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SKOÐUN Gouda-ostur er lostæti
enda jafn útlenskur og hæg breytileg
átt, skrifar Guðmundur Andri. 13

MENNING Ásdís Lísa Karlsdóttir gæti
keppt í fegurðarsamkeppninni Ungfrú
heimi fyrir Filippseyjar. 22

SPORT Manchester-liðin höfðu betur
í stórleikjum gærdagsins í enska boltanum. 30
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FRÉTTIR

Hægir á viðræðum við ESB
Ríkisstjórnin fundar í dag um fyrirkomulag aðildarviðræðna við ESB. Hægt verður á viðræðunum fram yfir
kosningar og þeim haldið í lágmarki. Áramótakveðja Steingríms J. Sigfússonar, formanns VG, olli titringi.
STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin hittist á

Líf á hlutabréfamarkaði
Íslenska hlutabréfavísitalan hefur
hækkað um 7,3% frá áramótum.
Hlutabréfasjóðir hafa bólgnað út
að undanförnu. Lífeyrissjóðir eru
atkvæðamiklir á hlutabréfamarkaði. 2
Selja þara til þriggja landa Íslensk
bláskel þróar vörulínu úr þara og
hefur hafið tilraunaútflutning í
smáum stíl. 4
Viðræður ESB og Bandaríkjanna
Írar ætla að nýta tíma sinn í forsæti
ESB til að ljúka gerð fríverslunarsamnings við Bandaríkin, Kanada,
Japan og Indland. 6
Bardagar harðna í Malí Franski
herinn býr sig undir langvarandi átök
í Malí. 8

aukafundi í dag þar sem rætt verður
um fyrirkomulag aðildarviðræðna
við Evrópusambandið (ESB) fram
yfir kosningar. Fundað hefur verið
um málið á milli ráðherra og í þingflokkum stjórnarflokkanna.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður lagt til að hægja á
viðræðunum fram yfir kosningar.
Aðeins verði viðhaldið lágmarksstarfsemi; gagnaöflun og skiptum á
upplýsingum. Ákvörðun um áframhald viðræðnanna og fyrirkomulag
þeirra verði verkefni nýrrar ríkisstjórnar.
Áramótaávarp Steingríms J.
Sigfús sonar, formanns Vinstri
grænna, á vef flokksins hefur vakið
titring hjá Samfylkingunni.
„Óumflýjanlegt er að endurmeta
nú stöðu viðræðna við Evrópu-

sambandið í ljósi breyttra forsendna og búa um það mál með
ábyrgum hætti,“ sagði Steingrímur
þar og bætti því við að vilji þjóðarinnar yrði að varða veginn, þar
sem ekki tækist að leggja samning
í þjóðaratkvæði á kjörtímabilinu.
„Að ákveða hvernig verður búið um
málið til næstu mánuða og missera
og hvenær og hvernig verður leitað
leiðsagnar frá þjóðinni í þeim efnum
er verkefni næstu vikna.“
Þessi orð urðu tilefni fundarhalda
Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra með ýmsum forystumönnum flokkanna; formanni og varaformanni Vinstri grænna sem og
innanríkisráðherra og varaformanni
Samfylkingarinnar og utanríkisráðherra. Þá hafa þingflokkar
stjórnaflokkanna fundað um málið.
Heimildir Fréttablaðsins herma

Evrópusambandsferlið í hnotskurn
Viðræðum
lokið

Afstaða Íslands
í vinnslu

16. júlí 2009 Alþingi samþykkir að
fela ríkisstjórninni að leggja inn
umsókn um aðild að ESB.
23. júlí 2009 Össur Skarphéðinsson
utanríkisráðherra afhendir umsókn
Íslands um aðild að ESB.
27. júní 2010 Aðildarviðræður
hefjast formlega.
27. júní 2011 Efnislegar samningaviðræður hefjast.

Afstaða
Íslands ljós

að Samfylkingin hafi óttast að með
þessu væri Steingrímur að boða
stuðning við það að hlé yrði gert
á aðildarviðræðum og það sett í
þjóðar atkvæði hvort þeim yrði
haldið áfram.
Samfylkingin kom þeim skilaboðum á framfæri að það jafngilti

stjórnarslitum. Nú á að reyna að
koma ESB-málum fyrir þannig að
þau þvælist ekki fyrir samstarfi
flokkanna fram að kosningum.
Reikna má með því að ESB-málin
verði fyrirferðarmikil á landsfundum beggja flokkanna, sem
verða í febrúar.
- kóp
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HM í handbolta á Spáni:
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Svalt í veðri Í dag má búast við
norð- og austlægum áttum, 3-8 m/s en
hvassara á annesjum NA-til. Úrkomulítið
og bjart á suðurhelmingi landsins en
stöku él N- og NA-lands. 4
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VEL STUDDIR Stuðningsmenn Íslands láta vel í sér heyra í stúkunni í Sevilla þegar strákarnir okkar eru að spila á HM í hand-

bolta. Eftir tap gegn Rússum á laugardag tóku stuðningsmennirnir gleði sína á ný við stórsigur á Síle.

HANDBOLTI Ísland vann sinn
fyrsta sigur á HM í handbolta í
gær er strákarnir okkar unnu
stórsigur á Síle, 38-22. Þar með
kvittuðu þeir fyrir svekkjandi
fimm marka tap gegn Rússlandi
á laugardag.
„Það var margt jákvætt hjá
okkur í þessum leik,“ sagði
Snorri Steinn Guðjónsson eftir
sigurinn í gær. „Margir fengu
að spreyta sig og við náðum að
hrista Rússaleikinn af okkur.“
Arnór Þór Gunnarsson fékk
óvænt tækifæri í byrjunarliði
Íslands í gær og var markahæstur með sjö mörk. Róbert
Gunnarsson missti þó af leiknum
vegna meiðsla.
Næsti andstæðingur Íslands
verður Makedónía, en liðin
eigast við klukkan 17.00 á morgun. Makedónar hafa unnið báða
leiki sína til þessa á mótinu –
gegn Síle og Katar.
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Töluverð andstaða við aukin réttindi samkynhneigðra í Frakklandi:

Hundruð þúsunda mótmæla
FRAKKLAND, AP Hundruð þúsunda manna komu

Við ﬂytjum þér
góðar fréttir

Sími 585 8300 | www.postdreiﬁng.is

saman við Eiffel-turninn í París í gær til að mótmæla áformum landstjórnarinnar um að tryggja
samkynhneigðum rétt til að ganga í hjónaband.
Þessum nýju réttindum myndi fylgja réttur samkynhneigðra para til þess að ættleiða og ala upp
börn.
Samkvæmt skoðanakönnunum styður yfirgnæfandi meirihluti Frakka aukin réttindi samkynhneigðra en sá stuðningur minnkar nokkuð þegar
kemur að ættleiðingum og barneignum samkynja
para.
Andstaðan er hörðust í strjálli byggðum landsins.
Sumir tala um að með lögunum verði gerðar það
róttækar breytingar á siðmenningunni að ekki verði
við unað: „Við höfum ekkert á móti því að lífshættir
fólks séu mismunandi en við teljum að barn verði
að alast upp hjá föður og móður,“ segir Philippe
Javaloyes, bókmenntafræðikennari frá héraðinu
Franche Comte í austurhluta Frakklands.
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MÓTMÆLENDUR Í PARÍS Alls er talið að á fjórða hundrað
þúsund manns hafi tekið þátt.
NORDICPHOTOS/AFP

Lögreglan í París telur að allt að 340 þúsund
manns hafi tekið þátt í mótmælunum, sem eru þá
með fjölmennustu mótmælafundum landsins frá
stúdentamótmælunum árið 1984.

b ó k a b ú ð
- gb
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SPURNING DAGSINS

14. janúar 2013 MÁNUDAGUR

Dani segist hafa njósnað fyrir bandaríska, breska og danska ríkið:

Áfrýjunarréttur úrskurðar:

Var innanbúðar í Al Kaída

Réttað aftur
yfir Mubarak

DANMÖRK, AP „Ég er ánægður með

Bjarni, sagði tölvan nei?
„Já. Computer says no. Við notum
teninga næst.“
Bjarni Júlíusson, tölvunarfræðingur og
formaður Stangaveiðifélags Reykjavíkur,
bjó til forrit til að draga úr umsóknum um
morgunvaktir í Elliðaám í sumar. Hann sótti
sjálfur um leyfi en fékk ekki.

að hafa getað bjargað mannslífum
en ég þarf greinilega að gjalda fyrir
það núna,“ segir Morten Storm, 37
ára gamall Dani sem segist hafa
njósnað í sex ár um hryðjuverkamenn í samtökunum Al Kaída.
Síðastliðið haust skýrði hann frá
sögu sinni í fjölmiðlum og hefur nú
einnig gefið út bók, sem kemur út
í Danmörku í dag. Hvorki danskar,
bandarískar né breskar leyniþjónustustofnanir hafa þó viljað staðfesta frásagnir hans.
Storm var meðlimur í vélhjóla-

gengi í Danmörku þegar hann snerist til íslamstrúar, þá aðeins nítján
ára gamall. Hann hélt til Jemens að
læra um Kóraninn og var kominn
á fremsta hlunn með að ganga til
liðs við hryðjuverkasamtök þegar
honum snerist hugur og gerðist
njósnari.
Hann gefur lítið fyrir efasemdaraddir sem segja sögu hans ótrúverðuga og spyr á móti hvers vegna
leyniþjónustustofnanirnar hafi
hvorki viljað neita né staðfesta:
„Stundum eru upplýsingar í þögninni.“
- gb

MORTEN STORM Gefur lítið fyrir

efasemdaraddir sem segja sögu hans
ótrúverðuga.
NORDICPHOTOS/AFP

EGYPTALAND, AP Áfrýjunar réttur
í Kaíró felldi í gær úr gildi dóm
yfir Hosni Mubarak, fyrrverandi forseta, og mælti svo fyrir
að efna þyrfti til annarra réttarhalda.
Mubarak, sem er 84 ára og
heilsuveill, var á síðasta ári
dæmdur í ævilangt fangelsi
fyrir að hafa ekki komið í veg
fyrir að hundruð mótmælenda
létu lífið í uppreisninni gegn
honum árið 2011.
- gb

Hlutabréfamarkaður
að vakna til lífsins
Íslenska hlutabréfavísitalan hefur hækkað um 7,3% frá áramótum á æsilegustu
tveimur vikum á hlutabréfamarkaði frá bankahruni. Hlutabréfasjóðir hafa bólgnað út undanfarið og þá hafa lífeyrissjóðir aukið eign sína í hlutabréfum nokkuð.
VIÐSKIPTI Áhugi á íslenska hluta-

Vistaskipti í boltanum:

Líður að þingkosningum:

Eiður Smári til
Club Brugge

Gengið frá 4
framboðslistum

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen er genginn til liðs við belgíska úrvalsdeildarfélagið Club
Brugge.
Þetta staðfesti félagið á
heimasíðu sinni í gærkvöldi.
Eiður Smári kemur frá grannliðinu Cercle Brugge eftir stutta
dvöl þar en hann samdi til Club
til loka tímabilsins 2014.
Eiður Smári hefur skorað sex
mörk í þrettán leikjum fyrir
Cercle.
Talið er að Club hafi greitt
Cercle 50-85 milljónir króna
fyrir hann.

STJÓRNMÁL Samfylking gekk frá
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uppstillingu á þrjá framboðslista um helgina og Framsóknarflokkurinn á einn.
Í Suðurkjördæmi leiðir Sigurður Ingi Jóhannsson lista
Framsóknar, í öðru er Silja Dögg
Gunnarsdóttir og Páll Jóhann
Pálsson í því þriðja.
Eins og fyrir lá leiða Össur
Skarphéðinsson og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir lista Samfylkingar í Reykjavíkurkjördæmum
og Guðbjartur Hannesson leiðir
í Norðvesturkjördæmi og Ólína
Þorvarðardóttir er í öðru sæti. - þj
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voru með besta móti.
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, sagði í samtali við Fréttablaðið að framan af degi hefði gengið
á með éljum en upp úr klukkan tvö hefði brostið á með blíðu. Rúmlega
fimm þúsund manns lögðu leið sína á skíðasvæðið.
„Færið var æðislegt. Nýfallinn snjór ofan á troðnu, sem hentar öllum,
bæði fólki á brettum og skíðum.“
Magnús segir mikið standa til um næstu helgi, þar sem á sunnudaginn
verði frír aðgangur fyrir yngri kynslóðina og margs konar uppákomur
og námskeið til að kynna skíða- og brettaíþróttir fyrir áhugasömum. - þj

1.150

2.11.12

FRÍSTUNDIR Fjölmenni var í Bláfjöllum í gær, þar sem bæði veður og færi
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5.000 manns í Bláfjöllum í gær
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Fyrirtaksaðstæður og veðurblíða á skíðasvæðunum:

2.5.12

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íslenski hlutabréfamarkaðurinn
2012 til 2013

2.3.12

bærar aðstæður í Bláfjöllum í gær.

bréfamarkaðnum er farinn að
glæðast verulega á ný eftir tíðindalítil ár. Fyrstu tvær vikur ársins
2013 voru þær æsilegustu á markaðnum frá bankahruni.
„Hlutabréf hafa hækkað mikið
á skömmum tíma. Ég held að það
séu líkur á því að ekki sé innistæða
fyrir þessum hækkunum hjá öllum
félögunum. Annars finnst mér líklegt að fjárfestar muni endurmeta
stöðuna þegar uppgjörin koma,
þá spyrja menn sig gjarnan hvort
upphæðirnar séu eðlilegar út frá
rekstrarniðurstöðu. En það er ansi
mikið kapp núna,“ segir Sigþór
Jónsson, framkvæmdastjóri Landsbréfa, dótturfélags Landsbankans.
Á fyrstu átta viðskiptadögum
ársins var meðaldagvelta með
hlutabréf fimmföld á við meðaltal
ársins 2012. Þá hefur úrvalsvísitalan OMXI6 hækkað um 7,29% en
til samanburðar hækkaði hún um
16,37% allt árið í fyrra, sem var
hið besta frá bankahruni.
Þrjú ný félög; Reginn, Eimskip
og Vodafone, voru skráð í Kauphöllina á síðasta ári, en þau fylgdu
í kjölfar Haga, sem urðu í desember 2011 fyrsta félagið til að vera
skráð á markað eftir bankahrun.
Fjölgun fjárfestingarkosta er
undantekningalaust nefnd sem
ein skýringa aukins áhuga á hlutabréfum, en markaðsvirði þessara
fjögurra félaga er 100 milljarðar
króna, sem er tæpur þriðjungur
virðis allra félaga Kauphallarinnar.
Til marks um aukinn áhuga á
hlutabréfum hafa sjóðir sem fjárfesta í innlendum hlutabréfum
bólgnað út undanfarið. Þá hafa
lífeyrissjóðir aukið hlutfall hluta-

2.1.12

Á SKÍÐUM SKEMMTI ÉG MÉR Rúmlega fimm þúsund manns nutu lífsins við frá-

Hlutabréfavísitala -OMIX6
Meðaldagvelta í milljónum króna eftir mánuðum

bréfa af eignasafni sínu nokkuð.
Stærsti opni hlutabréfasjóður
landsins er sjóðurinn ÍS-15 sem
Stefnir, dótturfélag Arion banka,
heldur úti. Sá sjóður hefur rúmlega
fjórfaldast frá árslokum 2011 og er
nú 14,7 milljarðar að stærð. Þar af
hefur sjóðurinn stækkað um 4,2
milljarða frá áramótum.
Á sama tímabili hefur næststærsti hlutabréfasjóðurinn,
Úrvalsbréf sem Landsbréf heldur
úti, rúmlega tvöfaldast og sjóðurinn Öndvegisbréf sem Landsbankinn stofnaði í desember er
þegar orðinn 1,3 milljarðar. „Það
er töluvert innflæði til okkar þótt

