1.hæð, 97,2

Gott skipulag

Suðursvalir

Stæði í bílageymlu

Rúmgóð herbergi

Hús í góðu viðhaldi
Verð:

19,9 millj.

79,0 millj.

170 Seltjarnarnes

Dúfnahólar

3. hæð með glæsilegu útsýni

23,9 millj.

Nokkuð endurnýjað
Verð:

18,9 millj.

Verð:

26,0 millj.

Verð:

74,0 millj.

MIKLABORG

www.miklaborg.is

OPIÐ HÚS
þriðjudag 15. maí

17:30 - 18:00

Lautasmári 12
201 Kópavogur

108 Reykjavík

Ármúli

Mávaklettur - Borgarnes

Rúmgóð 2ja herb (80fm)
Góðar svalir
Gengið upp 1/2 hæð
Gott skipulag

Snyrtilegt 390 fm iðnaðarhúsnæði
Húsnæðið er með góðri lofthæð

310 Borganes

Fallegt 6 herbergja hús
Gróin lóð og afgirt verönd
Friðsælt hverﬁ

Stórar innkeyrsluhurðir
Nánari upplýsingar veitir

Góð starfsmannaaðstaða
Verð:

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

55,0 millj.

19,9 millj.

Verð:

Verð:

28,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 15. maí

17:30 - 18:30

Tröllakór 6 íb 303
203 Kópavogur

107 Reykjavík

Hringbraut

270 Mosfellsbær

Þrastarhöfði

Mjög glæsileg 3ja herb íbúð
Sérsmiðaðar innréttingar

2ja herbergja í lyftuhúsi

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

Gott lyftuhús, stæði í bílageymslu

Stæði í bílageymslu

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Eign fyrir vandláta

Frábær staðsetning

miklar svalir - mikið útsýni

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

Vandaðar innréttingar og tæki

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Auðveld kaup!

14,3 millj.

Verð:

29,9 millj.

Verð:

87,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudag 14. maí

17:30 - 18:00

Perlukór 1b
203 Kópavogur

110 Reykjavík

Víkurás

105 Reykjavík

Mávahlíð

Falleg 3ja herbergja á jarðhæð
Afgirt verönd

Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

Hugguleg 111,9 fm efri hæð

Stæði í bílageymslu

Nýlega búið að yﬁrfara húsið að utan

2-3 svefnherbergi

Stærð íbúðar 97,5 fm

Frábær fyrstu kaup

Endurnýjað m.a. þak og skolp

Nánari upplýsingar veitir

Verð:

Þröstur Þórhallsson, löggiltur fasteignas.
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

13,9 millj.

Áhv. yﬁrtakanleg lán um 23,5 millj.
Verð:

26,5 millj.

Verð:

29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 15. maí

17:00 - 17:30

Rauðás 16 1HV
110 Reykjavík

203 Kópavogur

Ásakór

101 Reykjavík

Lindargata 35

2ja herbergja
Eldhús m. borðkrók

Mjög góð 3ja herbergja

Þvottahús innan íbúðar

Falleg nýbygging, 9 íbúðir í húsi

102 fm á annarri hæð

Gengið úr stofu á verönd

3ja herbergja, 128,4 fm

Útsýni

Stæði í bílageymslu

Góðar suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir

Nýlegt lyftuhús
ca. 95% lán

Verð:

Örfáar íbúðir eftir

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

25,9 millj.

221 Hafnarfjörður

Verð:

108 Reykjavík

18,9 millj.

Verð:

110 Reykjavík

108 Reykjavík

Eskivellir - Nýjar íbúðir

Rauðagerði

Malarás

Faxafen

Fallegar nýjar íbúðir á Eskivöllum 21b

Stór neðri sérhæð

Tveggja hæða einbýlishús

Þrjú iðnaðarbil í Faxafeni.

Frábært verð

4 svefnherbergi

Stærð 322,8, tvöfaldur bílskúr

112,4 fm verð 13,5 milljónir

Verðdæmi 95 fm 3ja herbergja endaíbúð

Gott eldhús

Auka íbúð

50,8 fm verð 6,0 milljónir

Afgirtur garður

Skipti möguleg á minni eign á Suðurlandi

Verð:

21,6 millj.

Frábær staðsetning

Verð:

34,5 millj.

Verð:

69,8 millj.

42,9 millj.

33,4 fm verð 4,1 milljónir

MIKLABORG

569 7000

selur sumarbústaði

Sumarbústaðir
Glæsilegt útsýni
801 Selfoss

801 Selfoss

Þórsstígur,

Selmýrarvegur 13

Ásgarðsland við Sogið

Glæsilegt heilsárshús

Sumarhús á tveimur hæðum

84,8 fm hús m/ ca. 100 sólpalli

76,7 fm ásamt ca. 70 fm kjallara

5.000 fm eignarlóð

801 Selfoss

Holtsgata við Reykholt

Kjarrivaxin lóð, útsýni
Hitaveita, heitur pottur
Verð:

32,9 millj.

Sólpallar, heitur pottur

Falleg 93,8 fm sumarhús

5.000 fm eignarlóð

Steyptur kjallari, óskráð milliloft

Skipti á minna sumarhúsi koma til greina

Stór sólpallur, heitur pottur, hitaveita

801 Selfoss

Glæsilegt útsýni yﬁr Sogið

Hitaveita
Verð:

301 Akranes

Kjarrivaxin 7.800 fm eignarlóð

19,5 millj.

Verð:

34.9 millj.

801 Selfoss

801 Selfoss

Melhúsasund,

Asparskógar,

Hörðuvallabraut,

Efstasund,

Hraunborgum

Svarhóll við Vatnaskóg

Vaðnesi

Hraunborgum

Fallegt 43,0 fm sumarhús, ca. 12 fm glerskáli

Glæsilegt 86,4 fm heilsárshús

Glæsileg 94,8 fm heilsársshús

Fallegt 59,2 fm sumarhús

21,8 fm svefnskáli

Falleg 4.774 fm lóð

6.670 fm eignarlóð

Skjólsæll staður með ræktaðri lóð

Glæsileg lóð

Hitaveita, heitur pottur og pallar

Hitaveita, pallar, útsýni

Hitaveita og rafmagn

Húsið er á byggingarstigi

Stutt í sund og aðra þjónustu

Hitaveita á svæðinu

Verð:

10,8 millj.

Verð:

801 Selfoss

18,5 millj.

Verð:

801 Selfoss

24,8 millj.

Verð:

14,9 millj.

801 Selfoss

301 Akranes

Ásabraut, Ásgarðslandi

Bíldsfell 3

Dalabyggð við Flúðir

Eyrarskógur - Sumarhús

Glæsileg heilsárshús í landi Ásgarðs

Falleg 54,4 fm sumarhús

Glæsilegt 60,9 fm sumarhús

Snyrtilegt 50 fm hús á fallegum stað

113,2 fm, ca. 17 fm svefskáli, 10 fm geymsla

Óskrað milliloft ca. 35 fm

Falleg 3.680 fm leigulóð, útsýni

Útsýni yﬁr Eyrarvatn og Vatnaskóg

Sérsm. innréttingar, hitav., veðurst., öryggiskerﬁ

Kjarrivaxin eignarlóð 1,5 ha

Steypt plata

Gróin og falleg lóð

Tölvus. Um 250 fm sólp., heitur pottur, Sauna

Glæsilegt útsýni

Hitaveita, heitur pottur

Lóð hönnuð af Stanislav. Glæsilegt útsýni

Skipti möguleg

Eignarlóð um 2,4 ha.
Verð:

49,5 millj.

Verð:

801 Selfoss

16,9 millj.

Verð:

801 Selfoss

18,7 millj.

Verð:

801 Selfoss

801 Selfoss

Guðjónsgata, Úthlíð

Oddsholt við Minniborg

Fallegt 45,7 fm sumarhús

Glæsilegt 55,7 fm hús, ásamt 12 fm gestshúsi

Kjarrivaxin lóð

7.560 fm eignarlóð

Sumarhús inn á golfvallarsvæði

Gestahús ca. 9 fm ásamt óskráðu millilofti,

Glæsilegt útsýni

Sólpallar, falleg lóð

Stærð 80,7 fm ásamt óbyggðu 24,9 fm gesthúsi

manngengt

Hitaveita

Vönduð eign

Hitaveita og fallegt útsýni

Stór sólpallur, heitur pottur

Húsið er á byggingarstigi

Glæsilegt útsýni

Verð:

13,3 millj.

Verð:

16,6 millj.

Stangarbraut,

9,9 millj.

Öldubyggð við Svínavatn

Öndverðarnesi

Glæsilegt 56 fm sumarhús

Verð:

22,9 millj.

Verð:

18,4 millj.

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Vatnsstígur 16–18

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

sölustjóri

stakfell.is

Fax 535 1009

sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Höfum kaupanda að rað- eða
parhúsi í Ásahverfinu í Garðabæ

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

rsson

hringið og bókið skoðun

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

PIÐ

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

S

HÚ

O

Þinghólsbraut 63 -200 Kóp
Glæsilegt 294.1 fm einbýlishús á sjávarlóð í
Kópavogi. Eignin hefur öll verið endurnýjuð.
Húsið skiptist í tvær hæðir. Laust strax. Sölumenn Stakfells sýna. Verð 85 millj.

Vesturás - 110 Rvk
Rúmgott 5 herb raðhús með bílskúr og
auka íbúð. Eignin skiptist í tvær hæðir, á
efrihæðinni er anddyri, eldhús, 2 herb, bað
og stofa. Neðri hæðin skiptist í 2 svefnh.,
bað, þvottahús, geymslu og auka íbúð. Skipti
möguleg á minni eign.

Ólafsgeisli - 113 Rvk
232,6 fm einbýlishús á 2.hæðum með innb.
bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu
og borðstofu, eldhús, 4 herbergi og 2 baðh.,
þvottahús með innangengt í tvöfaldan
bílskúr.

Baugakór - 203 Kóp.
Vel skipulögð og snyrtileg 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóðar suðursvalir. Stæði
í bílageymslu. Verð 25,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.00-18.30

Nesbali - 170 Seltjn.
279 fm. raðhús. Opið eldhús, bjartar stofur
og 4-5 herbergi. Góð lofthæð. Innbyggður
bílskúr. Stutt á golfvöllinn og fallegar gönguleiðir. Verð 59.8 millj

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

Þingás - 110 Rvk
155.2 fm 5 herb raðhús, þar af 26.4 fm
bílskúr. Eignin skiptist í forst., stofur, bað,
þvottah, 3 herb., eldhús. Sjónvarpshol í risi.
Verð 39.9

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.

Fjarðarsel - 109 Rvk
260,5 fm raðhús á 3. hæðum með
möguleika á séríbúð í kjallara. 7 herb. Bílskúr
er staðsettur í bílsskúrlengju. Eign fyrir stórr
fjölskylduna. Verð 38.9 millj

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

Atvinnufasteignir

Lundarbrekka - 200 Kóp
106.6 fm 4ja herbergja endaíbúð sem
skiptist í forstofu, búrherbergi, eldhús, bað,
3. herbergi og stofu. Geymsla og þvottah í
sameign. Verð 22.5 millj.

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

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

Ægisgata-101 Rvk.
3. glæsilegar og vel útbúnar 2ja herb. íbúðir
með öllum húsgöngun og húsbúnaði. Henta
vel til skammtímaleigu. Stæði í bílageysmlu.
Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt.

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

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

PIÐ

Skútuvogur - 104 Rvk
351,4 fm. jarðhæð, gott verslunar, skrifstofu og lagerhúsnæði, góð aðkoma og fjöldi
bílastæða. Húsnæðið er staðsett við mjög fjölfarna götu.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Heil húseign við Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð, samtals 1.084 fm.
Stór malbikuð bílastæði með góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Möguleiki er að skipta húsinu
í smærri einingar. Húsið er til afhendingar strax. Lyklar og nánari upplýsingar á skrifstofu
Stakfells, Skúlatúni 2.

S
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Norðurbakki - 220 Hfj
114.7 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í 4ra hæða
í lyftuhúsi. Gólfsíðir gluggar í rúmgóðri stofu.
Þvottah. og bað flísalagt. Hjónaherb með
svölum. Verð 31.3 millj.

Þorrasalir - 201 Kóp
Ný fullbúin 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð
með sérinng. út frá svölum. Frábær útsýnisstaður með útsýni yfir GKG. Göngufæri við
sund, skóla, verslanir ofl. Verð 23.7 millj

Goðatún 5 – 210 Gbæ
105 fm íbúð þar af 40 fm bílskúr með mikilli
lofthæð á frábærum stað. 3 herb, stofa,
eldhús með borðkrók. Verð 22.9 millj
OPIÐ HÚS Í DAG kl 18.00-18.30

Auðbrekka 25-27 - 200 Kóp
1520,9 fm. atvinnuhúsnæði vel staðsett á horni við Auðbrekku/Dalbrekku í Kópavogi.
Um er að ræða tvær jarðhæðir, önnur með aðkomu frá Auðbrekku og hin með aðkomu frá
Dalbrekku. Malbikuð bílastæði. Verð 150 millj

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Stærri eignir

Kópavogsbraut 81 Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00
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Hraunberg - fallegt einbýli með tveimur
aukaíb. í sérbyggingu.

Í einkasölu 174 fm einb. hæð+ris á góðum rólegum
stað rétt við Víðidalinn, ásamt 46 fm Jeppabílskúr og 90
fm aukabyggingu aðskilið húsinu m. tveimur íbúðum
(einstakl.og 2ja herb.) góðar leigutekjur, alls 310 fm. Velviðhaldið og velskipul. hús, falleg ræktuð lóð, 4 sv.herb.
Afgirtur suður sólpallur, suður svalir, fallegt útsýni á
Bláfjöll, og ﬂ. Áhv. Hagst. íbúðarlán ca 29 m. Verð 56,5
millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Glæsileg hæð með sérinngangi og bílskúr. Þrjú svefnherbergi, ný endurnýjað baðherbergi.
Stórar og bjartar stofur. Fallegt endurnýjað eldhús. Falleg og mikið endurnýjuð eign á
frábærum stað. V 34,9 uppl.Sigþór s: 899 9787

4ra til 5 herb.
Þrastarhólar - bílskúr - glæsileg eign.

3-4ra herb íbúð í Hraunbæ
m. ca 80-90% áhvíland
láni. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Nýkomin í einkasölu stórglæsileg og nýlega standsett
4-5 herbergja 120 fm íbúð ásamt 25 fm bílskúr í fallegu
og vönduðu ﬁmm íbúða stigahúsi. Parket, nýlegt eldhús,
baðherbergi, hurðir, gólfefni og ﬂ. Hægt er að hafa 4
svefnherbergi. Glæsilegar stofur. Eign í sérﬂ. Verð 29,5
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221
Veghús - bílskúr -211 fm.
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Höfum tekið í sölu glæsilegt 186,7 fm pallaraðhús á
góðum stað við Hulduland í Fossvogi. Bílskúr er 19,3 fm
og frístandandi í bílskúralengju. Skemmtilega skipulagt
og bjart hús með 5- svefnherbergjum og ýmsum möguleikum. Gróin lóð og opið svæði fyrir aftan. verð 57,5
milj Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is.

Í einkasölu falleg 187 íbúð á 2 hæðum ásamt 24,5 fm
bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur svalir. 5 svefnherbergi. 2 baðherbergi. Massift parket. Innbyggður
bílskúr. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu og sundlaug. Frábær
íbúð fyrir stóra fjölskyldu. Glæsilegur stigi milli hæða.
Snyrtileg sameign. Verð 37,5 millj. uppl. veitir Bárður í
896-5221
Kristnibraut - Fábært útsýni

Heiðargerði- mikið endurnýjað einbýlishús-

Hamarsgerði 6, Opið hús í dag á milli kl. 16:30-17:00
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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
Raðhús með bílsk. í Grafarholti

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

S
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Höfum tekið í sölu 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

O

Hæðir

Nýkomin góð 4ra herb. 104,7 fm íbúð á efstu hæð, í
lyftublokk við Sóleyjarima í húsi fyrir 50 ára og eldri.
Vönduð íbúð með yﬁrbyggðum svölum og stæði í
lokaðri bílageymslu. Verð 28,9 milj, allar frekari uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

Rjúpnahæð 4

Vorum að fá 88,6 fm. efri hæð ásamt 20,5 fm bílskúr.
Frábær staðsettning samtals 109,2 fm. V. 37,5 m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

Nýbyggingar

Til sýnis og sölu þetta glæsilega 250 fm einbýlishús, sem staðsett er á fallegum útsýnisstað
í barnvænu og grónu hverﬁ. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar. Steinn á borðum. Innfeld
lýsing. Tvöfaldur bílskúr. Stór sólpallur með heitum potti. Skemmtilegt, vel skipulagt og
notalegt hús af vandaðri gerðinni. Bárður sölustjóri verður á staðnum, s-896-5221. Verð 69,9
millj. Allir velkomnir.

Sumarbústað fyrir austan
fjall sem er tilbúið að
skipta á skuldlausri 3ja
herbergja

3ja herbergj íbúð í 104
eða 105 Nánari uppl. Ellert
893-4477
3ja herb. nýstandsett við Furugrund í
Kópavogi

3ja herb. 73,5 fm íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýlishúsi
við Furugrund. Parket á gólfum, baðherb. með ﬂísum,
sturtu og lagt fyrir þvottarvél. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð og húsið hefur verið endurnýjað að utan.
Verð 18,9 milj. allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

2ja herbergja
Seilugrandi - góð íb. m.sérinng. af svölum
+ bílskýli

Freyjugata

Falleg íbúð á 2. hæð í fjölbýli með lyftu og stæði í bílgeymslu. Sérinngangur er af svölum.
Stór stofa með parketi, suðvestur svalir með markísu. Opið eldhús með fallegri innréttingu.
Tvö rúmg. Svefnherbergi. Fallegt Baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar, Stutt í falleg útivistarsvæði, skóla og þjónustu. Uppl. Sigþór s: 899 9787

4ra herbergja íbúð í
Seljahverﬁ. Helst mikið áhv.
Uppl. Ellert 893-4477

Sóleyjarimi - efsta hæð. Útsýni + bílskýli.