ávöxtun spili líka inn í stækkun
sjóðanna. Fjárfestar eru að færa
sig úr öðrum eignaflokkum í hlutabréf þannig að ákveðin eignatilfærsla er að eiga sér stað,“ segir
Sigþór.
Tvö sjóðastýringarfyrirtæki,
Íslensk verðbréf og Júpíter, fóru
af stað með nýja hlutabréfasjóði
á árinu 2012. Loks hafa lífeyrissjóðirnir aukið verulega eign sína
í hlutabréfum. Jókst hún um sjötíu
milljarða á fyrstu ellefu mánuðum ársins 2012 en þar með hækkaði hlutfall hlutabréfa af heildareignum þeirra úr 5,5% í tæp 8%.
magnusl@frettabladid.is

Þrjár skotárásir í nágrenni Kaupmannahafnar um helgina:

Nítján ára piltur var myrtur
DANMÖRK Um helgina urðu þrjár skotárásir í
nágrenni Kaupmannahafnar. Lögreglan telur að
árásirnar tengist.
Á föstudag var nítján ára piltur drepinn í skotárás í bænum Høje Gladsaxe og 21 árs maður
særðist í sömu árás.
Á laugardag kom til skotbardaga milli tveggja
hópa í Køkkedal. Þar særðist einn maður á fæti.
Alls var að minnsta kosti fimmtán skotum hleypt
af í þeim átökum. Einn maður var handtekinn þar,
grunaður um aðild að skotárásinni.
Í gær varð síðan tvítugur maður fyrir skoti í
bakið í bænum Hareskovby skammt frá Værløse
og lá hann þungt haldinn á sjúkrahúsi.
Í kjölfar skotárásanna hafa alls þrjár bifreiðar
fundist gjöreyðilagðar af eldi. Þeim hafði öllum
verið stolið og allt benti til þess að árásarmennirnir hefðu með þessu verið að losa sig við bifreiðarnar.
Nítján ára pilturinn sem lét lífið varð fyrir skoti
þegar hann var að koma út af pitsustað í Høje
Gladsaxe ásamt vini sínum.
- gb

DANSKA LÖGREGLAN Hefur haft í nógu að snúast um

helgina.

NORDICPHOTOS/AFP

GDJXU

VWHLQL

Viltu geta tekið þessar flottu græjur
með þér hvert sem þú ferð og
tengt þær netinu?
Þetta litla box er í raun þráðlaus WiFi router sem
þú getur tekið með þér hvert sem þú ferð og
tengt allt að fimm tæki við netið samtímis.

3G hneta (ferðabox)

12.990 kr. stgr.
1 GB netþjónusta: 1.190 kr.
Þú velur 3G internet áskrift eða frelsi hjá Nova.
Stærð: 9 cm á hæð x 6 cm á breidd.
Rafhlöðuending í notkun 5 klst.

Ef þú átt iPad eða iPhone er frábært að eiga líka Apple TV
Frábær græja fyrir þá sem eiga iPhone, iPod touch eða iPad. Með Apple TV
getur þú streymt efni úr iPhone/iPod touch/iPad beint í sjónvarpið.

Apple TV

24.990 kr. stgr.

ærstitsitaður
Setm
m

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

í heimi!
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GENGIÐ
11.01.2013
Bandaríkjadalur

128,22 128,84

Sterlingspund

206,63 207,63

Evra

170,07 171,03

Dönsk króna

22,791 22,925

Norsk króna

23,127 23,263

Sænsk króna

19,698 19,814

Japanskt jen

1,4417 1,4501

SDR

196,87 198,05

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
233,1558

Síminn býður upp á nýjung í sjónvarpi sem kallast tímaflakk:

Önnur hópnauðgun:

Aðgengilegri sjónvarpsdagskrá

Sex manns
handteknir

TÆKNI Tímaflakk kallast nýjung hjá Símanum, en

INDLAND, AP Sex manns voru

með því verður hægt að horfa á sjónvarpsefni hvenær sem er innan sólarhrings frá því að efnið var
fyrst sýnt. Öll heimili sem tengjast sjónvarpi Símans
munu hafa aðgang að flakkinu. Áætlað er að kerfið
verði aðgengilegt flestum um miðjan mánuðinn.
Að sögn Gunnhildar Örnu Gunnarsdóttur,
upplýsingafulltrúa Símans, mun fyrirtækið sjá
um geymslu á öllu efni og því verður hver þáttur
aðgengilegur áhorfendum þegar þeim hentar.
„Þetta er viðbót við þá þjónustu sem þegar er
til staðar. Nú þarf fólk ekki að bíða eftir þáttum á
„plúsnum“ heldur getur horft á þáttinn strax og svo
raðað sjónvarpsdagskránni eins og því hentar. Þetta

handteknir á Indlandi í gær,
grunaðir um hópnauðgun í langferðabifreið í Punjab-héraði á
föstudagskvöld, aðeins fjórum
vikum eftir hrottalega hópnauðgun í strætisvagni í Delhi.
Konan var eini farþeginn í
bifreiðinni.
Í stað þess að hleypa henni
út ók vagnstjórinn með hana á
afskekktan stað þar sem fimm
vinir hans tóku þátt í að nauðga
henni.
- gb

BYLTING Í SJÓNVARPI Upplýsingafulltrúi Símans segir tímaflakkið vera einstaka viðbót við þjónustu fyrirtækisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mun auðvelda mörgum lífið og er til dæmis alveg
yndislegt fyrir barnafólk,“ útskýrir Gunnhildur
Arna.

- sm

Selur þara til þriggja landa
VIÐ BLÖNDULÓN Enn eru virkjunar-

möguleikar í Blöndu.

Nýjar smávirkjanir nyrðra:

Enn virkjað hjá
Blöndu og Gilsá
ORKUMÁL Landsvirkjun skoðar

nú að nýta 68 metra fall á 20 kílómetra langri veituleið Blönduvirkjunar, frá Blöndulóni að Gilsárlóni,
til að framleiða allt að 32 megavöttum af rafmagni. Veituleiðin
er í manngerðum skurðum vestan
við Blöndugil. Gert er ráð fyrir að
reisa allt að þrjár virkjanir.
Vinna á mat á umhverfisáhrifum í sumar. „Verði niðurstöður
mats á umhverfisáhrifum jákvætt
og hagkvæmniáætlanir koma vel
út verður í framhaldi sótt um leyfi
til frekari framkvæmda,“ segir á
vef Landsvirkjunar.
- gar

Iðnaðarmenn í Hafnarfirði:

Lóðagjöldin
verði látin bíða
FRAMKVÆMDIR Meistarafélag
iðnaðarmanna í Hafnarfirði segir
að í ljósi ástandsins á byggingarmarkaði þurfi bæjaryfirvöld að
koma til móts við verktaka með
hagstæðari kjörum á lóðum.
Í bréfi til bæjaryfirvalda leggur
Ágúst Pétursson, formaður MIH,
til að bærinn láni lóðarverð vaxtalaust þar til hús eru fokheld og
reikni heldur ekki fasteignagjöld á
framkvæmdina fyrr en þá. „Öllum
ætti að vera ljós sá fjárhagslegi
ávinningur bæjaryfirvalda af því
að koma lóðum í framkvæmdir og
þjóðfélagslegi ávinningur að hér
hefjist framkvæmdir svo fljótt sem
unnt er,“ skrifar formaðurinn. - gar

Matvælafyrirtæki í Stykkishólmi þróar vörulínu úr þara og hefur hafið tilraunaútflutning í smáum stíl. Sérfræðingur Matís telur möguleika í þaravinnslu vera mikla og sér vistvænan iðnað sem raunhæfan möguleika.
NÝSKÖPUN Matvælafyrirtækið
Íslensk bláskel og sjávargróður
(ÍB&S) í Stykkishólmi þróar vörulínu úr þara og hefur þegar hafið
tilraunaútflutning í smáum stíl til
þriggja landa. Matís, sem hefur
verið fyrirtækinu innan handar, telur mikla möguleika felast í
þaravinnslu, en alþjóðlegir markaðir eru stórir bæði fyrir matvæli
og nýtingu þara í lyfjaiðnaði.
Símon Sturluson, einn eigenda
ÍB&S, segir að þaravinnslan hafi
fyrst komið til sem aukageta með
skelræktun fyrirtækisins.
„Þetta er smátt í sniðum ennþá.
Þetta er tilraunaútflutningur til
þriggja landa í augnablikinu; Danmerkur, Noregs og Spánar. Þarinn
er yfirleitt seldur þurrkaður enda
er það langbesta geymsluaðferðin,“
segir Símon og bætir við að markaðurinn fyrir þaraafurðir sé mjög
stór.
Símon segir engan vafa á að
tækifærin til þaravinnslu í Breiðafirði séu mikil vegna þess að mikið
af góðu hráefni sé til staðar og
ekki síður vegna hreinleika náttúrunnar. Ekki skemmi heldur fyrir
að Snæfellsnes sé umhverfisvottað
samfélag; allt hjálpist þetta að.
„Kaupendur vörunnar líta mjög
til þessa og vilja okkar vöru þó að
hún sé nokkru dýrari en til dæmis
á Írlandi.“ ÍB&S hefur nú fimm
starfsmenn í vinnu yfir sumarið við þaravinnslu og er unnið úr
nokkrum tugum tonna árlega.
Haraldur Hallgrímsson, sviðsstjóri nýsköpunar- og neytendasviðs Matís, segir að þari hafi um
langan tíma verið matvara, sérstaklega í Asíulöndum, en eitthvað hafi gerst í Evrópu, og þá
ekki síst á Íslandi, sem hafi orðið
þess valdandi að neyslan minnkaði
verulega. Nú hafi þetta breyst og
megi horfa til japanskrar matar-

Þari er til margs
nothæfur
■ Þari er notaður til framleiðslu
á kombu, wakame, nori og
heilsuafurðum.
■ Beltisþarinn líkist japansþara
bæði hvað varðar útlit og
bragð.
■ Vitað er að beltisþari er ríkur
af andoxunarefnum auk steinog trefjaefna sem draga í sig
kólesteról og þungmálma úr
líkamanum.
■ Auk nýtingar til manneldis má
nýta þara í ýmsar húðvörur (til
að mynda þarasafa sem notaður er í þaraböð), en auk þess
má súta hann í ýmsar vörur
sem fiskroð er núna notað í.
■ Áætlað er að í norðanverðum
Breiðafirði finnist hundruð
þúsunda tonna af þara.

menningar, sem njóti síaukinna
vinsælda, sem hluta skýringarinnar.
Haraldur telur um vannýtta auðlind að ræða og umtalsverð tækifæri séu fyrir hendi. „Hér erum
við að tala um að flytja út þara
eins og fisk til sölu á kröfuhörðum
markaði sem er tilbúinn að borga
fyrir gæði, en þar liggja okkar
tækifæri.“ Hann bætir við að ekki
sé aðeins um tækifæri á matvælamarkaði að ræða heldur einnig til
að selja vörur til snyrtivöruframleiðenda, svo dæmi sé tekið.
Haraldur telur forsendur til að
stofna fyrirtæki í framtíðinni, eitt
eða fleiri, sem nýti þaraauðlindina
á sjálfbæran hátt. „Við teljum að
mögulegt sé að byggja upp iðnað
í kringum þetta og að þetta verði
ekki bara eitt eða tvö lítil fyrirtæki.“
svavar@frettabladid.is

Á ÞARAMIÐUM Símon Sturluson ásamt Árna Jóni Einarssyni „gæðastjóra“ við að
vinna þara í Breiðafirði.
MYND/SÍMON

Íslensk bláskel og sjávargróður ehf.
■ Nýverið var nafni fyrirtækisins breytt í Íslensk bláskel og sjávargróður
ehf. með enska hjáheitið Icelandic Mussel&Seaweed til að undirstrika
þau tækifæri sem fyrirtækið sér í vinnslu sjávargróðurs.
■ Fyrirtækið, sem var stofnað árið 2007, safnar og ræktar bláskel og
safnar sjávargróðri með vistvænum og sjálfbærum hætti á nokkrum
stöðum í Breiðafirði.
■ Fyrirtækið nýtir báta, atvinnuhúsnæði, dreifingaraðila og mannskap
sem ÍB&S hefur yfir að ráða til skelja- og þararæktunar, svo að
samlegðaráhrifin eru mikil í starfseminni.
■ Fyrirtækið á 210 fermetra vinnsluhúsnæði og hefur uppskorið bláskel
og selt á markaði nær samfleytt frá janúar 2010. Þá hefur verið uppskorinn ýmiss konar sjávargróður og hann saltaður og þurrkaður.
Starfsmenn fyrirtækisins hafa aflað sér þekkingar á sviði bláskeljaræktunar og -söfnunar á sjávargróðri og er búið að byggja upp tengslaog sölunet sem fer stöðugt stækkandi.

Veðurspá
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Gildistími korta er um hádegi
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VERTU VAKANDI
EKKI BÚAST VIÐ AÐ MERKIN SÉU AUGLJÓS HJÁ BARNI
SEM SÆTIR KYNFERÐISLEGRI MISNOTKUN. MERKIN ERU OFT
TIL STAÐAR EN ÞÚ ÞARFT AÐ KOMA AUGA Á ÞAU.

Kynntu þér nánar bæklinginn 7 skref til varnar börnum okkar
á vefnum www.blattafram.is
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SVEIFLUR Í dag verður svalt á landinu en í nótt kemur lægð upp að suðvesturströnd
landsins og þá bæði hvessir af suðaustri og hlýnar í veðri. Samkvæmt spám fylgir
lægðinni töluverð úrkoma en þó verður að mestu úrkomulítið norðaustantil.
Alicante 15°
Aþena 15°
Basel
4°

Berlín
-2°
Billund
0°
Frankfurt -2°

Friedrichshafen 1°
-1°
Gautaborg
Kaupmannahöfn -1°

Las Palmas 20°
London
4°
Mallorca
14°

New York 13°
Orlando 27°
Ósló
-8°

París
4°
San Francisco 11°
Stokkhólmur -5°

1°
Miðvikudagur
Fremur hæg S-átt, skúrir eða slydduél.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is
og Vera Einarsdóttir vera@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, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

6

| FRÉTTIR |

14. janúar 2013 MÁNUDAGUR

NORÐURLÖND
Vændiskaupendur ekki yfirheyrðir

1

1

2

SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Svíþjóð yfirheyrði ekki

alla meinta vændiskaupendur þegar hún
rannsakaði mál Görans Lindberg, fyrrverandi
lögreglustjóra, sem var dæmdur fyrir nauðgun
og kaup á vændi árið 2010.
Sautján ára stúlka, sem fyrrverandi lögreglustjórinn hafði bundið fasta og nauðgað, lét lögregluna fá lista árið 2007 með upplýsingum um
marga vændiskaupendur.
Stúlkan segir í viðtali við sænska ríkisútvarpið
að ef rannsókn hefði ekki verið hætt hefðu
kannski stúlkurnar sem beittar voru ofbeldi á
eftir henni ekki þurft að ganga í gegnum sams
konar helvíti og hún.