Fallegt 126 fm einbýli staðsett á góðum stað. Eignin er á tveimur hæðum, alls eru þrjú
svefnherbergi en hægt að bæta ﬂeirum við. Stórar stofur, tvö baðherbergi, pallur m. potti.
Bílastæði f. framan hús. Stutt í skóla og þjónustu. V. 36,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sandavað 9, Opið hús í dag frá kl 17:30-18:00

4-5 herb íbúð á jarðhæð
pnr. 101-108 Uppl Jón Rafn
S: 695-5520

Íbúð í Grafarvogi. Verð
á íbúð 21 miljón. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

105 fm íbúð m. stæði í bílgeymslu, innifalið uppþvottavél, ísskápu, ofn og örbylgjuofn,
einnig háfur. Eignin er 3ja herbergja og m. sérinngang frá svölum. Eldhús og stofa í opnu
rými, vandaðar innréttingar V. 26,3 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

ÚS

Fyrir traustan fjárfesti.
Fjölbýli með 6-10 íbúðum.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

3-4ra herb í Lækjar- eða
Gullsmára m. stæði í bílgeymslu. Uppl. Jón Rafn
695-5520

Glæsilegt raðhús við Hulduland í Fossvogi

Þórðarsveigur 2, Opið hús milli kl. 17.30-18 (bjalla 405)

PIÐ

ÓSKA EFTIR

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.

3ja herbergja

Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Hlíðarvegur - sérinngangur

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.

Nýkomin í sölu 84 fm íbúð á 1 hæð með sérinngangi og
sér sólpalli á frábærum skjólsælum stað í suðurhliðum
Kópavogs. Tvö svefnherbergi með skápum. Nýlegt
parket. Flott eign fyrir þá sem vilja vera sér en geta
keypt svona sérbýli á verði blokkaríbúðar. Getur losnað
ﬂjótlega. Verð 20,9 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

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

Eldri borgarar
Gullsmári - góð 3ja fyrir Aldraða.

Nýkomin í einkasölu velskipulögð 73 fm íbúð á 3.hæð
í eftirsóttu lyftuhúsi f.Aldraða, rétt við Smáralindina.
Góðar innréttingar, parket, þvottahús í íb., yﬁrbyggðar
suður svalir. Innangengt í þjónustumiðstöð aldraðra,
mötuneyti og ﬂ. Verð 24,9 m. Uppl. veitir Ingólfur
896-5222

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

Ólafur B Blöndal
Löggiltur fasteignasali

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

5 900 800
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Raðhús / parhús í Grafarholti, Vatnsenda, Norðlingaholti.
3ja og 4ra herb. íbúðir í Salahverﬁ og Vatnsendasvæði.
Sérhæð á Seltjarnarnesi
4ra herb. í vesturbænum
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Vorum að fá í sölu þetta glæsilega 234 fm einbýli.
Um er að ræða hús með tveimur baðherbergjum, stórum stofum, stóru glæsilegu nýlegu eldhúsi.
Þrjú stór herbergi (möguleiki á að bæta við einu). Vönduð gólfefni og tæki. Sólpallur til suðurs m.heitum potti.

Ólafía Ólafsdóttir
sölufulltrúi og innanhúsarkitekt

Erum með ákveðna fjársterka kaupendur að eftirtöldum eignum:

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800

BOLLAGARÐAR – EINBÝLI

Gísli Rafn Guðﬁnnsson
sölufulltrúi

Íris Hall
Löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

HLYNSALIR 1-3 KÓPAV.

STRANDVEGUR 26 – G.BÆ

Sýnum í dag bjarta og fallega 117 fm 4ra herb. íbúð á 2.hæð í enda
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli.
Parket og vandaðar innréttingar. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Íbúðin er með glugga á 3 vegu.
Ólafur Blöndal sýnir íbúðina í dag kl. 17,30 – 18,00

Sýnum í dag 94 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð (upp eina hæð) í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Parket og góðar innréttingar. Útsýni í tvær háttir. Endaíbúð með
sérgarðskika í suður.
Laus ﬂjótlega. Verð 26,9 millj. Ólafía sýnir íbúðina í dag kl. 17,30 –
18,00

VESTURÁS – EINBÝLI

ÞORLÁKSGEISLI – EINBÝLI

BREIÐAVÍK

BARÓNSTÍGUR

LINDARBRAUT – SELTJ.N.

Frábær staðsetning. Vandað og vel skipulagt 223
fm hús m.bílskúr. Fjögur rúmgóð herbergi. Tvær
góðar stofur. Nýlegt eldhús og útgengt á sólpall
til suðurs.
Stutt í fallegar gönguleiðir Elliðaárdalsins. Verð
57,5 millj.

ÞORLÁKSGEISLI – EINBÝLI
Einstök staðetning innst botnlanga með miklu
útsýni. Um er að ræða nýlegt 250 fm glæsilegt hús.
Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð. Stórt og
glæsilegt eldhús , rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi
og gesta snyrting.
Fjögur rúmgóð herbergi. Aukin lofthæð. Nánast

Glæsileg og vel skipulögð 122 fm íbúð á 2.hæð í
enda ásamt innb. bílskúr. Suðursvalir. Vandaðar
innréttingar, parket og ﬂísar á gólfum. Stórt eldhús
og rúmgott forstofuherbergi.
Verð 31,3 millj.

Einstaklega falleg og smekklega endurnýjuð 109
fm íbúð , aðalhæð og kjallari í þessu fallega húsi.
Aðalhæðin skiptist í stofur, vandað eldhús, eitt
herbergi og baðherbergi.
Innangengt í kjallarann þar sem er stór hjónasvíta,
stórt glæsilegt baðherbergi, þvottahús og geymsla.
Sérinngangur einnig í kjallarann

Björt og góð 74 fm endaíbúð á efri hæð í þríbýli
ásamt 26 fm bílskúr nær húsi. Parket og ﬂísar,
standsett baðherbergi. Suðursvalir útfrá stofunni.
Áhvílandi Ils. 15,0 millj.

HLUNNAVOGUR – PARHÚS

HRAUNBÆR
YFIRTAKA + 1,3 MILLJ.- LAUS STRAX

FANNAFOLD – EINBÝLI
Bjart og frábærlega vel skipulagt 176 fm einbýli á
einni hæð með fallegum garði, sólpalli og skjólgirðingum til suðurs.
Tvö baðherbergi, 3-4 herbergi . Mjög stórar stofur
og gott eldhús. Aukin lofthæð. Útgengt á tvo vegu
á sólpallinn.
Verð 49,8 millj

TUNGUÁS –EINBÝLI M. 3 ÍBÚÐUM
MIKLAR LEIGUTEKJUR – HAGSTÆÐ
LÁN 50 MILLJ.
Alls 260 fm einbýli. Aðalhæð ásamt tveimur
séríbúðum á neðri hæð, báðar með sérinngangi
Fullbúið hús að utan sem innan með miklu útsýni .
Hagstætt dæmi vegna leigutekna.
Verð 68,5 millj.

Fallegt og vel staðsett 183 fm parhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Fallegur suðurgarður og
nýlegur sólskáli. Stórar og bjartar stofur, endurn.
eldhús.
3 herbergi. Staðsett innst í botnlanga. Verð tilboð.

2ja herbergja 61,8 fm íbúð á 3.hæð með suðursvölum og fallegu útsýni. Splunkunýtt parket og
íbúðin öll nýmáluð.
Gott skipulag og frábær staðsetning neðst í
Hraunbænum. Verð 15,4 millj. Áhvílandi 14,0 millj.
Gr.byrði ca. 75 þús pr. mán.

YFIRTAKA LÁNA + SÖLULAUN
Raðhús, 118 fm á tveimur hæðum m. 3 herr
bergjum. Góðar innréttingar og skipulag gott.
Afgirt verönd 25 fm til suðurs. Frábær staðsetning
og stutt í Elliðaárdalinn. Verð 30,6 millj.
Greiðslubyrði 145 þús pr. mán

HRÓLFSKÁLAMELUR - SELTJARNARNESI
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Fasteign.is býður nú til sölu f. hönd Landeyjar ehf. glæsilegar íbúðir
við Hrólfskálamel 2 - 8
• Nútímaleg hönnun.
• Glæsilegar íbúðir - fullbúnar án gólfefna
• Vönduð tæki í eldhúsi og á baðherbergi
• Vandaðar innréttingar
• Mynddyrasímar
• Gólfhiti í íbúðum
• Aukin lofthæð
• Bílastæðakjallari

Sjá nánari upplýsingar, teikningar og ﬂ. á www.fasteign.is og www.hrolfskalamelur.is

R
GU

Um að ræða 107,4 fm - 153,3 fm íbúðir (brúttó mál) ásamt stæðum í bílastæðakjallara.
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16 FASTEIGNIR.IS
Asparás 1, íbúð 202 – 210 Garðabær

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS
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Opið hús mánudaginn 14. maí frá
kl. 12:00 til 12:30 við Asparás 1,
íbúð 202.
Björt og falleg 115,9 m2, 3ja
herbergja íbúð með sérinngangi
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við
Asparás 1 í Gaðabæ. Eignin er laus
til afhendingar strax. V. 28,9 m.
Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús,
sjónvarpshol, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir 6,6 m2 sérgeymsla.

ÚS

Hlíðartún - 270 Mosfellsbær
104,1 m2 neðri sérhæð ásamt 27,8 m2 bílskúr og
4,1 m2 geymslu við Hlíðartún í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. V. 28,9 m. 10105

Úlfarsbraut 48 - Nýtt 9 íbúða fjölbýlishús í sölu.
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Klapparhlíð – 270 Mosfellsbær

O

Falleg 74,6 m2, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi og afgirta verönd
á 1. hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 24 í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi,
geymslu, baðherbergi, þvottahús,
stofu og eldhús. V. 21,9 m.

Opið hús þriðjudag frá kl. 17:30 til 18:00
Litlikriki 2, íbúð 104 - 270 Mosfellsbær
Mjög falleg 4ra herbergja, 156,5 m2 íbúð á 1.
hæð með timburverönd, ásamt 35,3 m2 bílskúr í
3ja hæða í lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er rúmgóð og falleg með glæsilegum innréttingum frá Axis. Gólfefni eru plankaparket úr
hnotu og ﬂísar. Svalir og sér garður. V. 35,9 m.

Markholt – 270 Mosfellsbær

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 innréttingum og gólfefnum. Flottur staður, leik- og grunnskóli er rétt við húsið. Íbúðirnar
eru lausar til afhendingar strax. Verð frá 25,8 m. 10332

Berjarimi 36 - 112 Reykjavík
Vel skipulögð 67 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og góðri verönd við berjarima 36
í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, stofu, eldhús, sér þvottahús og hjónaherbergi.
Í kjallara er sérgeymsla og hjólageymsla. Lokaður
sérgarður í vestur. Lækkað verð 15,9 m. 10295

Fannafold 223 – 112 Reykjavík
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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. Opið
hús í dag mánudag frá kl.
17:00 til 17:30 V.49,7 m.
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Glæsilegt og mikið endurnýjað
259,2 m2 einbýlishús á einni hæð
við Markholt í Mosfellsbæ. Um er
að ræða vel staðsett einbýlishús
á stórri lóð rétt við Varmárskólasvæðið í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
í stóra stofu, eldhús, baðherbergi,
3-4 barnaherbergi, hjónaherbergi
með sér baðherbergi og fataherbergi ásamt bílsúr og geymslu.
Byggt var við húsið og það mikið
endurnýjað árið 2007. V. 56,9 m.

Tunguháls 17 – 110 Reykjavík
Ca. 603 m2 járnklætt límtréshús
í góðum stað við Tunguháls 17 í
Reykjavík. Húsið stendur á 2.153 fm
lóð. Mjög gott úti- og athafnapláss
fylgir eigninni. V. 89,5 m.

Þrastarhöfði – 270 Mosfellsbær
Glæsilegt 240 m2 einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr á glæsilegri lóð. Húsið skiptist
í stóra stofu/borðstofu, opið eldhús, stórt baðherbergi, þrjú rúmgóð barnaherbergi, stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi, þvottahús og 44 m2
bílskúr. Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni.
Lóðin er mjög snyrtileg með fallegri verönd. Eignin
er laus til afhendingar strax. Ýmis skipti möguleg.
V. 76,9 m. 10028

husalind.is // husalind@husalind.is // sími 856 1601
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NÝTT Á SKRÁ

HÚS HANNAÐ AF VERÐLAUNA ARKITEKTUM

Kleifakór, Kópavogur

Nesbali, Seltjarnarnes

HÚS FYRIR VANDLÁTA. Höfum fengið í einkasölu einstaklega fallega hannað og vel staðsett einbýlishús. Húsið er hannað af
arkitektunum Erlu Dögg Ingjaldsdóttur og Tryggva Þorsteinssyni. Húsið stendur innst í botnlanga á einum besta útsýnisstað á
höfuðborgarsvæðinu. Húsið er á tveimur hæðum, samtals 382,5 fm, þar af bílskúr 37 fm. Gengið er inn á aðalhæð hússins þar sem
stofa/borðstofa, eldhús, gestasnyrting, vinnuherbergi er ásamt bílskúr. Á neðri hæð hússins eru 5 svefnherbergi, fjölskylduherbergi
og 2 -3 baðherbergi. Gert er ráð fyrir stórri hjónasvítu með fataherbergi og sér baðherbergi. Möguleiki er á að hafa séríbúð í hluta af
neðri hæðinni. Húsið afhendist rúmlega fokhelt með grófjafnaðri lóð.
Nánari upplýsingar veitir Jóhanna hjá Húsalind í síma 698 9470 eða á netfangið johanna@husalind.is

Einstaklega vel staðsett 247.1 fm endaraðhús. Húsið stendur við
opið svæði með góðu útsýni, m.a. til Snæfellsjökuls, og stutt er
í alla þá náttúruparadís sem Seltjarnarnes hefur upp á að bjóða.
Í garðinum sem hefur verið endurnýjaður er stór sólpallur með
heitum potti. Húsið er á tveimur hæðum með stórum stofum og
möguleiki á 4 til 6 svefnherbergjum.
Nánari upplýsingar veitir Halla hjá Húsalind í síma 856 1601
eða á netfangið halla@husalind.is.

Opið hús mánudag 14. maí 2012 kl. 17.00-18.00.

Jóhanna K. Gustavsdóttir Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir Halla Hallgrímsdóttir
Sölufulltrúi

Samningagerð
Löggildur fasteignasali

Sölustjóri
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Glæsilegt einbýlishús með innbyggðum
bílskúr, alls 212m² með frábæru útsýni, rétt
ofan við golfvöllinn í Grafarholti. Á neðri
hæð er eitt svefnherbergi, en geta hins
vegar verið þrjú. Baðherbergi, þvottahús,
bílskúr og lítil geymsla. Á efri hæð er stofa,
hol, opið eldhús, baðherbergi og stórt hjónaherbergi með skápum. Verð 63,5 m

Mjög fallegt 153,9 fm, 5 herbergja parhús
með 28 fm bílskúr og mjög stórum sólpalli á
vinsælum og fjölskylduvænum stað í Kópavogi. Eignin skiptist: Forstofu, eldhús, tvö
baðherbergi, 3 svefnherbergi, þvottahús,
geymslu/fataherbergi og bílskúr. MÖGULEG
SKIPTI Á MINNI EIGN MEÐ SÉRSTÆÐUM BÍLSKÚR. Verð 42.9 m
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Mjög fallegt og reisulegt 307 fm einbýli á tveimur
hæðum með fallegu útsýni. Búið er að innrétta sér
íbúð á neðri hæð með sér inngang. Fallegur garður
með ca. 70 fm afgirtum sólpalli. Frábært tækifæri
fyrir stórar fjölskyldur. Verð 75 m

Vel staðsett og rúmgóð 102,7 fm 5 herb. raðhús við
Efstahjalla í Kópavogi á tveimur hæðum. Efri hæð
skiptist í forstofu, stofu, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, baðherbergi og eldhús, Neðri hæð skiptist
í eitt svefnherbergi, geymslu, þvottahúsi og hol
sem hægt er að nota sem stofu eða sjónvarpshol.
Verð 31.9 m

Mjög falleg 85,9 fm, 3 herbergja íbúð á 1. jarðhæð
við Básbryggju í bryggjuhverﬁnu í Grafarvogi.Með
eigninni er góður sólpallur sem snýr í suður með
sandkassa. Úti við eignina er sameiginlegur garður
sem hentar einstaklega vel fyrir börn til leiks.
Verð 23.9 m

%2é$ì,1*$é(,16Ë%Òé
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EINSTAKT TÆKIFÆRI - LÚXUS ÍBÚÐ MEÐ BÍLASTÆÐI Í
BÍLGEYMSLU! AÐEINS 1 ÍBÚÐ EFTIR Í ÞESSARI BLOKK.
Íbúð 101. 145,6 fm íbúð á 1. hæð í austurenda húsins.
Eignin skiptist í forstofu með skáp, hjónaherbergi með
fataherbergi og sér baðherbergi, aukaherbergi með
skáp, glæsilegt eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús
innan íbúðar, minna baðherbergi, svalahýsi og
verönd. Frábært verð aðeins 36,5 m.