Milljarðatap Rauða krossins vegna
spilakassabanns

Fíkniefni í fimmta hverjum bíl

2

fimmta hverjum
bíl sem stöðvaður var á leið yfir
Eyrarsundsbrúna
frá Danmörku til
Svíþjóðar í fyrra
fundust fíkniefni.
Sænsk tollayfirvöld
stöðvuðu 585 bíla
frá 20. febrúar til 12.
mars síðastliðið ár. Í
125 tilfellum, eða í fimmta hverjum bíl, fundust
fíkniefni, að því er segir í frétt Berlingske.
Danski þjóðarflokkurinn segir þörf á fleiri
tollvörðum í Danmörku og öflugra landamæraeftirliti.

NOREGUR Rauði krossinn í Noregi hefur

tapað allt að hálfum milljarði norskra króna,
eða rúmlega 11,5 milljörðum íslenskra króna, á
ári eftir að bann við spilakössum var sett á árið
2007.
Markaðsstjóri Rauða krossins, Øistein
Mjærum, segir í viðtali á vef Aftenposten að
laga verði starfsemina að tekjutapinu. Ekki hafi
tekist að brúa bilið þrátt fyrir happdrætti sem
sett hafi verið á laggirnar.
Hjálparsamtök í Noregi hafa einnig áhyggjur
af væntanlegum breytingum á úthlutun á
tekjum norsku getraunanna.

3

3

DANMÖRK Í

Fríverslunarviðræður ESB
og Bandaríkjanna í forgangi
FARSÍMI Reglugerð ESB setur þak á

verðskrár fyrir símtöl í farsíma milli
landa.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ESB-reglur um farsímagjöld:

Hámarksverð á
millilandaspjall
FJARSKIPTI Samkvæmt reglugerð
ESB um samtöl í farsíma milli
Evrópulanda, sem tók gildi hér
á landi fyrir skemmstu, mega
símafyrirtæki ekki rukka meira
en 60,9 krónur á mínútuna fyrir
að hringja milli EES-landa.
Samkvæmt reglugerðinni má
að hámarki taka 16,8 krónur á
mínútu fyrir að taka á móti símtali, 18,9 krónur fyrir að senda
SMS og 147,02 krónur á Mb. Ekki
skal taka þóknun fyrir að taka á
móti SMS-skeyti.
Stóru símafyrirtækin þrjú
á Íslandi höfðu þegar lagað
verðskrá sína að þessum reglum
að mestu eða öllu leyti.
- þj

Tölur Hagstofu Íslands:

508 gengu úr
Þjóðkirkjunni
FÓLK Alls sögðu 508 Íslendingar

sig úr Þjóðkirkjunni frá október
2012 til ársloka en 86 skráðu sig
í hana. Þetta kemur fram í tölum
Hagstofunnar.
Af þeim sem sögðu sig úr Þjóðkirkjunni gengu 115 í önnur trúfélög, 183 gengu í fríkirkjur og 210
ákváðu að standa utan trúfélaga.
Þegar horft er til aldurs voru 319
fæddir 1981 eða fyrr. Af þeim sem
gengu í Þjóðkirkjuna voru 33 í
fríkirkjum en 11 höfðu staðið utan
trúfélaga.
- þj

Írar hyggjast nota tíma sinn í forsæti ESB til að ljúka gerð fríverslunarsamninga við Bandaríkin, Kanada, Japan
og Indland. Minni hömlur milli ESB og Bandaríkjanna eru taldar stuðla að hagvexti beggja vegna Atlantsála.
EVRÓPA Írar, sem tóku við forsæti

í ráðherraráði ESB í byrjun árs,
hyggjast nota tímann til að ljúka
gerð verslunarsamninga sem
unnið hefur verið að síðustu misseri. Þar er um að ræða samninga
við Indland, Kanada, Japan og ekki
síst Bandaríkin. Þá er upptaka
viðræðna milli ESB og Bandaríkjanna einnig yfirlýst markmið
Davids Cameron, forsætisráðherra
Bretlands, fyrir fund G8-ríkjanna
í ár þar sem Bretar verða í forsvari. The Guardian hefur eftir
Cameron að „þar sem viðskipti
Evrópu og Ameríku jafngilda um
þriðjungi af alþjóðaviðskiptum
yrði stærsta afrekið að ná að hefja
viðræður milli ESB og Bandaríkjanna“.
Framámenn í viðskiptalífi
beggja vegna Atlantshafs hafa
þrýst á um aukið frelsi í viðskiptum og fjárfestingum milli
Bandaríkjanna og ESB. Samkvæmt skýrslu sem gerð var á síðasta ári nema viðskipti þar á milli
3.800 milljörðum evra árlega,
sem nemur um helmingi af vergri
þjóðar framleiðslu allra ríkja
heimsins samanlagt.
Á leiðtogafundi ESB og Bandaríkjanna árið 2011 var tekið stórt
skref í átt til samkomulags þegar
vinnuhópur var skipaður til að
að gera úttekt á því hvernig best
mætti stuðla að auknum viðskiptum og fjárfestingu milli aðila.
Skýrslu þar að lútandi er að vænta
fyrir lok þessa mánaðar. Enda
Kenny, forsætisráðherra Írlands,
lét þau orð hins vegar falla í vikunni að þar yrði mælt með því að
gengið yrði til viðræðna.
EurActiv hefur eftir Kenny á
vef sínum að Írar vonist til þess að
samningaviðræður við Bandaríkin

geti hafist „eins fljótt og auðið er“.
Heimildir EurActiv herma að
viðræður gætu jafnvel hafist í júní
en mörg ljón séu enn í veginum.
Lítið hafi miðað í þessa átt síðustu
ár, en erfiðustu hömlurnar felist
nú í samþættingu reglugerða og
viðmiða á fjölmörgum sviðum, til
dæmis í lyfjaiðnaði, heilsugæslu,
neytendavernd og matvælaöryggi.
Verndartollar eru til staðar þó
að þeir séu frekar lágir, yfirleitt á
bilinu fimm til sjö prósent. Skýrsla
frá árinu 2010 metur það hins
vegar svo að afnám tolla eitt og
sér gæti haft í för með sér hagvöxt
upp á um 0,5 prósent í ESB og allt
að 1,3 prósent í Bandaríkjunum.
Kenny sagði viðbúið að skiptar
skoðanir yrðu um lausnir í ýmsum
málaflokkum en mikilvægt væri
að finna þau svið þar sem á milli
bæri og reyna í framhaldinu að
finna lausn sem báðir gætu sæst á.
„Það er einmitt styrkleikur
okkar Íra,“ sagði Kenny og vísaði
til mikils fjölda kaupsýslufólks af
írskum uppruna um heim allan.
„Við höfum sambönd í öðrum löndum sem við getum beitt fyrir hönd
sambandsins.“
Á blaðamannafundi í síðustu
viku lýsti José Manuel Barroso,
forseti framkvæmdastjórnar ESB,
yfir ánægju með stefnu Íra í þessum málum, enda hefðu hugmyndir um fríverslunarviðræður við
Bandaríkin verið forgangsatriði
hjá framkvæmdastjórninni.
Írar munu á næstunni funda
með viðskiptaráðherrum ríkjanna
fjögurra sem getið er að ofan en
þar að auki fundar leiðtogaráð
ESB í upphafi næsta mánaðar þar
sem Barroso boðar að framvindan
í þessum málum verði kynnt.
thorgils@frettabladid.is

MIKIÐ VERK FYRIR HÖNDUM Enda Kenny, forsætisráðherra Írlands, og José

Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, leggja áherslu á að ná sem fyrst
fríverslunarsamningum við önnur efnahagsveldi, meðal annars Bandaríkin.
NORDICPHOTOS/AFP

3.800
milljarðar evra er
heildarupphæð árlegra
viðskipta milli Bandaríkjanna og ESB.