)81$/,1'.Ï3

Nýtt á sölu. Mjög fallegt og mikið endurnýjað 200 fm
raðhús kjallari og tvær hæðir ásamt 27,5 fm bílskúr.
Möguleiki á að útbúa íbúð í kjallara með sér inngang.
Fallegar innréttingar og stór sólpallur. Möguleiki á að
taka minni eign uppí. Verð 52,9 millj.
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Mjög fallega 95,1 fm, 3-4 herbergja
lúxusíbúð á 3. hæð við Naustabryggju í
bryggjuhverﬁnu í Grafarvogi með stæði í
bílageymslu. Úr stofunni er einstaklega fallegt útsýni yﬁr Esjuna, Viðey og smábátahöfnina. Glæsileg eign hér á ferð. Verð 32 m

Fallegt og mjög vel skipulagt 224,1 fm einbýlishús
á einni hæð með bílskúr. 4 Svefnherbergi, 2 Stofur,
og 2 Baðherbergi. Garður með suðurverönd og
skjólveggjum. Nýlegt baðherbergi með hornbaðkari
og sturtu. 3 Stór herbergi, rúmgóð hjónasvíta með
baðherbergi og fataherbergi. Verð 56 m
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Falleg 2 herbergja 70,2 fm Kjallaraíbúð í tvíbýli með
sérinngangi við Sörlaskjól í Reykjavík á frábærum stað.
Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi og
parketi á gólﬁ. Eldhús með snyrtilegri hvítri innréttingu
með ofni. Stofan er björt og rúmgóð, með parket á
gólﬁ Áhvílandi um kr. 19.700.000. Verð 21,5 m

Falleg og mjög björt 4ra herbergja íbúð á 4.hæð við
Funalind í Kópavogi. Forstofa, gott hjónaherbergi
með fataherbergi. 2 rúmgóð barnaherbergi, stofa
og eldhús, góðar svalir úr stofu. Borðkrókur er í
eldhúsi með mjög fallegum gluggum. Þvottahús,
baðherbergi með baðkar og sturtuklefa. Gott útsýni,
og falleg eign á frábærum stað. Verð 27,9 m
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MJÖG VEL STAÐSETT 104,8 FM 6 HERB. ÍBÚÐ Á 2
HÆÐ VIÐ FURUGRUND Í KÓPAVOGI. íbúðin skiptist
í andyri, hol, stofu, 4 svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Auka 11 fm herbergi með glugga tilheyrir
íbúðinni með sameiginlegri snyrtingu. MÖGULEG
SKIPTI Á PAR-RAÐHÚSI Í KÓPAVOGI. Verð 25,9 m
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Fagleg og persónuleg þjónusta
Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Ólafur Guðmundsson Gestur Ellert Guðnason Aldís Einarsdóttir Guðbergur GuðbergssonKristín B. Garðarsdóttir Brynjólfur Tómasson Auður Kristinsdóttir Kristinn B. Ragnarsson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali
Rúnar S. Gíslason hdl

Jósep Grímsson

Hannes Haraldsson

Ágúst Valsson

Sigurður Eggertsson

Eggert Ólafsson

Lóa Sveinsdóttir

Elín Viðarsdóttir

Páll Rúnar Pálsson

FRUM

Opið
hús

Langagerði 19 - 108 Reykjavík

Þrastanes 10 og 12 - 210 Gbæ

Klukkurimi - 112 Reykjavík

Glæsilegt 375.9 fm einbýli á vinsælum stað í Reykjavík.
5 svefnherb, glæsilegt eldhús, stór stofa, 3 baðherb og
sólstofa. Þetta er eign sem vert er að skoða.
Verð 59,5 millj.
Upplýsingar veitir Gústi í síma 895 0907 eða
gusti@fasteignasalan.is

Byggingarlóðir við Þrastanes á Arnarnesi til sölu. Hvor
lóð er 1254 fm. Seljast saman eða sitt í hvoru lagi.
Nýtingarhlutfall 0,45 en sýnilegur flötur húss má að
hámarki vera 30% af heildarflatarmáli lóðar.
Tilboð óskast!
Upplýsingar veitir Snorri lögg.fasteignasali
sími 864 8090, snorri@fasteignasalan.is

Glæsileg 2ja herb. 68 fm íbúð með sér- inngangi og afgirtum garði. Greiðslubirði lána er 76.000 pr mánuð,
fæst á yfirtöku lána + sölulaun. Anddyri með flísum
og fatahengi. Geymsla, stór stofa og útgengi út í sér
afgirtan garð. Svefnh. með fataskápum. Baðh. flísalagt,
sturtuklefi. Eldhús með furu/hvítri innréttingu. Húsið er
snyrtilegt og næg bílastæði. Verð 17.9 millj.
Uppl. veitir: Guðbergur Guðbergsson lögg. fast.sali
sími 893 6001 beggi@fasteignasalan.is

Opið
hús

Bólstaðarhlíð 45, íbúð 301 - 105 Rvk
Opið hús í dag mánudag kl. 17:30-18:00
*FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI * ÞJÓNUSTUSEL * LAUS
STRAX* Falleg 2ja herb., 69,9 fm., íbúð 3. hæð fyrir
60 ára og eldri. Flísal. svalir. Geymsla. Innangengt frá
jarðh. í þjónustusel. Húsvörður og lyfta er í húsinu.
Sameiginlegt þvottahús á jarðhæð. Verð kr. 21.410.000
Upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fasteignasali,
sími 893 1819 eggert@fasteignasalan.is

Við seljum
SUMARHÚS

Laufrimi 10A, 2. hæð - 112 Reykjavík
Opið hús mánud. 14. maí kl. 18:30 og 19:00
Fasteignasalan Bær kynnir mjög góða fjögurra herbergja
enda íbúð með miklu útsýni í góðu og snyrtilegu fjölbýli
sem getur verið laus við kaupsamning. Íbúðin er með
sér inngang og er öll hin snyrtilegasta
Upplýsingar gefur Jósep Grímsson, sölufulltrúi
sími 863 1126 eða josep@fasteignasalan.is

Nú er rétti tíminn til að
skrá sumarhúsið í sölu

Hraunbær 3ja herb. - 110 Reykjavík

Háteigsvegur 25 - 105 Reykjavík

Falleg 3 herb. íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli við Hraunbæ.
Eldhús með snyrtilegri viðarinnréttingu. Rúmgott baðherb. með baðkari. Stofa með útgengi út á suðursvalir.
Tvö svefnherb. með skápum. Þvottahús er innan íbúðar.
Fallegur linoleumdúkur er á gólfum íbúðar. Búið er að
mála og skipta um allar hurðir í íbúðinni. Verð 18,5 millj.
Uppl. gefur Páll Guðjónsson lögg. fasteignasali
sími 699 4994 eða pall@fasteignsalan.is

LÆKKAÐ VERÐ, í einkasölu glæsileg 3ja herb. íbúð á 1.
hæð. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð, hol með flísum,
svefnherb. eru tvö með parketi. Eldhús með nýrri ljósri
innréttingu og parketi. Baðh. flísl. með innréttingu og
sturtu. Íbúðin sjálf er alls 60,7 fm að stærð. Geymsla í kj.
auk herb. ca. 10 fm og er í útleigu. Þvottahús í kjallara.
Uppl. veitir: Kristinn B. Ragnarsson viðsk.fr. lögg.
fast.sali, s. 898 4125 eða kristinn@fasteignasalan.is

Snorri sími 864 8090
snorri@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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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.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

HÚ
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BJALLAVAÐ
3ja herbergja íbúð, stæði
íbílageymslu, falleg íbúð stórar svalir,
Verð 26,9 millj.

TJARNARSTÍGUR
Parhús, Seltjarnarnes, Uppgert
baðherbergi, Stór timburverönd.

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
Raðhús, gott skipulag, möguleiki á
mörgum herbergjum, Verð 37,9millj

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG MILLI
17:30 OG 18:00
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Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Traðarland 8 Fossvogi:
OPIÐ HÚS ÞRIJÐUDAG FRÁ 17:30-18
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Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á
einni hæð við Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnherbergi,
stórar stofur, eldhús, baðherbergi,
innbyggður bílskúr o.ﬂ. Góð lóð
með skjólgóðum pöllum. Gott
hús á frábærum stað. Tækifæri til
að eignast gott hús á einni hæð í
Fossvoginum. Verð 70 millj.
OPIÐ HÚS ER Á MORGUN
ÞRIÐJUDAG FRÁ 17:30-18,
VERIÐ VELKOMIN.

ÚS

Drápuhlíð 7 - miðhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17:30-18
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Ca. 120 fm. miðhæð auk 17,2 fm.
hlut í bílskúr í fallegu húsi við
Drápuhlíð. Hæðin sem er með
sérinngangi er mikið endurnýjuð.
Skiptist í dag í 2 herbergi og 2
stofur, möguleiki að nýta sem 3
herbergi og stofu. Bílskúrshluti
fylgir. Opið hús er í dag frá
17:30-18. Viðar sýnir gsm.
694-1401

ÚS

Hlíðarvegur 63 Kóp.-einbýli
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18:30

OP
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Fallegt vel skipulagt einbýlishús við
Hlíðarveg 63 á stórri gróinni lóð í
Kópavogi. Húsið er bjart og hefur
verið talsvert endurnýjað. Fimm
svefnherbergi og rúmgóðar stofur.
Húsið stendur á stórri lóð með mkilli
trjárækt. Góð pallaaðstaða er við
húsið og gott útsýni til suðurs. Skipti
möguleg á minni eign. Verð 49
millj. OPIÐ HÚS FRÁ 17:30-18:30
Í DAG Örvar GSM. 899-3109 og
Brynja Dís GSM 848-3263 sýna.

S
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Eignir vikunnar

Eldri borgarar

Skorradalur - sumarhús

Hæðargarður-útsýnisíbúð á 6. hæð.
Ca. 65. fm. góð íbúð á 6. hæð í vönduðu húsi
fyrir í 60+. Vönduð og mikil sameign með tómstundaaðstöðu, mötuneyti og ýmissi þjónustu.
Verð 23,9 mill.

3ja herbergja
Nýlegt mjög vandað sumarhús á eignarlóð á frábærum stað í landi Dagverðarnes í Skorradal.
Samtals er um að ræða um 100 fm. eign Húsið er danskt og er reist á staðnum. Allar innréttingar
og tæki eru af vandaðri gerð. Þrjú svefnherbergi eru í húsinu Lóðin er 0,5 ha. eignarlóð.
Gott bílaplan er við húsið og lóðin er falleg með náttúrulegum gróðri. Verð 33,9 millj.

Safamýri - 2.hæð
Víðimelur hæð
Tæplega 80 fm. efri hæð, nálægt Háskólanum og
Þjóðarbókhlöðunni. Nýlegt gler og gluggar. Frábær
staðsetning. Verð 21,9 millj.

Ca. 81 fm. björt og falleg, vel umgengin íbúð á annari hæð í nýlega viðgerðri blokk við Safamýri.
Íbúðin er vel umgengin og talsvert endurnýjuð og sameign er góð. Svalir eru í vestur.
Verð 21,9 millj.
Hofteigur-falleg risíbúð
Falleg rúmgóð risíbúð á mjög góðum stað nálægt
Laugardal. Góð lán áhvílandi. Verð 19,4 millj.

Naustahlein 3, Gbæ. raðhús
OPIÐ HUS Í DAG 17:30-18

2ja herbergja
Bauganes 27-einbýli
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30-18
Reisulegt einbýlishús á góðum stað
í Skerjaﬁrði. Á 1. hæð eru gestasnyrting, eldhús og stofur, þaðan
sem gengt er út á suðurverönd
og í fallegan garð. á annari hæð
eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol
sem auðvelt væri að breyta í
herbergi og baðherbergi. Kjallari
er undir húsinu, þar eru þvottahús,
geymslur, herbergi o.ﬂ. Lítill skúr
fylgir. Verð 49,9 millj. Opið hús í
dag frá 17:30-18. Pétur sýnir, gsm.
858-2030
-
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Ca. 115 fm. fm raðhús m.
innbyggðum bílskúr fyrir 60+
á friðsælum stað í Garðabæ.
Húsið er fallegt og vel um gengið
og frábærlega staðsett nálægt
Hrafnistu, Hafnarﬁrði.

ÚS

Opið hús er í dag frá kl 17:30-18.
Hlynur sýnir s. 899-1220

Auðarstræti-við miðborgina.
Ca. 45 fm. 2ja herbergja, kjallaraíbuð í rólegri götu
í göngufæri við miðborgina. Góð lán áhvílandi. að
fjárhæð ca. kr. 11,8 Verð aðeins kr. 13,5 millj.,
lítil útborgun.

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

Rósa Pétursdóttir
Löggiltur leigumiðlari
Simi: 664-6012
rentus@rentus.is

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Viðskiptastjóri
Sími: 664-6013
elsa@domus.is

Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

Domus fasteignasala | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík | Sími 440 6000 | Fax 440 6001 | domus@domus.is
Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Hraunbær 8, 110 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00

Opið hús mánudaginn 14. maí milli klukkan 18:30 – 19:00

Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ.
Verð: 78,5 millj.

Falleg og björt 3ja herb. 86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru ﬂísar á gólﬁ. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð 17,9 millj.

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Bollagata, 105 Reykjavík

Falleg 90,7 fm 3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara.
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík.
Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Melgerði 24 Rvk. Einbýli á einni hæð.
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Vinalegt einbýlishús á einni hæð. Húsið er járnklætt timburhús, 81,5 fm.
ásamt 13,8 fm. geymsluskúr á lóð, alls skráð 95,3 fm. Húsið var stækkað
og endurbyggt á mjög smekklegan máta árið 1984. Útgengt úr sólstofu á
hellulagða verönd í suður. Fallegur garður í góðri rækt. Vel staðsett hús í
vinsælu og grónu hverﬁ. Verð kr. 34,9 millj. Húsið er til sýnis í dag kl.
17-18. Upplýsingar veitir Runólfur lögg.fast. á Höfða s. 892 7798.

Hátún – Frábært útsýni.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Jöklafold 3 – Glæsilegt raðhús

HÚ

Mjög góð 3ja herb. 75,4 fm íbúð á 7. hæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni. Íbúðin er parket- og ﬂísalögð, góð
stofa með frábærum vestursvölum með útsýni út yﬁr haﬁð. Verð
19,8 m. Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir
GSM: 896-3038

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Góð eign
gulli betri
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S

HÚ

Stórglæsilegt 175 fm raðhús með frábæru útsýni á einum besta stað í
Grafarvogi. Húsið er með fjórum góðum svefnherbergjum og stórri stofu.
Glæsilegur garður með veröndum. Góður 30,7,2 fm bílskúr. Verð 41,9 m. Allar
nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038 Eignin verður
til sýnis í dag, mánudag milli kl. 17:30 og 18:30. Verið velkomin.

Birkistekkur 2 við Þingvallavatn.

Sæviðarsund 38 – Raðhús á einni hæð.
Snyrtilegt og vel skipulagt 160,4 fm raðhús á einni hæð á frábærum stað í
sundunum. Þrjú svefnherbergi og stórar stofur, möguleiki er á fjórða herberginu. Sólstofa og glæsilegur suðurgarður. Hús sem bíður upp á mikila
möguleika. Verð 46,9 m. Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann
Friðgeir GSM: 896-3038

Hamravík – Stórglæsilegt.
Stórglæsileg 4ra herb. 133 fm íbúð á 2. hæð í mjög góðu
fjölbýli. Íbúðin er mjög rúmgóð, parket- og ﬂísalögð, eldhús og baðherbergi stórglæsilegt. Suður svalir. Verð 32,9
m. Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir
GSM: 896-3038

Húsið sem er á eignar lóð og er 22,4 fm ásamt svefnlofti sem
ekki er inn í uppgefnum fermetrum ásamt 40 fm verönd. Hægt
er að byggja við húsið. Mikill gróður er þegar til staðar á lóðinni.
Einungis 35 mín akstur frá Reykjavík. Rennandi vatn og rafmagn.
Ný rafmagnstaﬂa og rotþró, gaseldavél. Parket og ﬂísar á gólfum.
Lokað afgirt svæði. Nokkrar mínútur að labba að vatninu.
Verð 7,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
Skeggjason fasteignasli S: 895 3000

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Steinhella Hafnarﬁrði
Erum með til leigu skrifstofu og iðnaðarhúsnæði á
áberandi stað. Eignin er til afhendingar strax. Um er að
ræða 165 til 1000 fermetra. Getur hentað stórum sem
smáum aðilum. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur
Skeggjason S: 895 3000.-

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

FRUM

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Blaðberinn
bíður þín

Grettisgata

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

Lítil og falleg 45 fm. íbúð á neðri hæð í þríbýlishúsi í
bakhúsi skammt frá miðbænum. Ný eldhúsinnrétting,
gólfefni og tæki. Hornbaðkar.Glæsileg lóð og gott aðgengi.
Draumaeign. V. 16,9 m. 8142

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

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

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Sumarhús í Kjós.
Glæsilegt 70,7 fm. sumarhús auk 15,2 fm. gestahúss
, samtals 85,9 fm. Flottur garður með heitum potti,
sólpöllum og miklum gróðri. Tré og runnar. Flott leiksvæði
fyrir börnin og frábær aðstaða. Húsið stendur í nágrenni
Dælisár í Kjós. Eign fyrir vandláta. V. 18,5 m. 8390

Urðarholt.
59 fm 2ja. herb.. íbúð 2. hæð í litlu fjölbýli við Urðarholt.
Pergóparket á gólfum. Góðar innréttingar. Lagt fyrir þvottvél
og þurkara á baði. Laus ﬂjótlega. V. 12,9 m. 8513

Alla virka daga
Einiteigur.

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

Furugerði.

Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) Húsið
Falleg 65,5 fm. íbúð á jarðhæð með ﬂottum garði og
er tibúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og hurð fyrir
sólpalli í suður. Góðar innréttingar og gólfefni. Eign í
bílskúr. Staðsteypt, fokhelt að innan. Heimtaug fyrir heitt og
sérﬂokki. 8515
kalt vatn komin í húsið. Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

Krókahraun.
Falleg 106,6 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli auk 32 fm.
bílskúrs á góðum stað í Hafnarﬁrði. Góðar innréttingar og
vel skipulögð íbúð. Topp eign í góðu viðhaldi. V. 28,9 m.
8494

kl. 18.00

Mosarimi.
Falleg 82 fm. íbúð á efri hæð í tveggja hæða fjölbýli í
Grafarvogi. Góð gólfefni og innréttingar. Fallegt eldhús og
góðar svalir. V. 20,5 m. 8500

Disovery Channel er fáanleg í
ALLT
TOPPUR

FRÆÐSLA
LANDSBYGGÐ

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

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

Sumarhús í Rangárþingi

Til leigu eða sölu
Skrifstofuhúsnæði á besta stað í Reykjavík

Til sölu er 43 fm sumarhús ásamt 20 fm útigeymslum við Hróarslæk í
Rangárþingi ytra. Húsið sem byggt er úr timbri árið 1979 er staðsett á 1,3
hektara leigulóð, sem er þakin gróskumiklum skógi. Verð kr. 9.500.000.
Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF. sími 487-5028
ÞRÚÐVANGI 18, 850 HELLU.
Guðmundur Einarsson löggiltur fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur

Um er að ræða skrifstofuhúsnæði á fjórum hæðum að Rauðarárstíg 27.
Hver hæð er 518 fm. – Gott aðgengi og næg bílastæði.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 858 6682 og 692 2323.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

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.

Tilboð óskast í sumarhús til ﬂutnings,
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suðurnesja
- byggt af nemendum og kennurum Fss síðastliðið skólaár

ATVINNUHÚSNÆÐI
KÁRSNESBRAUT - KÓPAVOGI

TIL SÖLU EÐA LEIGU

Iðnaðarhúsnæði sem er innréttað fyrir matvælaiðnað, kælar og tæki fylgja með.
Eignin er skráð 739.2 fm auk millilofts gott aðgengi og útisvæði framan og bakatil við hús.
Laust og til leigu ca.650 fmLaust
semtilskiptast
í 500.8
á aðalhæð og 150 fm á jarðhæð.
fm
Laust
tilleigu
leigu500.8
500.8
fmáfm
áaðalhæð.
aðalhæð.
Söluverð kr: 93.- millj
Uppl. Sveinn Eyland lögg. fasteignasali s: 6900.820
eða Þórarinn Thorarensen sölustjóri s: 7700 309

Sala.15253. Um er að ræða timburhús, 55m2 að grunnﬂeti með millilofti
sem reiknast um 7m² en er um 25m². Húsið er fullklárað að utan og fullklætt
að innan án gólfefna, innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað með
tilbúinni rafmagnstöﬂu. Húsið er klætt að utan með 32mm bjálkaklæðningu.
Einangrað með 200mm steinull í gólﬁ og þaki og 125mm ull í útveggjum.
Veggir eru allir klæddir með gifsplötum og síðan panilklæddir yﬁr það. Gluggar
eru allir með tvöföldu k-gleri.
Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson í síma 899-5163 og
Ríkiskaup í síma 530- 1400
Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í afgreiðslu
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 25. maí 2012 þar sem þau
verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali
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Tilboð óskast í íbúðarhúsnæði á 1.hæð að
Fossheiði 54 í Sveitarfélaginu Árborg.

Tilboð óskast í 9m² Sumarhús / garðhús
til ﬂutnings, staðsett á lóð Fjölbrautaskóla
Suðurlands á Selfossi og byggt var af
nemendum og kennurum Fsu
síðastliðið skólaár.

Save the Children á Íslandi

15244. Íbúðarhúsnæði í húsinu númer 54 við Fossheiði í
Sveitarfélaginu Árborg.
Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á 1.hæð, svölum og
geymslum í kjallara ásamt hlutdeild í sameign og leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1976. Stærð
húsnæðisins er 130,3m² .Brunabótamat er kr.25.450.000.- og
fasteignamat kr. 15.950.000.- samkv. Fasteignaskrá Íslands
Húsnæðið er til sýnis í samráði við Trausta Traustason í síma
897 2615 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík í síma
530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Sala. 15260. Um er að ræða timburhús, 9m2 að grunnﬂeti.
Að utan er vatnsklæðning, grunnfúavarin og lituð með hálfþekjandi pine-lit. Bárujárn er á þaki en kjöl, rennur og niðurföll
vantar. Útihurð og gluggar eru úr furu. Að innan eru veggir og
loft án einangrunar og klæðningar. Gólf er einangrað og klætt
spónarplötum. Húsið verður til sýnis í samráði við Jón S. Gunnarsson í síma 899 2802, Svan Ingvarsson í síma 893 2092, og
Ríkiskaup í síma 530 1400

( sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa,
http://www.rikiskaup.is/ ).

Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað
og í afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
(sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa, http://
www.rikiskaup.is/ ).

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 29. maí
2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 25. maí
2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda
er þess óska.
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Tilboð óskast í 25m² Sumarhús / gestahús
til ﬂutnings, staðsett á lóð Fjölbrautaskóla
Suðurlands á Selfossi og byggt var af
nemendum og kennurum Fsu síðastliðið
skólaár.

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Útvarpsþátturinn
Snorri með Orra
Tilboð óskast í 94,4 m² íbúðarhúsnæði á efri
hæð í fjórbýlishúsi í Grundarﬁrði.

frá hádegi
alla virka daga

KOMDU FRAM VIÐ AÐRA
Á NETINU EINS OG ÞÚ VILT LÁTA
KOMA FRAM VIÐ ÞIG
www.saft.is

Sala. 15259. Um er að ræða timburhús, 25,m2 að grunnﬂeti.
Að utan er vatnsklæðning, grunnfúavarin og lituð með hálfþekjandi pine-lit. Bárujárn er á þaki en kjöl, rennur og niðurföll
vantar. Útihurð er úr mahony, gluggar eru úr furu. Innveggir eru
uppsettir og klæddir með panel, sem og útveggir og loft. Frágang við glugga og hurð er ólokið að innan og utan. Gólf eru
klædd spónaplötum. Rafmagn er ídregið en eftir er að tengja
rafmagnstöﬂu og tengla vantar. Húsið verður til sýnis í samráði
við Jón S. Gunnarsson í síma 899 2802, Svan Ingvarsson í síma
893 2092, og Ríkiskaup í síma 530 1400
Tilboðseyðublöð og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað
og í afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.
( sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa, http://
www.rikiskaup.is/ ).
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 25. maí
2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda
er þess óska.
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15230 - Eyrarvegur 5, Grundarﬁrði.
Um er að ræða 94,4 m² íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi byggðu
úr steinsteypu árið 1966, samkv. Fasteignaskrá Íslands. Húsnæðið skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, búr, tvö svefnherbergi og baðherbergi.
Geymsluloft er yﬁr íbúðinni. Íbúðin þarfnast töluverðra endurbóta.
Brunabótamat er kr. 18.800.000,- og fasteignamat er kr.
12.700.000,- Húseignin verður til sýnis í samráði við Pétur
Kristinsson hdl í síma 438-1199 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105
Reykjavík í síma 530 1400.

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

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað 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 29. maí 2012 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Sími 585 8300 - www.postdreifing.is
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Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl.
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17

8–17

Bílar til sölu

Allar
smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Pallhýsi

BÍLAR &
FARATÆKI
Ódýrt

Jeep Grand Cherokee Laredo Árg.
2007 Ekinn 103þ. V6 3,7L Sumard
20” Vetrard 17” Dráttarb, Hraðas, Loftk.
Ásett verð kr. 2.790þ. Selst með góðum
staðgreiðslu afslætti vegna fluttinga
erlendis. Uppl. í síma 894 1564.
Volvo S60, árg. 04, ek. 116 þ. km.
dökkgrár. V. 2.200 þ. Í góðu ástandi.
S. 662 1663

VIKING 1906 epic. Árgerð 2002,
fortjald fylgir. lítur vel út Verð 790. þús.
Rnr.104584.

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

HONDA Shadow 750 Árg. 2007, ekið
aðeins 1900 KM, bensín, 5 gírar.
Eins og nýtt Verð 950þ Er á staðnum
Rnr.103154.Óskum eftir bílum og
tækjum á söluskrá okkar og á staðinn.
Mikil sala!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

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

Starcraft Mountain Pine Camper árg.
2006 lítið notað. Wc stór hurð. verð
1280þ. Tilboð 990þ.S: 898-2811.
Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Lyftarar

Mótorhjól

0-250 þús.

Peaugeot 407 árg.’97 til sölu, EK 253
þús. Endursk. í njúni smávægileg
viðgerð. Tilboð 200þús. Uppl. í s. 864
5853.

Körfubílaleigan.

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

Sjálskiptur Sparigrís 250
þús!

Fjórhjól
+MµOUHL²DIDWQD²XU
¯PLNOX¼UYDOL

Nissan Micra 1,3 árg’99 ek.124
þús,5 dyra,sjálfskiptur,skoðaður 13,
Tilboðsverð 250 þús stgr s.841 8955

Bílar óskast
Bíll óskast
á 25-250þús.

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

M.BENZ Sprinter bm630. Árgerð 2005,
ekinn 26 Þ.KM, dísel, 5 gírar.Gríðarlega
fallegur og vel með farinn bíll hlaðinn
búnaði Verð 8.990.000. Rnr.204962.

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

Tilboð 990þús!

Citroen Berlingo 01. Ek. 75þ. á vél, nýtt
púst og startari verð 320 þ. kr. Uppl. í
s. 898-8082.

Dodge Ram 2500 Laramie Diesel árg.
2008 ekinn 40þús. 35” dekk 20”felgur.
Leður 6 manna. Lok á palli DVD. Einn
sá flottasti. S:898-2811.
Trukkakaup aldarinnar. Metan breyttur.
Ford F250, Harley Davidsson. Ek. 80
þ. árg. 04. V. 3.690 þ. TilbV. 2.900 þ.
s. 822 8558

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar
á verði fyrir þig.

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

Vinsælu netakerrurnar á frábæru
verði, stutt kr 179,999 löng kr 229,999
Hagkaup, sími 563-5000.

Sendibílar

Fellihýsi

Frábær sölubás til sölu. Einnig:
PARÍSAHJÓL, HRINGEKJUR og ýmis
skemmtitæki. Borgar sig fljótt upp.
Uppl. í s. 896 0096. www.sprell.is ATH.
öll skipti.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

KRÓKUR

Kerrur

Pallbílar

Citroen C5 1.6 diesel árg. 2005 ekinn
152 þ. km 5 gíra skoðaður 2013 ný
heilsársdekk meðaleyðsla 4.5-5
snilldarbíll verð 1.170.000- Tilboð
990 þús! Uppl. hjá Toyota Selfossi S.
4808000.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Til sölu can-am 650 fjórhjól árg. ‘08.
Ek. 3300 km. Ný 14” dekk og felgur. V.
1900 þ. S. 660-4410.

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum, frábær sala
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

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

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Til sölu

Yaris Terra diesel til sölu. Árg 2006
ekinn 70 þús.Km. Toppeintak. Verð
1550 þús. Uppl í síma 894 5785 snj@
vortex.is

PRIUS ek.49þ.km. árg.’05 V.1790þ.
Toppeintak, engin skipti. Uppl.
8405509 Guðm.

Til sölu

Rockwood fellihýsi 2011, 12 fet
með útdraganlegri hlið. Nánast allur
aukabúnaður. Gott hús. V. 2690 þ.
Uppl. í s. 696-6676 & 696-6673.

Seglbátur af gerðinni
Janneau Sun Odyssey 45
árgerð 2006 til sölu.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Bátar og búnaður
síma 562 2551 eða með tölvupósti bogb@batarogbunadur.is.

LU

Ö
IL S

T
Til sölu Hobby 650 Excelsior árg. 2007
sólarsella,inverter, Isabella fortjald 3.0
m dýpt flott stöðuhús, verð 4490 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í
ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Glænýr sómi 870 til sölu
tilbúinn á veiðar með
330 hestafla Volvo penta vél.
Ásett verð 22 milljónir.
Til sölu M-Bens e1800 árg 2007 svartur ekinn aðeins 69þ km gull
fallegur bíll með ýmsum aukabúnaði upp í síma 5605250 á vinnutíma

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Bátar og búnaður
síma 562 2551 eða með tölvupósti bogb@batarogbunadur.is.

7ULHKI
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Er öspin til ama ?

Bátar

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

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

Bílaþjónusta

ÞJÓNUSTA

GARÐSLÁTTUR Fagmennska og vönduð
vinnubrögð ! Fáðu tilboð. Sigurður, S.
823 1060.

Garðsláttur og
garðklippingar

Pípulagnir

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

Faglærðir Píparar

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

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

Bókhald
Alhliða
bókhaldsþjónusta
fyrir
einstaklinga og rekstraraðila. Fagleg
þjónusta - hagstætt verð. S 892 5784

Hreingerningar

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

Málarar

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

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Málarameistari

Öll almenn málningarvinna. Egill s.
868 5171.

Vy-þrif ehf.

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

Málarameistari

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

Garðyrkja

Reyndur
húsasmíðameistari
og
byggingarstjóri, getur tekið að
sér nýsmíði bygginga og einnig
viðhaldsvinnu. S: 865 9590.

Til sölu

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.

Spádómar

Búslóðaflutningar

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is
Concept og Meguiar’s - Bónvörurnar
sem gera bílinn þinn, fallegri, betri og
verðmeiri.

KEYPT
& SELT

www.heitirpottar.is

Húsaviðhald

Spásíminn 908 5666

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

PETRONAS
15/40W
HÁGÆÐA
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI.
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is

Húsaviðgerðir Nýbyggingar
Tilboð ókeypis

Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur,
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og
píparar með mikla reynslu í viðhaldi
fasteigna geta bætt við sig verkum.
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Spái í spilin með aðstoð að handan.
Kristjana S. 661 2830 Geymið
auglýsinguna.

Til sölu hús stærð 1,6x 3m. Er hannað
sem söluhús, pylsuvagn, en getur verið
garðhús eða hvað sem er. Tilboð. Uppl.
S: 899 8651.

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Önnur þjónusta

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.

Japanskar vélar
Bílapartasala

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

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

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

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

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

Þvott á götum, bílastæðum
og gangstéttum Málun og
merkingar á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is

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

S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

Viðgerðir

MALBIKSVIÐGERÐIR

Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.

AB Bremsur og viðgerðir

Skiptið við gæðavottað fyrirtæki. Sími:
565-2030 www.colas.is colas@colas.is
ISO 9001 vottun

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

AB - PÚST

Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26

Hillur í búðina, bílskúrinn eða
verslunarhornið.
Frístandandi
raufapanill/hillur, tilvalið í verslun fyrir
vörur. Á einnig á vegg. Gott verð. Einnig
krókar og skúffur. S: 664 3177.

Garðsláttur, klippingar, mosatætun,
beðahreinsun. Vönduð vinnubröggð.
Uppl. í s. 777 9543.

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

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

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta
Virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá 11.900.kr. 30 daga skilaréttur. www.snjokedjur.
is Cyclone upplýsingar & tímapantanir
S: 517-8400 & 868-8000.
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Til bygginga

Nudd

Dýrahald

www.geymslaeitt.is

Húsnæði í boði

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

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
TANTRA NUDD

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

Heilinn þinn er kraftaverk

Frábær
bók
um
eflingu
heilastarfseminnar, þ.m.t. hugar, skaps
og almennrar líðunar með mataræði
og fæðubótarefnum. Fæst í öllum
helstu bókabúðum. Nánar á www.
heimaerbezt.net

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

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

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig 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

KETTLINGAR FAST GEFINS
GEFINS A GOTT HEIMILI.

Otrulega blidir& godir 12 vikna
Kettlingar, 2 strakar og eina stelpu.
eru kassavanir. vinsamlegast hafid
samband i sima: 8573503 eda a
emailid mitt: Omar@this.is

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.

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

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Heilsuvörur

Óska eftir 2ja-3ja herbergja íbúð, helst á
svæði 101-103 -105 eða 108 Reglusemi
og skilvísar greiðslur. Upplýsingar í síma
7737320.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Geymsluhúsnæði

Ung kona segir frá ævintýri og leikur
sér í mjög persónulegri (!!) upptöku.
Sögur Rauða Torgsins, 905-2002 og
535-9930, uppt.nr. 8395

Geymslur.com

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

Húsgagnaviðgerðir

Tilkynning

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

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

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

Leigumiðlanir

Húsgagna og
innréttingalökkun
Viltu hressa upp á gömlu
húsgögnin í stað þess að kaupa
ný ???

Auglýsing um tillögu að Aðalskipulagi
Langanesbyggðar 2007-2027
- endurauglýsingSveitarstjórn
hér

Sprautulökkum: innhurðir,
eldhúsinnréttingar, stóla
baðinnréttingar, borð, skápa,
skenka, kommóður, rúmgafla.
Smiðjuborg ehf Smiðjuvegi 11

með

Langanesbyggðar
tillögu

að

Langanesbyggðar

2007-2027

umhverﬁsskýrslu.

Tillagan

auglýst
vegna

þann

7.

auglýsir

Aðalskipulagi

október

grundvallarbreytinga

ásamt

var

áður

2010
er

en

tillagan

endurauglýst skv. 4. m.gr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga

S:894 1867

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

Smiður óskar eftir vinnu. Ýmislegt
annað kemur til greina. Uppl. í s. 690
6943.

Atvinnuhúsnæði

Strýhærðir Þýskir bendar (Vorsteh),
þessir tveir strákar eru til sölu. Foreldrar
eru Kragborg Mads og Yrja. Frábærir
fjölskyldu og veiðihundar. Henta mjög
vel til rjúpna-anda og gæsaveiða.
Einnig öflugir í mink. Ættbókarfærðir
frá HRFI Uppl. Í síma 861-4502

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.

Sjónvarp

Atvinna óskast
Sumarhús tilbúið til flutnings, gestahús,
fokhelt, efni fylgir til að klára, 15 fm.
til sölu. Staðsett á Suðurl. V. 980 þ. S.
898 2735.

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

HEIMILIÐ

KAUPUM GULL

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til
úthringinga. Fjölbreytt verkefni
- tímakaup og bónusar.
Lágmarksaldur 18 ára.
Hringdu í síma 5464645 milli
kl. 10-20. gaman@simstodin.is

Gott verð. Til sölu 2 hvolpar,rakkar,
fæddir
11.
desember
2011.
Ættbókarfærðir og örmerktir. Fallegir
hvolpar undan Birtu og Stefsstells
Hávar. Birta er afkomandi Galtanes
Greifa og Hávar er sonur Eirar frá
Keldnakoti, glæsileg marg verðlaunuð
tík. Uppl. s. 864 5853 islenskirhvolpar.
webstarts.com.

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

s. 552-4910.

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

Kvöld- og helgarvinna

Íslenskir
Fjárhundahvolpar

Ökukennsla

HEILSA

STAY APARTMENTS leitar eftir þernu í
fullt starf. 20 ára eða eldri. Dagvinna og
2. hver helgi. Góð laun fyrir duglegan
starfskraft. Vinsamlegast sendið
umsóknir í stay@stay.is

Sumarbústaðir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Atvinna í boði

Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Leigjendur, takið eftir!

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

Óskast keypt
Kaupi gull !

ATVINNA

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

Fæðubótarefni

nr. 73/1997 m.s.br.
Tillagan, sem nær til alls sveitarfélagsins, er sett fram í:

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

~aðalskipulagsgreinargerð með umhverﬁsskýrslu
~þéttbýlisuppdrætti fyrir Þórshöfn í mælikvarða 1:10.000
~þéttbýlisuppdrætti fyrir Bakkafjörð í mælikvarða 1:10.000
~sveitarfélagsuppdrætti í mælikvarða 1:50.000
Grundvallarbreytingar felast fyrst og fremst í:
~afmörkun athafna-, hafnar- og iðnaðarsvæðis ásamt
landbúnaðarsvæðis í Finnaﬁrði
~afmörkun ﬂugvallarsvæðis
~legu vegar yﬁr Brekknaheiði
~afmörkun þéttbýlisuppdráttar Þórshafnar
~ýmsar smærri breytingar voru einnig gerðar sem gert er
grein fyrir í greinargerð

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

Tillagan verður til sýnis á skrifstofum Langanesbyggðar, að
Fjarðarvegi 3 á Þórshöfn og í anddyri Skólagötu 5 á Bakkaﬁrði
frá kl. 9.00 til 15.00 alla virka daga frá 14. maí 2012 til og
með 25. júní 2012. Jafnframt verður tillagan til sýnis hjá
Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík.
Skriﬂegar athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist
sveitarstjóra Langanesbyggðar eigi síðar en kl. 16.00
mánudaginn 25. júní 2012.
Hægt

verður

að

nálgast

texta

greinargerðarinnar,

umhverﬁsskýrslu og uppdrætti aðalskipulagsins á heimasíðu
Langanesbyggðar www.langanesbyggd.is frá og með 14.
maí 2012.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast
samþykkir tillögunni.
Sveitarstjóri Langanesbyggðar
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LÁRÉTT
2. plat, 6. kringum, 8. skordýr, 9. lík,
11. samanburðartenging, 12. bit,
14. grastoppur, 16. í röð, 17. nálægt,
18. fugl, 20. bókstafur, 21. frumeind.

11

LÓÐRÉTT
1. erfið, 3. frá, 4. fugl, 5. bæn, 7.
afsökun, 10. skammstöfun, 13. kelda,
15. felldi tár, 16. spíra, 19. svörð.

13

14

Má bjóða þér á stefnumót?
BAKÞANKAR
esselja Thorberg og Magnús Sævar
sr. Sigurðar
Magnússon giftu sig fyrir sjö árum.
Árna Þau fara á stefnumót á hverju sunnuÞórðarsonar dagskvöldi til að næra ástina. Þau halda

S

upp á ástarafmælin, taka frá tíma hvort
fyrir annað og passa sig á að láta ekki
annir, vini, áhugamál eða börn skerða
frátekinn hjónatíma. Þau vanda sig í hjúskapnum og vita að það þarf að skipuleggja ástarlífið vel til að það blómstri.
Ári eftir hjónavígslu komu þau í viðtal og
fengu uppherslu hjá prestinum. Það þarf
að yfirfara hjúskapinn reglulega ekkert
síður en bílinn!

15

LAUSN

19

20

LÁRÉTT: 2. gabb, 6. um, 8. fló, 9. nár,
11. en, 12. glefs, 14. skegg, 16. áb,
17. nær, 18. lóm, 20. sé, 21. atóm.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. þung, 3. af, 4. blesgæs,
5. bón, 7. málsbót, 10. rek, 13. fen,
15. grét, 16. ála, 19. mó.

16
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Vesturhús - laus til afhendingar.

FIMM árum eftir giftingu endurnýjuðu
þau svo hjúskaparheitin. Þau áttuðu
sig á að þó hjónavígsluathöfn sé
einstök er ekkert sem hindrar
að fólk komi í kirkjuna aftur og
jafnvel reglulega til að staðfesta
hjúskaparheitin og treysta kærleiksböndin. Eitt föstudagshádegið, á fimm ára giftingarafmælinu, gengu þau hátíðlega
inn kirkjuganginn og fyrir
altari. Á þeim helga stað sögðu
þau já-in sín aftur og fannst
það frábært. Þau eru búin að
panta athöfn í september 2015.

Verð: 49,5 m.

SAGA þessara hjóna er til eftirbreytni. Þeim þykir gaman að

vera saman og töff að vera rómó. Þau
kunna að rækta hjónaband sitt. Þeim
þykir líka vænt um kirkjuna sína og vita,
að hún stendur með þeim í lífinu. Sesselja
lagði til að Neskirkja efndi til stefnumótakvölda. Svo var myndaður hópur til
undirbúnings og kvöldið auglýst. Á björtu
maíkvöldi fylltist safnaðarheimilið af
fólki, sem vill næra það sem máli skiptir,
elskuna og ástina. Og það var ekki skilyrði að fólk væri í sambandi. Þrenn hjón
miðluðu af reynslu sinni, sögðu sögur af
sambandinu, hvað gengi og hvað ekki.
Kertaljósin spegluðust í augum fólksins,
hlátrarnir ómuðu og hendur laumuðust
saman. Svo komu mörg þeirra aftur í
kvöldguðsþjónustu nokkrum dögum
seinna til að heyra ástarsögur Biblíunnar
og njóta söngs og kyrrðar í kirkjunni.

PRESTARNIR vígja fúslega eftir vel
heppnuð stefnumót. Og svo opnar kirkjan
faðm og hús gagnvart lífinu. „Þetta
var frábært,“ sagði ein konan. Glaður
karl sagði: „Þið verðið nú að gera þetta
aftur, þetta gerir okkur svo gott“. Já,
það er sjálfsagt að efna til stefnumóta
í kirkjunni. Prestarnir taka hjón í uppherslu. Svo er hægt að ganga upp að
altarinu að nýju til að endurnýja hjúskap
á ástarafmælinu. Það er eftirspurn eftir
rómantík. Kirkjan leggur lífinu lið. Má
bjóða þér á rómantískt stefnumót?

■ Pondus

Mjög falleg og vel skipulögð efri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt bílskúr með
stórglæsilegu útsýni við Vesturhús í Grafarvogi. Þrjú svefnherbergi.
Allar nánari upplýsingar veitir Andri í s 690 3111.

Andri Sigurðsson
sölufulltrúi og lögg.
leigumiðlari
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Ójá, það er
Hverjum
móttekið
höldum
við með? kona! En við
Þú veist að erum með
Ísland er nokkuð góða
kandídata!
ekki með?
Spánn! Brasilía! Svo ekki
sé minnst á
Bretland!

Eftir Frode Øverli
Þeir eru skítAf hverju
Svona,
hundar sem
Bretsvona!
Ekki? ugir
kunna ekki fótland? Við Við getum
bolta heldur liggja
erum jafn haldið með
hæfileikar þeirra á
ensk og
hverjum
sviði leiklistar og
kjúklinga- sem er! Bara
hnífastungna!
núðlur!
ekki Ítalíu!

Trúðu mér! Ef
Ítalía svindlar sér
alla leið að gullinu hætti ég að
horfa á fótbolta!
HÆTTI!!

Og þarna
fann ég liðið
sem ég held
með! Sjáðu
leggina?

Þeir eru
rakaðir!!

Forza!
Forza!

Tilboð óskast í jörðina Bjálmholt í
Rangárþingi.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Klikk!

Ég er einn af
þessum gaurum
sem lendir í hlutunum.

VÆÆÆÆÆÆÆÆÆL

15238 - Bjálmholt í Rangárþingi ytra.
Um er að ræða jörðina Bjálmholt í Rangárþingi, (án greiðslumarks). Á jörðinni er 115,1m² íbúðarhús sem er kjallari, hæð
og ris byggt úr steinsteypu og timbri árið 1930. Ræktað land er
37,3ha en heildarstærð jarðarinnar er u.þ.b. 180-200ha. Útihús eru: Fjárhús byggt 1964 stærð 95,4m², hlaða byggð 1964
stærð 50,4m², fjárhús byggt 1975 stærð 196,5m² , hlaða byggð
1964 stærð 170,0m², fjárhús byggt 1973 stærð 176,4m².
Fasteignamat eignarinnar er kr.16.427.000,- og Brunabótamat
kr.46.415.000,- samkv. Fasteignaskrá Íslands. Mannvirkin
þarfnast töluverðra endurbóta.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Nei elskan,
ég óttast ekki
skuldbindingu!
Og viltu sleppa
höndinni minni?!

Jörðin er í um klukkustundar akstursfjarlægðar frá höfuðborgarsvæðinu. Einnig er stutt í þjónustu á Hellu og þá er jörðin í næsta
nágrenni við Laugalandsskóla. Jörðin býður upp á ýmsa möguleika.
Jörðin og húsakosturinn eru til sýnis í samráði við Pál Georg
Sigurðsson í síma 865 6418 og Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105
Reykjavík í síma 530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama
stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast á þar til gerðum tilboðseyðublöðum
fyrir kl.10.00 þann 29. maí 2012 þar sem þau verða opnuð í
viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska.
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■ Barnalán
Hannes, þú
færð ekki þessa
klippingu!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þessi mynd er að
minnsta kosti 40
ára gömul!

Ég meina, hver er með svona klippingu í dag??
Meinarðu fyrir
utan manninn
fyrir aftan þig
sem heldur á
banvænum
skærum?
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Sögur handan Berlínarmúrsins Kammerkór tíu ára
Út er komin bókin Stasiland eftir ástralska höfundinn Anna Funder. Í henni rekur höfundurinn
sannar sögur venjulegs fólks í einu mesta lögreglu- og eftirlitsríki allra tíma, Austur-Þýskalandi.
Bókin hlaut einróma lof þegar hún kom út fyrst
árið 2003 og hlaut meðal annars Samuel Johnsonverðlaunin í Bretlandi árið 2004. Bókin hefur
verið þýdd á um tuttugu tungumál síðan þá og
verður senn sett upp á leiksviði í London.
Anna Funder er lögfræðingur að mennt og
starfaði lengi sem slíkur, einkum á sviði mannréttindamála, þar til hún ákvað að snúa sér að ritstörfum. Stasiland er hennar fyrsta bók. Í fyrra
gaf hún út sína fyrstu skáldsögu, metsölubókina
All That I Am, sem gerist í Þýskalandi nasismans.
Bókaforlagið Ugla gefur bókina út en þýðandi
er Elín Guðmundsdóttir.

ANNA FUNDER Er lögfræðingur að mennt en hefur helgað sig

ritstörfum. Stasiland er hennar fyrsta bók.

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Kammerkór Reykjavíkur heldur
upp á tíu ára afmæli sitt með
hátíðartónleikum í Háteigskirkju
á þriðjudagskvöld. Efnisskráin er
fjölbreytt en þar má finna verk
eftir ýmsa innlenda og erlenda
höfunda, svo sem Igor Stravinsky,
Edvard Elgar, Zoltán Kodály, Georges Bizet, Anton Bruckner, Ariel
Ramirez, Björgvin Þ. Valdimarsson og Eyþór Stefánsson.
Þá verður flutt nýtt verk eftir
Sigurð Bragason, stjórnanda
kórsins. Verkið nefnist „Á fótskör
þinni“ og er samið við ljóð Valdimars Lárussonar. Einnig verður
flutt í fyrsta sinn á Íslandi „Le
Sette Parole di Nostro Signore“,

SIGURÐUR BRAGASON BARÍTÓN

verk fyrir kór og einsöngvara, eftir
Pietro Allori.
Tónleikarnir annað kvöld hefjast
klukkan 20.

ÞÓR Syngur djass á Kex á morgun.

Innilegur
Þór á Kex
Þór Breiðfjörð söngvari kemur
fram á næstu tónleikum djasstónleikaraðarinnar á KEX Hostel
við Skúlagötu 28 annað kvöld.
Þór leikur aðalhlutverkið í
söngleiknum Vesalingarnir í
Þjóðleikhúsinu en á morgun
bregður hann sér í djassfrakkann
og flytur ásamt félögum sínum
dagskrá sem hann nefnir innileika. Á efnisskránni eru þekkt
djasslög sem hafa náð frægð í
meðförum „krúnera“ á borð við
Bing Crosby.
Þór til fulltingis eru Vignir
Þór Stefánsson á píanó, Snorri
Sigurðarson á trompet, Gunnar
Hrafnsson á kontrabassa og Erik
Qvick á trommur. Tónleikarnir
hefjast klukkan 20.30 og standa í
um tvær klukkustundir með hléi.
Aðgangur er ókeypis.

Karen Nadía
syngur í Sigurjónssafni

Save the Children á Íslandi
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Karen Nadía Pálsdóttir söngkona heldur útskriftartónleika
í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar á morgun. Karen Nadía
lýkur BMus gráðu í einsöng frá
Listaháskóla Íslands í vor.
Á efnisskrá tónleikanna eru
verk eftir Karl Ó. Runólfsson,
R. Schumann, H. Purcell, C.W.
Cluck, G. Mahler, G. Fauré, G.
Bizet, M. Mussorgsky, P.l. Tchaikovsky, A. Bliss, S. Barber, A.
Dvorák og A. Ponchielli. Auk
þess flytur Nadía nýtt lag, Un
dur, eftir Halldór Smárason, tónsmíðanema hjá Listaháskóla
Íslands. Píanóleikari er Selma
Guðmundsdóttir.
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ZERHERRÅjVWJYRHM7EQjPWWEQXEOEjPJVEQPIMëIRHEjÈWPERHMZIVëYVJNEPPEëYQjPYQLZIVJM
SKjF]VKëJ]VMVXONEÅLZIVNYjVMWTEVEVRSXOYRjPWuWEQK}RKYQQMPPNzRMVXSRREEJKVzëYV
LWEPSJXXIKYRHYQîjLIJYVjPMëREëYVMRRjÈWPERHMQMRROEëPSWYRKVzëYVLWEPSJXXIKYRHEYQ
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Johnny Depp

er
stórkostlegur í þessari
frábæru gamanmynd

Stærsta ofurhetjumynd allra tíma!
Empire

o.g. entertainment weekly

Total film

Variety

p.h. boxofﬁce magazine

Tommi, Kvikmyndir.is

Tvíeykið Ashleigh og Pudsey vann hæfileikakeppnina
Britain´s Got Talent og fékk
í sigurlaun eitt hundrað
milljónir króna.

YFIR 40 ÞÚS. BÍÓGESTIR !
Nýjasta meistaraverk Tim Burtons.

STÆRSTA FRUMSÝNINGARHELGI ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI !

STÓRSKEMMTILEG TEIKNIMYND

UNDRALAND IBBA
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA
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BRETAR HEILLUÐUST AF
HUNDAKÚNSTUM PUDSEY

10
12
16

TRYGGÐU ÞÉR
ÞÉ
ÉR MIÐ
ÐA Á

Tvíeykið Ashleigh og Pudsey
bar sigur úr býtum í hæfileikakeppninni Britain´s Got Talent og
tryggði sér þar með hálfa milljón
punda í sigurlaun, eða um hundrað
milljónir íslenskra króna.
Hin sautján ára Ashleigh Butler
þjálfaði hundinn sinn Pudsey til
að stökkva og dansa með henni í
úrslitaþættinum í atriði við tónlistina úr Mission Impossiblemyndunum.
Dómarinn Simon Cowell sagði að
tvíeykið, sem er frá Northamptonskíri, væri eitt af uppáhaldsatriðum hans frá upphafi þáttanna.
Samkvæmt upplýsingum sjónvarpsstöðvarinnar ITV sem sýndi
þættina sáu 14,5 milljónir manna
úrslitaþáttinn.
Þegar kynnarnir Ant og Dec
tilkynntu sigurvegarana táraðist
Butler. „Mig langar að þakka
öllum sem kusu mig. Ég er virkilega stolt af Pudsley.“ Hún bætti
því við að hundurinn hefði hagað
sér eins og díva undan farnar
vikur, þar á meðal heimtað
steikur í kvöldmatinn, samkvæmt
frétt BBC.
Annað tvíeyki, óperudúóið
Jonathan og Charlotte, lenti í öðru
sæti en margir höfðu spáð þeim
sigri. Þau sungu lagið The Prayer
í úrslitaþættinum og tókst þeim
vel upp. „Við lentum í öðru sæti af

HUNDAKÚNSTIR Ashleigh Butler og Pudsey báru sigur úr býtum í Britain´s Got Talent
á bresku sjónvarpsstöðinni ITV.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sjötíu þúsund manns. Það er ótrúlegt og þetta hefur verið svakalega gaman,“ sagði Charlotte.