Mikið leitað í fjárfestingar í Evrópu
Bandaríkjamenn hafa mikið leitað til Evrópu síðustu misseri hvað varðar
fjárfestingar. Árið 2011 námu bandarískar fjárfestingar í Evrópu rúmum
120 milljörðum dala en sambærileg upphæð í Kína var 40 milljarðar.
Miklar vonir eru bundnar við að frjálsari viðskipti muni koma efnahagslífi ESB-ríkja af stað á ný, en þar eru nú 26 milljónir manna án atvinnu.
Eamon Gilmore, varaforsætisráðherra Írlands, segir von til þess að fyrirhugaðir fríverslunarsamningar við Bandaríkin, Japan, Kanada og Indland
verði til þess að auka hagvöxt í ESB um allt að tvö prósent.

Ný skýrsla þremur árum eftir mannskæðan jarðskjálfta í Karíbahafi:

Betri aðbúnaður barna á Haítí
HAÍTÍ Þremur árum eftir jarðskjálftann mannskæða
sem reið yfir Haítí bendir margt til þess að uppbygging skili árangri hvað varðar aðbúnað barna, menntun og heilsu.
Í samantekt UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu
þjóðanna, úr skýrslu heilbrigðisyfirvalda í Haítí
kemur meðal annars í ljós að frá árinu 2006, þegar
síðasta skýrsla var gefin út, hefur hlutfall sex til ellefu ára barna sem sækja skóla farið úr innan við
helmingi upp í 77 prósent í fyrra.
Þá hefur bráðavannæring barna á aldrinum sex
mánaða til fimm ára dregist saman um helming,
úr tíu prósentum í fimm, og viðvarandi vannæring
hefur farið úr 29 prósentum niður í 22 prósent á síðasta ári.
Auk þess hefur barnadauði dregist saman og
aðgangur að hreinlætisaðstöðu aukist.
Gríðarlegt tjón varð í jarðskjálftanum og tugir
þúsunda létust. Opinberar tölur segja að yfir 300
þúsund hafi látist en samkvæmt óháðum úttektum er
líklegra að fjöldinn sé á bilinu 46 til 150 þúsund. Auk
þess létust þúsundir Haítíbúa í kólerufaraldri og 360
þúsund manns hafast enn við í tjaldbúðum.
- þj

BATAMERKI Ný skýrsla gefur til kynna að aðstaða barna á

Haítí fari batnandi, þremur árum eftir jarðskjálftann mannskæða. Þessi mynd er tekin í flóttamannabúðunum Marassa.
NORDICPHOTOS/AFP

Útsala í Betra Baki!

Chiro Deluxe dýna (aukahlutir á mynd botn og lappir)
Verðdæmi: 160x200 cm. Verð nú kr. 131.205 180x200 cm. Verð nú kr. 162.000,-

•
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HOLLANDIA
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl

25% afsláttur af Chiro Collection heilsudýnum
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Póst- og fjarskiptastofnun lýsti eftir áhugasömum um þátttöku:

Fjögur vilja með í 4G-uppboð
NÝIR

FJARSKIPTI Fjögur fyrirtæki munu

SPARNEYTNIR
NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR
FER 1.428 KM
Á EINUM TAturNKI

taka þátt í uppboði Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) á tíðniheimildum fyrir háhraða farnetsþjónustu, einnig kallað 4G. Þau
fyrirtæki sem tilkynntu þátttöku
eru 365 miðlar, Síminn, Fjarskipti
(Vodafone) og Nova.
PFS hefur frest fram til 25.
janúar til að fara yfir þátttökubeiðnirnar áður en uppboðið sjálft
hefst hinn 11. febrúar.
Uppbygging 4G-kerfis á Íslandi
gæti því hafist áður en langt um
líður. Samkvæmt skýrslu Mann-

vits gæti kostnaðurinn við að
breiða út þjónustuna til áttatíu
prósenta landsins, með gagnaflutningshraða upp á tíu megabita
á sekúndu, numið á 22 til 33 milljörðum króna.
4G-tæknin býður upp á talsvert hraðari tengingu en 3G og er
álitin framtíðin í þessum efnum.
Tækninni var fyrst hleypt almennt
af stokkunum á Norðurlöndunum
árið 2009 og eru nú helstu borgir
og bæir þar innan dreifikerfanna,
sem ná til um og yfir níutíu prósenta íbúa.
- þj

SNJALLSÍMAR 4G-tæknin hefur brátt
innreið sína á Íslandi fyrir alvöru, en
fjögur fyrirtæki ætla að taka þátt í uppboði PFS á tíðniheimildum í næsta
mánuði.

aks
M.v. blandaðan

RENAULT
AULT MEGANE II SPORT TOURE
TOURER
1.5 dísil,l,, sjálfskiptur.
j
p Verð 3.890 þús.
þ kr.

4,2

Eyðsla:
y
l/100 km*

VINSÆLASTI
INN
SPORTJEPtofuP201
2
ars
Samkv. Umferð

FRANSKIR HERMENN Í MALÍ Árásin á Konna í lok síðustu viku hefur orðið til þess að Frakkar og nágrannaríkin koma stjórnarSHIFT_

hernum til hjálpar.

NORDICPHOTOS/AFP

Bardagar harðna í
norðanverðu Malí
NISSAN
SSAN QASHQAI
QASHQ
HQ
QAI – 4
4x4
x4
4

4,6

Eyðsla:
l/100 km*

Franski herinn býr sig undir langvarandi átök í Malí. Nágrannaríkin senda herlið
til aðstoðar stjórnarhernum, sem hefur litla burði til að verjast harðskeyttu liði
uppreisnarmanna. Bretar hafa einnig boðist til að aðstoða við herflutninga.
MALÍ, AP „Stríðið er rétt að byrja,“

SPARNEYTINN
RU ur
SUBAsíns
parnað
Ný vél, aukinn ben

ENNEMM / SÍA / NM561 19

*Miðað við blandaðan
blan
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SUBARU XV – 4x4
Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

6,6

Eyðsla:
l/100 km*

hefur bandaríska fréttastöðin CNN
eftir Sanda Oud Boumana, talsmanni íslamskra uppreisnarmanna
í norðurhluta Malí. „Bardagamenn
okkar eru reiðubúnir að deyja fyrir
málstaðinn.“
Franski herinn hefur komið
stjórnarhernum til aðstoðar og gert
loftárásir á uppreisnarmenn undanfarna daga ásamt því að senda
sérsveitarmenn á vettvang. Um
helgina samþykktu síðan nágrannaríkin Níger, Búrkína Fasó, Senegal
og Nígería að senda herlið á vettvang. Þá hafa Bretar boðið fram
aðstoð sína við að flytja hermenn
frá þessum löndum til Malí.
Stjórnarherinn í Malí hefur litla
sem enga burði til að verjast upp-

reisnarsveitunum Ansar Dine, sem
hafa náð norðurhluta landsins að
stórum hluta á sitt vald. Norðurhluti landsins er afar strjálbýll, en
uppreisnarmenn hafa komið þar
á strangri túlkun íslömsku sjaríalaganna og vilja að þau gildi um
landið allt. Á áhrifasvæði sínu hafa
þeir meðal annars eyðilagt fornar
helgibyggingar og bannað alla tónlist, svipað því sem talibanar gerðu
í Afganistan þegar þeir réðu þar
ríkjum um aldamótin.
Sameinuðu þjóðirnar hafa hingað til talið rétt að fara sér hægt í
því að mæta uppreisnarliðinu með
erlendu herliði, en ákvörðun uppreisnarmanna um að sækja lengra
suður á bóginn breytti því mati.
Dioncounda Traore, forseti

bráðabirgðastjórnar landsins, lýsti
yfir neyðarástandi á föstudaginn eftir að uppreisnarmenn náðu
bænum Konna á sitt vald.
Á annan tug manna féll í Konna,
þar á meðal börn sem drukknuðu
eftir að hafa stokkið út í á til að
forðast sprengjuárásir.
„Að minnsta kosti þrjú börn
hentu sér út í ána. Þau voru að
reyna að synda yfir á hinn bakkann,“ sagði Sory Diakite, bæjarstjóri í Konna.
Uppreisnarmennirnir eru túaregar, en það er hirðingaþjóðflokkur sem býr í Sahara-eyðimörkinni.
Þeir eru múslimar eins og flestir
íbúa Mali en hafa lengi barist fyrir
stofnun sjálfstæðs ríkis í norðurhluta landsins. gudsteinn@frettabladid.is

Jón Ásgeir Jóhannesson tekur þátt í kaupum á fyrirtækinu Muddy Boots:

SKYNSAMLEG
KAUP ð

Kaupir hlut í kjötframleiðslu

ver
Hrikalega gott

VIÐSKIPTI Jón Ásgeir Jóhannes-
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son hefur keypt hlut í fyrirtækinu
Muddy Boots Real Foods. Þetta
er fullyrt á vef breska blaðsins
Sunday Telegraph. Þar segir að Jón
Ásgeir hafi keypt um fjórðungshlut
í fyrirtækinu og að fjárfestingin
nemi nokkrum milljónum sterlingspunda, eða nokkur hundruð milljónum íslenskra króna.
Blaðið segir þetta fyrstu fjárfestingu Jóns Ásgeirs síðan
fjárfestingarfélagið Baugur fór í
þrot árið 2009. Blaðið segir að Jón
Ásgeir hafi fjárfest í Muddy Boots
í gegnum JMS Partners, sem hann
eigi með Gunnari Sigurðssyni,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Baugs. Muddy Boots var stofnað
af bresku hjónunum Miröndu og
Roland Ballard árið 2008.
Roland Ballard staðfesti kaup

Jóns Ásgeirs í fyrirtækinu í samtali við Telegraph. Hann segir
að fjögur fyrirtæki hafi lýst yfir
áhuga á að fjárfesta í því en Jón
hafi verið besti kosturinn.
Jón Ásgeir staðfesti í samtali
við Vísi að hafa átt þátt í kaupum á
hlut í Muddy Boots en fjárfestingin
nemi innan við tuttugu milljónum
íslenskra króna. Jón Ásgeir segir
að hann og Nick Leslau, vinur sinn
og fjárfestir á Bretlandi, hafi verið
sammála að hvergi væri hægt að
kaupa almennilega hamborgara
í verslunum en þetta umrædda
fyrir tæki hafi boðið upp á góða
vöru.
„Ég er persónulega ekki að koma
með pening heldur Ingibjörg [kona
hans] en ég hef unnið fyrir hana í
ýmsum málum til dæmis hjá 365,“
segir Jón Ásgeir í samtali við Vísi.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON Hann segist í samtali við Vísi hafa keypt í breska
fyrirtækinu fyrir konu sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BÍÐUR NÝR
FRAMI
EFTIR ÞÉR?

Einn vinur okkar á Facebook
vinnur 120.000 kr. gjafabréf
á námskeið að eigin vali!
facebook.com/Promennt

www.promennt.is

FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUSKÓLI
Framabraut – Skrifstofuskóli er námsbraut fyrir fólk sem vill skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé.

STYRKT AF FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS

* Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið.

– sem tryggir ótrúleg kjör

Miðstöð símenntunar

Námsbrautin er unnin í samvinnu við símenntunarmiðstöðina Framvegis og er styrkt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöﬂugu námsbraut á hreint
ótrúlegu verði eða 42.000 kr. í stað 199.000 kr. áður. Námið er 264 kennslustundir og er metið
til allt að 18 eininga til stúdentsprófs.*

AF HVERJU FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUSKÓLINN?
Markmiðið með Framabrautinni – Skrifstofuskólanum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf
til að geta skarað fram úr í alhliða skrifstofuvinnu. Í þessu námi er tekið fyrir allt um tölvur, bókhald og skrifstofutækni sem fólk þarf að kunna skil á í nútímafyrirtækjum. Námið hefst á því að
nemendum er kennd námstækni með hjálp MindManager og þannig helstu tökin við notkun
hugarkorts í verkefnavinnu, en rannsóknir sýna að notkun hugarkorts í námi og starﬁ getur
aukið afköst fólks við vinnuna um allt að 17%.

FYRIR HVERJA?
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta
nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama í almennum skrifstofustörfum, styrkja kunnáttu
sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er
20 ára eða eldra og hefur stutta formlega skólagöngu að baki.
Ég er á allan hátt mjög ánægð með þetta nám. Vegna aðstæðna þá þurfti ég að nýta mér bæði að vera á staðnum og í fjarkennslu í beinni
sem mér ﬁnnst vera stór plús við þennan skóla. Ég átti mitt sæti og mína tölvu í kennslustofunni og gat þá komið þegar mér hentaði.
Þegar ég var á staðnum þá var upplifunin af fjarnemum bara jákvæð og alls ekki truﬂun, bara gaman að heyra og vita af fólki á línunni.
Svo kom það fyrir að fjarnemar utan af landi komu í bæinn og sátu þá í tímanum með okkur og það var mjög skemmtilegt.
Fyrir mig var það Fjarkennslan í beinni sem hafði úrslitaáhrif á það hvaða nám og skóla ég valdi. Það hefur verið ómetanlegt að hafa
þennan sveigjanleika í boði.
Ég ætla að bæta við mig og fara á Bókaranám–framhald og ætla að nýta mér að einhverju leyti fjarkennsluna. Takk fyrir mig.

Fjóla var á Framabraut–Skrifstofuskóla á haustönn 2012

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

123210

Skráning fer fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig ﬁnna allar nánari upplýsingar.

PROMENNT
Skeifunni 11B

đ 108 Reykjavík đ Sími

519 7550

đ promennt@promennt.is đ promennt.is

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
1. Kynning og námstækni með MindManager
2. Sjálfstyrking, samskipti og færnimappa
3. Tölvu- og upplýsingaleikni
4. Verslunarreikningur og bókhald
5. Tölvubókhald
6. Þjónusta og símsvörun
7. Viðskiptaenska
8. Tollskýrslugerð
9. Verkefnadagar/lokaverkefni
Verð: 42.000 kr.
Lengd: 264 kennslustundir
Kennslan fer fram hjá okkur í Promennt og Framvegis
í Skeifunni 11b, 2. hæð og í fjarkennslu í beinni útsendingu.
Hefst: 4. febrúar 2013
Umsóknarfrestur er til 29. janúar 2013

Flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms hjá okkur.
Atvinnuleitendur geta sótt um styrk hjá VMST.
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Kalla þurfti til sjúkraflutningamenn í Sundhöll Reykjavíkur í gærdag:

Björguðu manni úr heitum potti
SLYS Starfsfólk Sundhallar Reykjavíkur kom manni
til bjargar um hádegisbil í gær. Sundlaugargestir
komu auga á manninn bjargarlausan í heita pottinum.
Þeir gerðu starfsmönnum viðvart. Gestir og
sundlaugarverðir drógu því næst manninn úr
pottinum. Sjúkraflutningamenn voru kallaðir til og
var maðurinn fluttur á bráðamóttöku Landspítalans.
Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu er ekki
vitað hvað amaði að honum en hann var með rænu.
Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem starfsmenn Sundhallar Reykjavíkur koma sundlaugargesti til bjargar. Í desember síðastliðnum björguðu
þeir manni frá drukknun með því að hnoða og blása í
hann lífi.
- khn

Frábært úrval af nýlegum, lítið
eknum bílum á frábæru verði!

VIÐ SUNDHÖLLINA Sjúkraliðið var kallað til að Sundhöllinni

í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Kaupþingsrannsókn
kostaði 270 milljónir
Rannsókn Serious Fraud Office í Bretlandi á Kaupþingi kostaði 270 milljónir
króna. Henni var hætt í október í fyrra. Stærsti kostnaðarliðurinn var kaup á
utanaðkomandi ráðgjöf. Tchenguiz-bræður vilja 83 milljarða króna í skaðabætur.