Í þriðja sæti lenti Only Boys
Aloud, sem er kór skipaður 133
strákum.

Selur fatnað
í Dubai Mall

HRESS SKÁLMALDARBÖRN Börnin á leikskólanum Bárðargili eru miklir aðdáendur

Skálmaldar.
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Miðasala og nánari upplýsingar

HÖRKU
HASAR

MYND/MARÍA SIGURÐARDÓTTIR

Skálmaldardagur
haldinn á leikskóla
„Þau eru miklir Skálmaldaraðdáendur,“ segir María Sigurðardóttir yfirmaður á leikskólanum
Bárðargili í Bárðardal í SuðurÞingeyjarsýslu.
Sjö krakkar eru á leikskólanum
og klæddust þeir allir Skálmaldarbolum á sérstökum Skálmaldardegi
sem var haldinn hátíðlegur fyrir
skömmu. Krakkarnir hlustuðu á lög
með þungarokksveitinni hressu og
sungu mest með einu lagi hennar,
Kvaðningu.
„Við erum með tónlistarþema og
þessi dagur var tileinkaður Skálmöld,“ segir María, sem á enn eftir
að sjá hljómsveitina á tónleikum.
Sömu sögu má segja um krakkana. „Ein mamman spurði hvort
það færi ekki að koma að tónleikum bráðum því það væru ungir

aðdáendur sem væru til í að hlusta
og horfa.“
Tengsl leikskólans við Skálmöld eru til staðar því Bárðardalur
er í um sjötíu kílómetra fjarlægð
frá Húsavík en þaðan koma tveir
meðlimir hljómsveitarinnar. Einn
er sömuleiðis úr næstu sveit við
Bárðardal og afi eins meðlims á
heima í Mývatnssveit.
Fleiri hljómsveitir hafa fengið
sérstakan dag á leikskólanum,
eða Ljótu hálfvitarnir, Nýdönsk
og Mugison. Í þessari viku er svo
röðin komin að Pearl Jam og Metallica. Seinna í maí verður einnig
haldin Eurovision-vika í tilefni af
úrslitunum í Aserbaídsjan. „Við
ætlum að kynna þau fyrir hinum
ýmsu lögum og ræða við þau um
Eurovision,“ segir María.
-fb

Leikkonan Mischa Barton hefur
snúið sér að öðru en leiklist og
hefur sent frá sér sína fyrstu
fatalínu. Flíkurnar munu fást í
versluninni Rivaage Boutique í
Dubai Mall, stærstu verslunarmiðstöð heims.
Línan, sem Barton hannar í
samstarfi við móður sína, kallast
einfaldlega Mischa og inniheldur
meðal annars pils, jakka og samfestinga. Þetta er ekki í fyrsta
sinn sem Barton reynir fyrir sér
í hönnun því hún hannaði töskur
og hárbönd árið 2008 sem seldust
afskaplega illa.
Samkvæmt leikkonunni er
línan ætluð konum á aldrinum 15
til 35 ára.

HANNAR FÖT Mischa Barton hefur fært

sig úr leiklist í fatahönnun.
NORDICPHOTOS/GETTY

++++
T.V. -SÉÐ OG HEYRT

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

STÆRSTA OFURHETJUMYND ALLRA TÍMA

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar
THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT 5.40, 8 og 10.25
THE RAID
8 og 10.10
THE AVENGERS 3D
7 og 10
LORAX 3D
6

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

CORIOLANUS

MÁNUDAGUR: CORIOLANUS 17:30, 20:00, 22:30  JANE
EYRE 17:30, 20:00, 22:30  IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00
 SVARTUR Á LEIK (ENG. SUBS) 22:00  THE WOMAN IN
THE FIFTH 18:00, 20:00

JANE EYRE IRON SKY
ÁSTIR OG
ÖRLÖG

KÖLT-GRÍNMYND ÁRSINS!

ÍSLENSKUR TEXTI / ENGLISH SUBTITLES

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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Írski leikarinn Michael Fassbender
hefur búið í London undanfarin ár
og vill síður flytjast búferlum til Los
Angeles þrátt fyrir velgengni sína.
Fassbender er fæddur í Þýskalandi og uppalinn á Írlandi en hefur
búið sér heimili í London síðustu
ár og vill ekki flytja þaðan burt.
„Sumir segja að ég hafi ekki fengið
rétta mynd af LA, en ég er hrifnari
af lífinu í London. LA gerir fólk
mjúkt, það gerir ekkert annað en
að dreifa nafnspjöldum sínum. Í
London er húmor sem ég samsama
mig við, ég kann vel við almenningsgarðana og hugarfar fólksins og ég
hef gaman af því að ganga,“ sagði
leikarinn í viðtali við breska Elle.

HRIFINN AF LONDON Michael Fass-

bender vill heldur búa í London en
Los Angeles.
NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Eva Mendes var gestur
í spjallþætti Ellen Degeneres fyrr
í vikunni og talaði þar í fyrsta
sinn um samband sitt og Ryans
Gosling.
„Ég verð mjög meðvituð og
óörugg þegar ég byrja að tala
um þetta því ég vil vernda einkalíf mitt. Þetta er það dýrmætasta
sem ég á og ég fer í vörn í hvert
sinn sem ég er spurð út í þetta,“
sagði leikkonan.
Mendes og Gosling kynntust
við tökur á kvikmyndinni The
Place Beyond the Pines þar sem
þau leika einmitt kærustupar. Þau
voru fyrst mynduð saman í fríi í
París í nóvember á síðasta ári.

NORDICPHOTOS/GETTY

Kýs London frekar en LA Dýrmætt samband
DÝRMÆTT SAMBAND Eva Mendes

ræddi samband
sitt og Ryans
Gosling í fyrsta
sinn með Ellen
Degeners.

LITAÐU MOSS Litabók með myndum af
Kate Moss er nú fáanleg.
NORDICPHOTOS/GETTY

Litaðu Moss
Litabók er nefnist Colour Me
Good, Kate Moss Coloring Book
er nú fáanleg fyrir áhugasama
tískuunnendur. Litabókin er einungis fjórtán blaðsíður en líkt og
nafnið gefur til kynna inniheldur
hún aðeins myndir af bresku
fyrirsætunni Kate Moss.
Books with Style heitir útgáfan
er stendur að baki litabókinni,
sem þykir ekki við hæfi ungra
barna. Tískuunnendur geta nú
horfið aftur til barnæsku sinnar
og varið kvöldum sínum í að
vanda sig við að lita ekki út fyrir
útlínur Kate Moss.

Við bjóðum
betri stöðu
Greiddu niður yﬁrdráttinn
á aðeins 9,05% vöxtum

HAMINGJUSÖM Jennifer Lopez og

kærasti hennar, Casper Smart, hafa rætt
barneignir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Flutt inn
með Smart
Söngkonan Jennifer Lopez og
kærasti hennar, dansarinn
Casper Smart, deila nú heimili
Lopez við Hidden Hill í Los
Angeles. Parið hefur verið saman
í sex mánuði og virðist afskaplega hamingjusamt.
„Hann kemur fram við hana
eins og drottningu. Allt snýst
um Jennifer,“ sagði innanbúðarmaður í samtali við tímaritið
People. Lopez er engu minna
hrifin af Smart, ef marka má
fréttir slúðurmiðla, og hefur
parið þegar rætt barneignir.
Lopez á fyrir tvíburana Max og
Emme með fyrrum eiginmanni
sínum, Marc Anthony.

Þegar þú semur við Íslandsbanka um að greiða niður yfirdráttinn lækkum við vextina.
Þannig lækkar vaxtakostnaður svo um munar.
Þetta er einhver besti sparnaður sem völ er á.
Dæmi:
Ef þú greiðir 360.000 kr. yfirdrátt niður um 15 þúsund kr. á mánuði í 24 mánuði þá
sparar þú 51.023 kr. í vaxtakostnað.*
Þú færð nánari upplýsingar á islandsbanki.is og hjá ráðgjafa í þínu útibúi.
*Miðað við að yﬁrdráttarvextir lækki úr 11,8% (Gullvild) í 9,05% (þrepalækkun) skv. vaxtatöﬂu 1. maí.
Lægri vaxtaprósenta skilar 10.312 kr. lækkun og lækkandi yﬁrdráttur 40.711 kr. – samtals 51.023 kr.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Lægri vaxtakostnaður
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PEPSI-DEILD KARLA fer aftur í gang í kvöld en þá verða spilaðir þrír leikir. Selfoss
tekur á móti FH, Blikar fá Val í heimsókn og Keflavík spilar á heimavelli gegn Stjörnunni.
Leikirnir hefjast allir klukkan 19.15 og verður lýst beint á Boltavakt Vísis og Fréttablaðsins.

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin:
CHELSEA - BLACKBURN ROVERS

2-1

1-0 John Terry (30.), 2-0 Raul Meireles (33.), 2-1
Yakubu Aiyegbeni (59.).

EVERTON - NEWCASTLE UNITED

3-1

1-0 Steven Pienaar (15.), 2-0 Nikica Jelavic (26.),
3-0 Johnny Heitinga (65.), 3-1 Tony Hibberty,
sjm (73.)

ÓLAFUR BJARKI Var frábær í vetur er HK

MAN. CITY - QUEENS PARK RANGERS

vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil.

1-0 Pablo Zabaleta (38.), 1-1 Djibril Cissé (47.),
1-2 Jamie Mackie (65.), 2-2 Edin Dzeko (91.), 3-2
Sergio Aguero (93.).

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lokahóf HSÍ og KKÍ:

NORWICH CITY - ASTON VILLA

3-2

2-0

1-0 Grant Holt (10.), 2-0 Simeon Jackson (22.).

Þau bestu
verðlaunuð

STOKE CITY - BOLTON WANDERERS

2-2

1-0 Jonathan Walters (12.), 1-1 Mark Davies (38.),
1-2 Kevin Davies (44.), 2-2 Jonathan Walters, víti
(76.).

SUNDERLAND - MAN. UNITED

ÍÞRÓTTIR Lokahóf HSÍ og KKÍ

fóru fram um helgina. Ólafur
Bjarki Ragnarsson úr HK og
Framstúlkan Stella Sigurðardóttir sópuðu að sér verðlaunum
á lokahófi HSÍ.
Þau voru bæði valin best og
fengu einnig hina eftirsóttu
Valdimars- og Sigríðarbikara
sem veittir eru mikilvægustu
leikmönnum deildarinnar.
Pálína Gunnlaugsdóttir úr
Keflavík og Stjörnumaðurinn
Justin Shouse voru valin bestu
íslensku leikmenn Iceland
Express-deildanna.
J‘Nathan Bullock úr Grindavík
og Njarðvíkurstúlkan Lele Hardy
voru valin bestu útlendingarnir.
- hbg

Lokahóf HSÍ
N1-deild karla:
Bestur:
Ólafur B. Ragnarsson, HK
Efnilegastur: Böðvar P. Ásgeirsson, Afture.
Besti þjálfari:
Aron Kristjánsson, Haukar
Valdimarsbikarinn: Ólafur B. Ragnars., HK
Besti markv.:
Aron R. Eðvarðs., Haukar
Besti sóknarm.: Ólafur B. Ragnarsson, HK
Besti varnarm. Matthías Ingimars, Hauk.
N1-deild kvenna:
Best:
Stella Sigurðardóttir, Fram
Efnilegust:
Heiðrún Helgadóttir, HK
Besti þjálfari:
Stefán Arnarson, Valur
Sigríðarbikarinn: Stella Sigurðardóttir, Fram
Besti markv.:
Florentina Stanciu, ÍBV
Besti sóknarm: Stella Sigurðardóttir, Fram
Besti varnarm: Anna Guðmundsd., Valur

Lokahóf KKÍ
Iceland Express-deild karla:
Bestur:
Justin Shouse, Stjarnan
Besti útlendingur: J‘Nathan Bullock, Grind.
Besti þjálfari: Helgi J. Guðfinnsson, Grind.
Efnilegastur: Elvar Már Friðriksson, Njarð.
Besti varnarmaður: Guðmundur Jóns., Þór
Prúðastur:
Darri Hilmarsson, Þór
Iceland Express-deild kvenna:
Best:
Pálína Gunnlaugsdóttir, Keflavík
Besti útlendingur:
Lele Hardy, Njarðvík
Besti þjálfari: Sverrir Þór Sverrisson, Njarð.
Efnilegust:
Margrét Hálfdánard., Haukar
Besti varnarmaður: Pálína Gunnlaugs., Kef
Prúðust:
Hildur Kjartansdóttir, Snæfell
Besti dómarinn:
Jón Guðmundsson

0-1

0-1 Wayne Rooney (19.).

SWANSEA CITY - LIVERPOOL

1-0

1-0 Danny Graham (86.).

TOTTENHAM HOTSPUR - FULHAM

2-0

1-0 Emmanuel Adebayor (1.), 2-0 Jermain Defoe
(62.).

WEST BROMWICH ALBION - ARSENAL

VINIR Á NÝ Endurkoma Carlosar Tevez í lið Man. City hafði mikið að segja. Sumir segja að City hefði aldrei orðið meistari án

hans.

WIGAN ATHLETIC - WOLVES

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KRAFTAVERKIÐ Á ETIHAD
Man. Utd var aðeins einni mínútu frá því að verja meistaratitil sinn á Englandi.
Sumir stuðningsmanna þeirra voru byrjaðir að fagna er Man. City átti einhverja ótrúlegustu endurkomu sögunnar. City skoraði tvö mörk í uppbótartíma.
FÓTBOLTI Lokadagur ensku úrvals-

deildarinnar í gær verður lengi
í minnum hafður. Spennan og
dramatíkin sem varði allt til enda
var engu lík og í raun eins og í
lygasögu. Að lokum var það bláa
liðið í Manchester sem stóð uppi
sem sigurvegari á markatölu.
Man. City stóð betur að vígi
fyrir leiki gærdagsins. Sigur
gegn QPR tryggði þeim meistaratitilinn. Man. Utd varð aftur á móti
að leggja Sunderland og vona það
besta.
United kláraði sitt verkefni með
marki frá Wayne Rooney. Leikmenn United urðu að bíða eftir
tölum frá Etihad-vellinum þar sem
fleiri mínútum var bætt við þar.
Er venjulegum leiktíma var
lokið var Man. Utd meistari og
City þurfti þess utan að skora tvö
mörk gegn tíu leikmönnum QPR.
Óvinnandi vegur sögðu flestir en
ekki leikmenn Man. City.
Dzeko og Aguero framkölluðu
kraftaverkið sem þurfti í uppbótartíma og tryggðu City einhvern
ótrúlegasta sigur allra tíma.
„Þetta var algjörlega ótrúlegt en
við eigum þetta skilið. Ég hef samt
aldrei nokkurn tíma séð aðrar eins
lokamínútur í leik,“ sagði Roberto

HVAÐ GERÐIST? Ryan Giggs og félagar í

Man. Utd trúðu vart sínum eigin eyrum
er þeir heyrðu af endurkomu City.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Mancini, stjóri Man. City, en City
var að vinna sinn fyrsta meistaratitil í 44 ár.
„Þetta er frábært fyrir félagið
og ég tileinka stuðningsmönnunum
sigurinn. Þeir eru búnir að bíða
lengi eftir þessu. Ég get samt
viðurkennt að ég hélt að þetta væri
búið þegar fimm mínútur voru
eftir. Þetta hafðist og ég sé fyrir
mér að það séu bjartir tímar fram
undan hjá Man. City.“

Þessar lokamínútur voru erfiðar
fyrir leikmenn Man. Utd. Þeir
voru nánast fullvissir um að vera
orðnir meistarar en svo fengu þeir
tíðindin af kraftaverkinu á Etihadvellinum.
„Við óskum Man. City til hamingju. Það lið sem vinnur deildina
á það alltaf skilið því það er
gríðarlega erfitt að vinna þessa
deild,“ sagði Sir Alex Ferguson,
stjóri Man. Utd, eftir leikinn.
„Þeir geta fagnað eins og þeir
vilja en saga félaganna er okkur í
hag. Það á ekkert félag álíka sögu
og Man. Utd. Það mun taka þá
heila öld að jafna það sem okkar
félag hefur gert. Þessi innkoma
þeirra er samt áskorun fyrir okkur
og við erum góðir þar. Við munum
bíta frá okkur á nýjan leik.“
Það voru síðan Grétar Rafn
Steinsson og félagar í Bolton sem
urðu að bíta í það súra epli að falla
úr úrvalsdeildinni en QPR slapp
þökk sé Stoke.
Arsenal nældi í þriðja sætið og
er öruggt með sæti í Meistaradeild á næsta tímabili. Tottenham
fer aftur á móti ekki í Meistaradeildina nema Bayern vinni
úrslitaleik Meistaradeildarinnar
gegn Chelsea.
henry@frettabladid.is
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2-3

0-1 Yossi Benayoun (3.), 1-1 Shane Long (11.), 2-1
Graham Dorrans (14.), 2-2 Andre Santos (29.), 2-3
Laurent Koscielny (54.).

3-2

0-1 Matt Jarvis (8.), 1-1 Franco Di Santo (11.), 2-1
Emmerson Boyce (13.), 3-1 Emmerson Boyce
(78.), 3-2 Steven Fletcher (85.)

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

38
38
38
38
38
38
38
37
38
38
38
38
38
37
38
38
38
38
38
38

28
28
21
20
19
18
15
14
14
13
12
11
11
11
11
7
10
10
8
5

5
5
7
9
8
10
11
10
10
8
11
12
12
11
10
17
7
6
7
10

5
5
10
9
11
10
12
13
14
17
15
15
15
15
17
14
21
22
23
23

93-29
89-33
74-49
66-41
56-51
65-46
50-40
47-39
48-51
45-52
52-66
45-46
36-53
43-51
42-62
37-53
43-66
46-77
48-78
40-82

89
89
70
69
65
64
56
52
52
47
47
45
45
44
43
38
37
36
31
25

FANNDÍS FRIÐRIKSDÓTTIR Átti ágætan

leik í liði Blika í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Pepsi-deild kvenna:

Meistaraliðin
byrja illa
FÓTBOLTI Pepsi-deild kvenna
hófst í gær og voru úrslit fyrstu
umferðar heldur betur óvænt.
Íslandsmeistarar Stjörnunnar töpuðu á Akureyri en bikarmeistarar Vals töpuðu í Vestmannaeyjum eftir að hafa komist
tveimur mörkum yfir.
Það er því von til þess að mótið
verði opnara og meira spennandi
en oft áður.
- hbg

ÚRSLIT

204 STK. 2MG OG 4MG - TILBOÐIÐ GILDIR ÚT MAÍ

Pepsi-deild kvenna:
ÍBV-Valur

4-2

Vesna Smiljkovic, Danka Podovac, Shaneka
Gordon, Kristín Erna Sigurlásdóttir - Dóra María
Lárusdóttir, Dagný Brynjarsdóttir.

Þór/KA-Stjarnan

– einfalt og ódýrt

3-1

Katrín Ásbjörnsdóttir 2, Sandra María Jessen Ásgerður Stefanía Baldursdóttir (víti).

Afturelding-FH

1-1

Kristín Tryggvadóttir - Guðrún Frímannsd., (víti),

Breiðablik-Fylkir

Spöngin 577 3500 • Hólagarður 577 2600 • Skeifan 517 0417 • Garðatorg 565 1321 • Setberg 555 2306 • Akureyri 461 3920

1-1

Rakel Hönnudóttir - Hrafnhildur Hekla Eiríksdóttir.

Selfoss-KR
Valorie O’Brien 2, Eva Lind Elíasdóttir - Ólöf
Ísberg, Freyja Viðarsdóttir, Anna Garðarsdóttir.

3-3
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Endurtekið efni hjá frábæru Valsliði

ÚRSLIT
N1-deild kvenna:
Valur-Fram

24-21

Valur - Mörk (skot): Hrafnhildur Ósk Skúladóttir
8/1 (16/2), Þorgerður Anna Atladóttir 6 (14),
Karólína Bærhenz Lárudóttir 5 (5), Dagný
Skúladóttir 3 (5), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 1
(1), Ragnhildur Rósa Guðm. 1 (3)
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 10/2
(29/4, 34%), Sunneva Einarsdóttir (2/1, 0%),
Hraðaupphlaup: 4 ( Karólín 1, Dagný 2, Ragnhild. )
Fiskuð víti: 2 ( Anna, Ragnhildur)
Utan vallar: 8 mínútur.
Fram - Mörk (skot): Elísabet Gunnarsdóttir 6/3
(7/4), Stella Sigurðardóttir 6 (15/2), Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 4 (6), Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 3
(3), Sunna Jónsdóttir 2 (8).
Varin skot: Guðrún Ósk Maríasdóttir 14 (38/1,
37%),
Hraðaupphlaup: 2 ( Guðrún, Sunna )
Fiskuð víti: 6 ( Stella 3, Sigurbjörg, Steinunn, Ásta)
Utan vallar: 2 mínútur.

Einar hættur með Fram:

Halldór Jóhann
tekur við
HANDBOLTI Hinn skrautlegi þjálf-

ari Fram, Einar Jónsson, tilkynnti eftir leikinn um helgina
að hann hefði látið af starfi sem
þjálfari kvennaliðsins. Hann mun
eingöngu stýra karlaliði félagsins
næsta vetur.
Einar hefur stýrt kvennaliðinu
með eftirtektarverðum árangri
undanfarin ár. Hann hefur komið
liðinu í úrslit Íslandsmótsins
fimm ár í röð en ávallt þurft að
sætta sig við silfur. Honum tókst
þó að landa bikarmeistaratitli
með liðinu og hélt því ávallt á
toppnum þau ár sem hann stýrði
liðinu.
Halldór Jóhann Sigfússon, leikmaður karlaliðs Fram, mun taka
við kvennaliðinu af Einari og
það verður frumraun hans með
meistaraflokkslið.
- hbg

Valur varð um helgina Íslandsmeistari í handknattleik kvenna þriðja árið í röð eftir frábæran sigur, 24-21,
yfir Fram í oddaleik um titilinn. Valsstúlkur voru miklu sterkari allan tímann og áttu skilið að vinna.
HANDBOLTI Vodafone-höllin var þétt

setin og líklega hafa aldrei jafnmargir mætt á kvennaleik en rúmlega 1800 manns voru í höllinni og
frábær stemmning. Jafnræði var
á með liðunum til að byrja með en
þegar leið á leikinn náðu Valsarar
góðum tökum á leiknum og í raun
var aldrei spurning hvar titillinn
myndi enda.
„Mér líður frábærlega,“ sagði
Stefán Arnarson, þjálfari Vals,
rétt eftir að liðið hafði tryggt sér
Íslandsmeistaratitilinn 2012 á
laugardaginn.
„Þetta hefur verið ótrúlegt
einvígi og þvílík auglýsing fyrir
íslenskan kvennahandbolta. Við
fengum fullt hús í dag og andrúmsloftið var með ólíkindum.
Við höfum náð öllum okkar markmiðum á liðsheild, þetta er liðsíþrótt.
Allir leikmenn skiluðu sínu í
þessu einvígi og það færir okkur
þennan titil. Í dag lékum við vel

ÞREYTIST ALDREI Hrafnhildur Skúladóttir og Anna Úrsúla Guðmundsdóttir lyfta hér bikarnum á loft enn eitt árið og finnst það

ekkert sérstaklega leiðinlegt.

GLEÐI Hrafnhildur Ósk og Guðný Jenný
faðmast en þær voru báðar í lykilhlutverkum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

bæði varnarlega og sóknarlega
og þá er erfitt að vinna okkur.
Við fórum vel yfir leik fjögur og
náðum að finna ákveðnar lausnir
við sóknarleik Fram.
Núna verður þessum titli vel
fagnað og síðan fer maður að
hugsa um framhaldið,“ sagði
Stefán sem hefur ekki tekið neina
ákvörðun um það hvort hann verði
áfram með liðið á næsta tímabili.
„Þetta er auðvitað ógeðslega
svekkjandi,“ sagði Stella Sigurðar-

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

dóttir, leikmaður Fram, eftir að
félagið hafði tapað einvíginu gegn
Val. Þetta er fimmta árið í röð sem
Fram hafnar í öðru sæti Íslandsmótsins.
„Fyrri hálfleikurinn var ekki
nægilega góður af okkar hálfu.
Við fáum allt of mikið af mörkum á
okkur eftir hröð upphlaup frá Val,
en við náðum að stöðva það í hinum
leikjunum. Mér fannst þetta í raun
bara okkur sjálfum að kenna í dag,
við mættum bara ekki grimmar

Visit us during our Open Day
at the Icelandic Institute

for Intelligent Machines
Center for Analysis
and Design of Intelligent
Agents
&

Wednesday
May 16 at 15:30
Reykjavik University,
Menntavegur 1, 101 Rvk
Venue:
V102 / 1st floor Venus

eins og áður. Við gáfum okkur allar
110 % í þennan leik en auðvitað var
smá þreyta farin að segja til sín.
Valsliðið er með meiri breidd
og þær ná að nýta sér það. Núna
langar mig bara að taka mér smá
frí og fá aðeins að anda. Ég er
samningslaus og veit ekki hvar ég
mun enda á næsta tímabili,“ sagði
Stella nokkuð svekkt eftir leikinn.
Stella var líklega besti leikmaður einvígisins og á fullt erindi
í stærri félög erlendis.
- sáp

Program
Wednesday, May 16th
15:30 – 17:15
Research at IIIM and CADIA
Dr. Kristinn R. Thórisson
welcomes Open Day visitors
Dr. Deon Garrett
Simultaneous Machine Learning
of Many Diverse Tasks
Dr. Jacky Mallett
Testing Economic Theory
Gunnar Steinn Valgardsson
& Hrafn Thorri Thórisson
The Day My Shadow Left Me
Dr. Yngvi Björnsson
General Game Playing: Learning to Play
Dr. Hannes H. Vilhjálmsson
Ambient Assisted Living
Angelo Cafaro
First Impressions in
Human-Agents Encounters

For more information
please visit: w w w.iiim.is
We are looking forward to
seeing you on Wednesday!

Elín Carstensdóttir
Emergent Narrative
17:15
Refreshments
Open University / 2nd floor, Mars building

DIABLO III LENDIR Í KVÖLD !
Kl. 21:00 hefst Diablo III partý á Suðurlandsbraut 26. Sýnum úr leiknum í stærstu leikjadeild
landsins og kynnum nýjungar frá Razer og Steelseries. Pizzuveisla frá Wilsons og alvöru Diablo
stemning. Sala og afhending forsölueintaka hefst á slaginu kl. 22:00.
Forsölutilboð kr. 8.990 í dag og 20% afsláttur af öllu frá Razer og Steelseries í kaupbæti. Þrír heppnir sem
tryggja sér leikinn í forsölu vinna glæsilega Steelseries Diablo vinninga. Pantaðu í forsölu á diablo3@tl.is

ER TÖLVAN ÞÍN
TILBÚIN FYRIR

DIABLO III ?
Sendu tölvupóst á diablo3@tl.is
með upplýsingum um hvernig
turnkassa og íhluti þú ert með
og við sendum til baka hugmynd
að uppfærslu fyrir Diablo III.

FORSÖLUVERÐ

8.990
Fullt verð 9.990

DIABLO III LEIKJATURNAR
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TEXTI OG VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR

AMD X4 FX-4100 – 4 kjarnar, 3.6GHz, Turbo 3.8GHz og 4MB cache.
ASUS M5A97 970 – 4xDDR3, 2x PCI-Ex16, 6x SATA3, 2x USB3, 6x USB2.
8GB DDR3 2x4GB 1600MHz Corsair Vengeance vinnsluminni.
MSI AMD Radeon R6790 – 1GB GDDR5, 920MHz Core og 4200MHz
Memory.
r 7%6HDJDWH6$7$530RJ0%EXƫHU
r CoolerMaster HAF912 turnkassi

r Intel Core i5 2310 – 4 kjarnar, 2.9GHz, Turbo 3.2GHz og 6MB cache.
r MSI Z77A-G43 – 4xDDR3, 2xPCI-Ex16, 4xSATA3, 2xSATA2, 2xUSB3,
6xUSB2.
r 8GB DDR3 2x4GB 1600MHz Corsair Vengeance blá vinnsluminni.
r MSI GeForce 560GTX - 1GB GDDR5, 810MHz Core og 4008MHz
Memory.
r 7%6HDJDWH6$7$530RJ0%EXƫHU

139.990

REYKJAVÍK

AKUREYRI
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r Intel Core i7 3930K – 6 kjarnar, 3.2GHz, Turbo 3.8GHz og 12MB cache.
r MSI X79A-GD65 (8D) – 8xDDR3, 5x PCI-Ex16, 4x SATA3, 4x SATA2,
2xUSB3, 8xUSB2.
r 16GB DDR3 4x4GB 1600MHz Corsair Vengeance svört vinnsluminni.
r MSI GeForce 670GTX – 2GB GDDR5, 965MHz Core og 6008MHz Memory.
r 240GB Corsair Force 3 Solid State drif
r Corsair Graphite 600TM turnkassi

179.990

EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK

SELFOSS

499.990

HAFNARFJÖRÐUR

14. maí 2012 MÁNUDAGUR

28

> Stöð 2 kl. 20.55
Game of Thrones

VIÐ TÆKIÐ

SARA MCMAHON HEFUR GAMAN AF HEILLANDI ÍRUM

Heillandi og fyndinn Norton

Fjörið heldur áfram í Game of Thrones
en þættirnir eru teknir upp að hluta til
á Íslandi og sýndir á Stöð 2 innan við
sólarhring eftir frumsýningu þáttanna í Bandaríkjunum. Í þættinum í
kvöld fær Sansa ráðgjöf frá Cersei,
Jamie hittir fjarskyldan ættingja og
Jon villist af braut í óbyggðum.

Sumt fólk á auðveldara með mannleg samskipti en aðrir og eru
spjallþáttastjórnendur gott dæmi um slíka einstaklinga. Þeir
virðast þeim hæfileikum gæddir að geta áhugasamir rætt um
allt milli himins og jarðar við alls kyns fólk. Hinn írski Graham
Norton er slíkur maður. Hann tekur á móti gestum í spjallþátt
sinn The Graham Norton Show, sem sýndur er á BBC One, og
gerir það vel.
Norton heitir réttu nafni Graham William Walker og er
fæddur og uppalinn í Dyflinni. Til eru tíu langlífar mýtur um Íra,
meðal annars þær að þeir séu rauðhærðir og sannkristnir og þó
Norton standi ekki undir þeirri ímynd er hann sannarlega
vinalegur, heillandi, frábær sögumaður og jú, svolítið
hneigður til drykkju og hefur því ávallt hvítvínsglas við
hönd á meðan hann yfirheyrir gesti sína.
Þeir sem hafa gaman af spjallþáttum ættu því að geta
skemmt sér með Norton og félögum á BBC One.

STÖÐ 2
14.40 Silfur Egils (e)
16.05 Landinn (e)
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Sveitasæla
17.34 Þetta er ég
17.45 Mollý í klípu (3:6) (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 Sjóarinn síkáti Samantektarþáttur
frá keppni um hver er sterkasti maður á Íslandi sem fram fór á hátíðinni Sjóarinn síkáti í
Grindavík í fyrra sumar.
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 Heimur orðanna – Notkun og
misnotkun (3:5) (Planet Word) Breski leikarinn Stephen Fry segir frá tungumálum
heimsins, fjölbreytileika þeirra og töfrum.
21.10 Hefnd (19:22) (Revenge)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Í þættinum
er sýnt frá leikjum á Íslandsmóti karla og
kvenna í handbolta og körfubolta.
22.50 Trúður (9:10) (Klovn) (e) Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
23.15 Kastljós (e)
23.45 Fréttir
23.55 Dagskrárlok

08.00 Who the #$&% is Jackson
Pollock
10.00 The Last Song
12.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.00 Who the #$&% is Jackson
Pollock
16.00 The Last Song
18.00 Pétur og kötturinn Brandur 2
20.00 The Elementary Particles
22.00 Gran Torino
00.00 The Mechanik
02.00 Death Proof
04.00 Gran Torino
06.00 The Golden Compass

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.30 Oprah
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (63:175)
10.15 Chuck (5:24)
11.00 Gilmore Girls (15:22)
11.45 Falcon Crest (20:30)
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
(13:23) (14:23)
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 Friends (7:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 The Simpsons (23:23)
19.45 Arrested Development (3:22)
20.10 Smash (11:15)
20.55 Game of Thrones (7:10) Önnur
þáttaröðin um blóðuga valdabaráttu sjö konungsfjölskyldna en allar vilja þær ná yfirráðum yfir hinu eina sanna konungssæti,
Járnkrúnunni. Nú ræður hinn ungi og illgjarni
Joffrey ríkjum.
21.50 Silent Witness (3:12) Bresk sakamálasería af bestu gerð sem fjallar um liðsmenn réttarrannsóknardeildar lögreglunnar
í London sem kölluð er til þegar morð hafa
verið framin. Leo Dalton, Harry Cunningham
og Nikki Alexander eru öll afar fær á sínu
sviði og láta sönnunargögnin á líkinu leiða
sig að sannleikanum.
22.40 Supernatural (13:22)
23.25 Twin Peaks (19:22)
00.15 The Big Bang Theory (2:24)
00.40 Two and a Half Men (11:24)
01.05 How I Met Your Mother (5:24)
01.30 White Collar (10:16)
02.15 Burn Notice (17:20)
03.00 Bones (15:23)
03.45 NCIS (2:24)
04.30 Smash (11:15)
05.15 The Simpsons (23:23)
05.40 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00
Hringsól 14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar:
Töframaðurinn frá Leningrad 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
18.50 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

SKJÁREINN
07.00 Þýski handboltinn: Hamburg
- Kiel

16.05 Pepsi deild kvenna: Breiðablik
- Fylkir

17.50 Þýski handboltinn: Hamburg
- Kiel

19.10 NBA 2011/2012 - Playoff Games
21.00 Spænsku mörkin
21.30 Fréttaþáttur Meistaradeildar
Evrópu

22.00 Pepsi mörkin
23.10 Spænski boltinn: Real Madrid
- Mallorca

07.00 Man. City - QPR
14.10 Tottenham - Fulham
16.00 WBA - Arsenal
17.50 Premier League Review
18.45 Premier League World
19.15 Sunderland - Man. Utd.
21.00 Sunnudagsmessan Guðmundur
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara
yfir alla leikina í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar og sýna eftirminnileg atvik frá
keppnistímabilinu sem er nýlokið.

22.20 Premier League Review
23.15 Football League Show
23.45 Sunnudagsmessan

19.25 The Doctors (112:175)
20.10 60 mínútur
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 The Mentalist (20:24)
22.35 Homeland (10:13)
23.25 The Killing (1:13)
00.10 60 mínútur
01.05 The Doctors (112:175)
01.45 Íslenski listinn
02.10 Sjáðu
02.35 Fréttir Stöðvar 2
03.25 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

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 (19:22) (e)
17.25 Dr. Phil
18.10 Titanic - Blood & Steel (5:12) (e)
19.00 America‘s Funniest Home

06.25 The Vicar of Dibley 07.55 The Inspector
Lynley Mysteries 09.25 Deal or No Deal 10.00
EastEnders 10.30 Come Dine With Me 11.20 QI
12.25 Keeping Up Appearances 13.25 One Foot
in the Grave 14.35 Top Gear 15.30 QI 16.30
Come Dine With Me 17.20 The Graham Norton
Show 18.05 QI 19.10 Top Gear 20.00 Michael
McIntyre‘s Comedy Roadshow 20.45 Peep Show
21.10 Live at the Apollo 21.55 How Not to Live
Your Life 22.25 Stewart Lee‘s Comedy Vehicle
22.55 Top Gear 23.45 Peep Show

Videos (42:48)

19.25 Rules of Engagement (22:26) (e)
19.45 Will & Grace (5:25) (e)
20.10 90210 (16:22) Annie notar hluta af
arfinum til að undirbúa góðgerðakvöld og
Silver uppgötvar að hún ber ennþá tilfinningar til Navids.
20.55 Hawaii Five-0 (15:22) Ævintýrin
halda áfram í annarri þáttaröðinni af spennuþáttunum um töffarann Steve McGarrett og
félaga hans Danny Williams. Þeir eru jafn
ólíkir og dagur og nótt en tekst samt að klára
sín mál í sameiningu.
21.45 Málið (8:8) Hárbeittir þættir frá
Sölva Tryggvasyni þar sem hann kannar málin
ofan í kjölinn. Sölvi kynnir sér að þessu sinni
vaxandi heim útlitsdýrkunar á Íslandi. Svo
virðist sem áherslur í líkamsrækt hafi með
tímanum breyst úr heilbrigðissjónarmiðum
yfir í ofuráherslu á útlit og staðalmyndir. Sölvi
kannar enn fremur fjölgun sílíkonaðgerða og
vaxandi steranotkun samfara aukinni útlitsdýrkun í hinum vestræna heimi.
22.15 CSI (19:22) Morð er framið í gríðarstóru spilavíti og þarf lögreglan að loka sjoppunni á meðan rannsókn málsins fer fram.
23.05 Jimmy Kimmel
23.50 Law & Order (9:22) (e)
00.35 Hawaii Five-0 (15:22) (e)
01.25 Eureka (18:20) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 The Players
Championship 2012 (4:4) 12.10 Golfing
World 13.00 The Players Championship
2012 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50 The
Players Championship 2012 (4:4) 22.00
Golfing World 22.50 Champions Tour - Highlights (8:25) 23.45 ESPN America

10.10 21 Søndag 11.05 Ha‘ det godt 11.35 Søren
Ryge direkte 12.05 Downton Abbey 13.00 DR
Update - nyheder og vejr 13.10 Jamies køkken
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 Drommehaver 16.30 TV
Avisen med Sport 17.05 Aftenshowet 18.00 Gal
eller normal 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont
19.50 SportNyt 2012 20.00 Kriminalkommissær
Foyle 21.35 OBS 21.40 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 Fotballkrigen 21.00 Kveldsnytt
21.15 Detektimen. Lewis 22.45 20 sporsmål
23.15 Naturens mirakel-ungar 00.05 Foreldre fra
helvete 01.35 Norskekysten 05.00 Morgennytt

12.05 The Big C 12.35 Rötägg 14.00 Rapport
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Mitt i naturen
15.00 South Riding 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 Borgen 20.00 Helt blackout 20.30
Friare kan ingen vara 21.00 Rapport 21.05
Kulturnyheterna 21.10 Setara. En fallen Idolstjärna
21.45 The Big C 22.15 Hundra procent bonde
22.45 Landet runt 23.30 Rapport 23.35 Sverige!

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

ÁTTU VON Á GESTUM!
Svefnsófadagar í maí
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Senseo 2ja sæta svefnsóﬁ

Felix tungusóﬁ

TILBOÐ Kr. 329.600,-

TILBOÐ Kr. 552.000,-

Verð áður 412.000,-

Verð áður 690.000,-
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Breiidd: 285 cm • Dýpt: 95 cm
Tunga: 175 cm / Pokagormadýna: 140x200 cm
Frá vegg: 213 cm
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Starfandi í yfir 26 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk
Sími 568-5556 www.skeifan.is
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Séttuvegur – Fyrir eldri borgara

Austurströnd – Bílskýli

Ásgarður – 3ja herb. – Laus fljótt

Frostaþing – Glæsilegt parhús

Gerðhamrar – Sérhæð

Mjög falleg 2ja til 3ja herb. íbúð á 3ju hæð í þessu
vinsæla fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar. Parket. Yfirbyggðar suðursvalir með stórum opnanlegum gluggum.
Á jarðhæð er samkomusalur, hárgreiðslustofa, Baðstofa
með heitum potti o.fl. Flott eign á frábærum stað.
Verð 22,9 millj.

Mjög falleg 3ja herbergja 85 fm íbúð á 4. Hæð í lyftuhúsi
á þessum frábæra stað á Nesinu. Fallegar innréttingar.
Parket. Yfirbyggðar svalir með sérlega glæsilegu útsýni.
Stæði í bílageymslu fylgir.
Verð 25,9 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð (efri hæð) í litlu 2ja
hæða fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar. Parket. Suður
svalir. Sér inngangur af svölum. Góður staður. Laus
fljótt.
Verð 20,9 millj.

Sérlega glæsilegt nýtt 235 fm parhús á einni hæð með
innb. 30 fm bílskúr og herb. í risi sem er ekki inni í fm.
Húsið er allt sérteiknað að innan af innanhússarkitekt.
Stofur eru stórar og eru með parketi og arni. 4 svefnh.
Sérsmíðað eldhús. Fallega hannaður foss. Gufubað.
Parket og náttúrusteinn. Ræktuð lóð. Verð 66,8 millj.

Sérlega glæsileg 150 fm neðri sérhæð (jarðhæð)
í tvíbýli. Þetta er einstaklega flott hæð sem er öll
endurnýjuð. Parket og flísar. Sérlega flottar innréttingar.
Sér inngangur. Stór timburverönd. Stór og fallegur sér
garður.
Verð 38,9 millj.

Berjarimi - Laus - 3ja herb. - Bílskýli

Vesturgata – Miðbær

Langholtsvegur – 4ra herb.

Torfufell – Raðhús

Rauðhamrar

Falleg og sérlega rúmgóð 3ja herbergja 100 fm
íbúð á annari hæð með stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Parket. Mjög rúmgóð stofa og sjónvarpshol.
Flísalagðar svalir í suðvestur. Íbúðin getur losnað fljótt.
Verð 22,5 millj.

Falleg og mikið opin 3ja herbergja 85 fm risíbúð í litlu
fjölbýlishúsi á mjög góðum stað í miðborginni. Góðar
innréttingar. Áhv. lán frá Landsbanka 20,5 millj.
Verð 24,9 millj.

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

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

Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar.
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum.
Verð 24,8 millj.

Kjarrhólmi Kóp. – 4ra herb.

Ásakór – Glæsieign

Baugakór - Bílskýli - Glæsieign

Vegghamrar – 3ja herbergja

Álfaland – bílskúr

Falleg 4ra herbergja 90 fm íbúð á 3ju hæð í fjölbýli.
Nýlegt eldhús með fallegum innréttingum. Parket.
Suðursvalir. Fallegt útsýni. Þvottahús í íbúðinni.
Verð 22 millj.

Sérlega glæsileg 141 fm íbúð á 3ju hæð í nýlegri
lyftublokk á þessum frábæra stað í Kópavogi. 3 stór
svefnherbergi og stórar stofur. Flottar eikarinnréttingar.
Parket og flísar. Stórar suðursvalir. Stutt í alla þjónustu
og útivist. Áhv. Íbúðalán 27,6 millj.
Verð 34,9 millj.

Glæsileg 140 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli
með stæði í bílskýli. Glæsilegar innréttingar. Parket og
flísar. Stórar fallegar stofur. Stórar suðursvalir. Topp eign
á frábærum stað. Stutt í alla þjónustu, svo sem skóla,
leikskóla, heilsugæslu o.fl.

Falleg 93 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í litlu
fjölbýlishúsi. Fallegar innréttingar. Parket. Suður svalir.
Sér inngangur. Góð staðsetning.
Verð 22,3 millj.

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

Þórðarsveigur – 4ra herb.

Starengi – 3ja herb.

Vesturberg 2ja herb.

Kringlan – Raðhús

Gunnarsbraut - 3ja herb.

Glæsileg 102 fm 4ra herbergja endaíbúð á 5. hæð
(efstu) í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli við Þórðarsveig
í Grafarholti. Fallegar innréttingar og parket. Þvottahús í
íbúðinni. Glæsilegt útsýni. Falleg eign á góðum stað.
Verð 25,9 millj.

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Mjög falleg 2ja herb. 64 fm íbúð á 6. hæð í lyftublokk.
Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum eikarinnrétt.
Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir borgina. íbúðin er öll
nýgegnumtekin. Áhv. Húsnæðislán frá Íslandsbanka ca
13,5 millj. Verð. 15,9 millj.

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

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

Vaxandi vinsældir hjá Flotta
„Ég lærði af pabba mínum að
setja úrbeinuð læri heil á grillið
og skera niður í sneiðar á meðan
ég grilla þau. Það er svona fjallamannatrix. Ég er mikið fyrir
íslenskar kryddblöndur eins og
bláberjakrydduð læri, en svo er
sérstök hátíðarstund þegar maður
kemur við í Nóatúni og kaupir
Heiðmerkurkryddað læri.“
Einar Bárðarson athafnamaður.

Myndasagnahöfundurinn Vignir
Þór Þórhallsson, eða Flotti-Comics
eins og hann kallar sig, er kominn
með fimm þúsund aðdáendur á
Facebook-síðu sína.
Þessi tvítugi piltur hefur samið
myndasögur síðan hann var fimmtán ára. „Þegar ég var í grunnskóla leiddist mér stundum og þá
byrjaði ég að teikna myndasögur,“
segir Vignir Þór, sem setti myndasögurnar inn á síðuna Hugi.is. Þar
urðu þær vinsælar en núna einbeitir hann sér að eigin Facebooksíðu en einnig birtir hann
kvikmyndatengdar sögur á síðunni
Kvikmyndir.is.

Sögurnar hans eru bæði á ensku
og íslensku, enda vill hann ná til
fleira fólks með verkum sínum. „Ég
hef verið að birta sögurnar stundum
á 9gag.com sem er vinsæl grínsíða.
Það hafa nokkrar komist á forsíðuna, sem er æðislegt því það er
svo breiður áhorfendahópur þar.“
Vignir Þór, sem ætlar að gefa
út myndasögubók í nánustu framtíð, segir aðspurður að Hugleikur
Dagsson sé í miklu uppáhaldi hjá
sér. „Ég geri aðeins öðruvísi sögur
en mér finnast sögurnar hans voða
góðar. Það er mjög svartur húmor
í þeim og hann þorir að fara langt
yfir strikið.“
-fb

VINSÆLL Myndasagnahöfundurinn er

kominn með tæplega fimm þúsund
aðdáendur á Facebook.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Á LEIÐ TIL CANNES Jasmin Rexhepi, nemandi við Kvikmyndaskóla Íslands, er á leið með skólaverkefni sitt á kvikmyndahátíðina í

Cannes.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JASMIN REXHEPI: GAMALL DRAUMUR AÐ RÆTAST

Með fyrsta skólaverkefnið
sitt á Cannes-hátíðina
Jasmin Rexhepi, nemandi við Kvikmyndaskóla Íslands, er á leið með
fyrsta skólaverkefni sitt á kvikmyndahátíðina í Cannes á miðvikudaginn næsta. Kvikmyndin á
að gerast í Frakklandi en var tekin
upp á heimili Jasmin í Reykjavík.
Jasmin er frá Kósóvó en flutti
hingað til lands fyrir fjórum árum
síðan og er nú að ljúka sínu öðru
ári við Kvikmyndaskólann. Stuttmynd hans, The Forgotten Monique, verður sýnd í Short Corner-flokknum í Cannes sem er
sérstaklega ætlaður stuttmyndum.
„Það er gamall draumur minn
að sýna á Cannes og því ákvað
ég að sækja um á hátíðinni um

leið og myndin var tilbúin. Ég hef
fengið einhverja fjárhagsaðstoð
sem gerir mér kleift að komast
út og ég er orðinn mjög spenntur
fyrir ferðinni,“ útskýrir Jasmin
sem hyggst nýta tækifærið til að
mynda sambönd við framleiðendur
og aðra kvikmyndagerðamenn.
Jasmin kveðst vera hrifinn af
franskri kvikmyndagerð sem
hann lýsir sem mjög listrænni og
þangað sótti hann innblástur fyrir
The Forgotten Monique. „Myndin
er algjörlega án samtala og mér
fannst einhvern veginn passa betur
ef sögumaðurinn væri franskur.
Aðalleikkona myndarinnar er
íslensk en með mjög franskt útlit

og sá sem tók að sér að tala yfir
myndina er Frakki sem er búsettur
hér á landi. Ég þurfti svo að breyta
íbúðinni minni þannig að hún liti
út fyrir að vera frönsk og það var
ekki auðvelt verk. Ég eyddi miklum
tíma í að finna alls kyns hluti er
gætu talist franskir í útliti og lagði
mjög mikla áherslu á að smáatriðin
væru í lagi og þannig gekk þetta
upp.“
Jasmin hyggur á áframhaldandi
störf innan íslenska kvikmyndageirans í framtíðinni. „Planið er
að vinna áfram hér enda er Ísland
orðið mitt land og hér vil ég vera,“
segir hann að lokum.
sara@frettabladid.is

Einvalalið fylgir Bryan Ferry
QI
Stephen Fry fer á kostum
í skemmtilegum þáttum
BBC ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Save the Children á Íslandi

Tónlistarmaðurinn Bryan Ferry verður með einvalalið með sér á tónleikunum sem hann heldur í
Hörpu 27. og 28. maí.
Þrettán manns verða með honum á sviðinu,
þar á meðal öflugur danshópur, trommarinn Paul
Thompson úr Roxy Music, gömlu hljómsveitinni
hans Ferry, Paul Turner, bassaleikari Jamiroquai,
og Chris Spedding sem er einn þekktasti hljóðversgítarleikari Bretlands. Hann hefur spilað með Paul
McCartney, Roxy Music, Tom Waits og Katie Melua,
auk þess sem hann spilaði inn á plötu Stuðmanna,
Sumar á Sýrlandi.
Alls telur hópurinn sem kemur með Ferry til
landsins um þrjátíu manns. Þar verða einnig
tæknimenn og sonur hans, Isaac Ferry. Umboðsmaður söngvarans og tónleikabókari koma einnig
til Íslands en mjög sjaldgæft er að þeir ferðist með
honum á tónleika.
Óskalisti Ferrys baksviðs er lágstemmdur. Hann
hefur beðið um að nuddarar verði til taks, auk þess
sem hann vill kampavín af gerðinni Dom Perignon.
Evian-vatn er einnig á listanum en hið tæra íslenska
vatn verður líklega frekar fyrir valinu.

Á LEIÐ TIL ÍSLANDS Bryan Ferry stígur á svið á tvennum tón-

leikum í Hörpu í lok maí.

Þetta verða fyrstu tónleikar Bryans Ferry á þessu
ári og þeir fyrstu síðan hann lauk Olympia-tónleikaferð sinni í London í desember í fyrra. Hún samanstóð
af fimmtíu tónleikum og var uppselt á þá alla. Það er
einmitt uppselt á fyrri tónleikana í Hörpu en enn eru
til miðar á þá síðari á Midi.is.
-fb
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Forsetahjón á Facebook
Kosningabarátta Ólafs Ragnars
Grímssonar sitjandi forseta hófst
í gær. Opnuð var kosningaskrifstofa, vefurinn www.olafurogdorrit.
is og teknar í notkun Facebooksíður bæði fyrir Ólaf og konu hans
Dorrit Moussaieff. Dorrit segist á
síðunni vera að kynnast Facebook
og setti inn í sinni annarri færslu
kveðju til mæðra í tilefni mæðradagsins. „Besti staðurinn í heiminum til að vera barn er á Íslandi.
Besti staðurinn í heiminum til að
vera móðir er á Íslandi,“ segir hún
þar. Facebook-síður þeirra hjóna
voru báðar opnaðar í gær. Í gærkvöldi höfðu 485 skráð sig á síðu
Ólafs, en 544 á síðu Dorritar.

Fengu bara tveggja tíma
svefn fyrir fyrstu æfingu
Fyrsta æfing Gretu Salóme og
Jónsa fyrir Eurovision-keppnina var
haldin í Bakú í gær. Blaðamaður
á vefsíðu Eurovision-keppninnar
hreifst af söng þeirra og fannst þau
ná vel saman, bæði baksviðs og á
sviðinu sjálfu. Páll Óskar Hjálmtýsson, Eurovision-sérfræðingur,
er á sama máli á Facebook-síðu
sinni og hrósar Gretu og Jónsa
fyrir frammistöðuna. Hann segir
þau hafa „massað“ þetta þrátt
fyrir að hafa aðeins sofið í tvo
tíma eftir langt og strangt ferðalag
til Aserbaídsjan. Páll Óskar er
bjartsýnismaður og spáir því að
Ísland og Svíþjóð geti
mögulega slegist um
fyrsta sætið í
keppninni.
- fb, óká
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Stunginn með hnífi á
Laugavegi
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Barátta Ólafs forseta fyrir
endurkjöri er hafin
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Forsetinn segir Jóhönnu vera í
herferð gegn sér

4

Stormur á landinu öllu
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Slökkviliðið kallað að
Þjóðleikhúsinu
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