Tökum n
ot
notaðan aðan uppí
!
samning Erum í
sstuði!
PEUGEOT 508 Active
Nýskr. 12/11, ekinn 15 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Rnr.151576

SUBARU LEGACY LUX
Nýskr. 06/09, ekinn 39 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.420 þús.
Rnr.200825.

Glæsilegt eintak kr.

4.590 þús.

TOYOTA COLOLLA TERRA
Nýskr. 06/10, ekinn 42 þús km.
bensín, beinskiptur.

VERÐ kr. 2.250 þús.
Rnr.151580

Gott úrval
af 4x4 bílum
SUZUKI GRAND VITARA premium
Nýskr. 06/11, ekinn 41 þús km.
bensín, sjálfskiptur.

NISSAN X-TRAIL SE
Nýskr. 06/11, ekinn 26 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.490 þús.

VERÐ kr. 4.990 þús.

Rnr.151520.

Rnr.141349

Gerðu frábæ
r ka
hjá Bílalandi up
BL
HYUNDAI i30 CLASSIC
Nýskr. 06/10, ekinn 58 þús. km.
bensín, beinskiptur.

Verð kr. 1.890 þús.
Rnr.190673.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/12, ekinn 27 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 4.790 þús.
Rnr.130383.

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

DÓMSMÁL Breska efnahagsbrota-

deildin, Serious Fraud Office (SFO),
eyddi 1,3 milljónum punda, um 270
milljónum króna, í rannsókn sína á
falli Kaupþings. Breska dagblaðið
The Times fór fram á upplýsingar
um kostnaðinn á grundvelli upplýsingalaga og birti svörin fyrir helgi.
Rannsókninni var hætt í fyrra eftir
að SFO viðurkenndi röð mistaka við
framkvæmd hennar og bað meðal
annars einn hinna grunuðu afsökunar á framferði sínu við rannsóknina, sem var ein sú umsvifamesta
sem stofnunin hafði ráðist í.
Kostnaðurinn gæti hækkað
umtalsvert þar sem bræðurnir Vincent og Robert Tchenguiz, sem voru
á meðal hinna grunuðu, hafa farið
fram á himinháar skaðabætur frá
stofnuninni vegna þess skaða sem
þeir telja sig hafa orðið fyrir vegna
rannsóknarinnar, en hún snerist að
mestu um lánveitingar Kaupþings
til bræðranna. Vincent og Robert
eru taldir fara fram á samtals um
400 milljónir punda, 83 milljarða
króna, í bætur vegna þess skaða
sem þeir telja sig hafa orðið fyrir
vegna rannsóknarinnar. Málaferlin,
sem talið er að muni standa í átta
vikur, munu líkast til ekki hefjast
fyrr en í byrjun árs 2014.
SFO hóf rannsókn á Robert
Tchenguiz og nokkrum stjórnendum Kaupþings í desember 2009. Á
meðal annarra sem voru til rannsóknar voru Ármann Þorvaldsson,
Sigurður Einarsson og Guðni Níels
Aðalsteinsson. Rannsókn á Vincent
hófst síðan í september 2010 og í
mars árið eftir var hann færður
til yfirheyrslu á meðan leitað var á
skrifstofu hans og heimili. Til rannsóknar voru lánveitingar Kaupþings
til Tchenguiz-bræðranna.
Um miðjan október í fyrra tilkynnti SFO að hún væri hætt rannsókn á málefnum Kaupþings. Áður

SFO Sigurður Einarsson, fyrrum starfandi stjórnarformaður Kaupþings, var einn
þeirra sem voru til rannsóknar hjá SFO. Hann sagði við Fréttablaðið í október 2012
að málið hefði verið „þvílík endemis þvæla og skáldskapur“.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Úr viðtali Fréttablaðsins við Vincent
Tchenguiz 21. júlí 2012
„Klukkan rúmlega sex að morgni 9. mars 2011 vaknaði hann [Vincent
Tchenguiz] við að nokkrir lögreglumenn voru í svefnherbergi hans. Vincent
var tilkynnt að hann yrði færður til yfirheyrslu en fékk að fara í sturtu og
klæða sig áður en hann var færður á lögreglustöð í London. Fyrir utan
skrifstofur hans, þar sem húsleit stóð yfir á sama tíma, voru ljósmyndarar
frá breskum fjölmiðlum. Þeir höfðu fengið veður af því að handtökurnar
væru í bígerð. Á lögreglustöðinni var Vincent tilkynnt að ástæða þess að
hann væri til rannsóknar hjá bresku efnahagsbrotadeildinni, Serious Fraud
Office (SFO), væri tengsl hans við íslenska bankann Kaupþing.“

hafði rannsókn á þætti nokkurra
þeirra sem höfðu stöðu grunaðra
verið hætt. SFO viðurkenndi auk
þess að mistök hefðu verið gerð í
málinu.
Í þeim tölum sem The Times
hefur undir höndum kemur fram
að kostnaður SFO vegna rannsóknarinnar hafi verið 1,3 milljónir punda, eða um 270 milljónir

króna. Þar af hafi 729 þúsund
pund, 151 milljón krónur, farið í að
greiða átta ráðgjöfum sem aðstoðuðu við rannsóknina. Um 417 þúsund pund, 86 milljónir króna, fóru
í að greiða málflutningsmönnum
og afgangurinn í launagreiðslur til
þeirra starfsmanna SFO sem unnu
að rannsókninni.
thordur@frettabladid.is

Nýstofnaður styrktarsjóður á vegum Evrópusambandsins:

Mun styrkja lýðræðisbaráttu
EVRÓPA Lýðræðishreyfingar í

alræðisríkjum munu brátt hafa
aðgang að nýstofnuðum styrktarsjóði ESB.
Sjóðurinn tók formlega til
starfa í síðustu viku og er ætlað
að stuðla að framgangi lýðræðis
í nágrannaríkjum ESB, til dæmis
Hvíta-Rússlandi, og enn víðar.
Sjóðurinn, sem er samstarfsverkefni Framkvæmdastjórnar
ESB, nokkurra aðildarríkja og
Sviss, mun hafa 34,2 milljónir
evra til úthlutunar til valinna
verkefna.
Catherine Ashton, utanríkismálastjóri ESB, sagði við stofnun
sjóðsins að tímasetningin væri
afar mikilvæg, þar sem 2013 yrði

lykilár í uppgöngu lýðræðismála,
sérstaklega í nágrannaríkjum
ESB.
Sjóðurinn er hugarfóstur
pólska utanríkisráðherrans
Radoslaws Sikorski, en landi
hans Jerzy Pomianowski, sem
tók virkan þátt í lýðræðishreyfingunni í Póllandi á níunda áratugnum, mun stýra starfi hans.
- þj

STYRKUR Í BARÁTTUNNI Nýr styrktarsjóður ESB mun styrkja lýðræðishreyfingar víða um heim, meðal annars
í Hvíta-Rússlandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Styðja lýðræðisbaráttu víða um heim
Meðal þeirra sem gætu notið góðs af framlögum úr sjóðnum eru hópar
í Alsír, Armeníu, Aserbaídsjan, Palestínu, Hvíta-Rússlandi, Egyptalandi,
Georgíu, Jórdaníu, Líbanon, Marokkó, Sýrlandi, Úkraínu, Moldavíu og Tyrklandi.

LEYNIVOPNIÐ

SKOÐUN
Kjósendur trúa því ekki að hér sé allt á uppleið:

Breytt landslag

A

thyglisvert er að skoða kannanir Markaðs- og miðlarannsókna (MMR) á því hvaða stjórnmálaflokkum
fólk treysti bezt til að fara með forystu í ákveðnum
málaflokkum. Þær gefa fyllri mynd af pólitíska
landslaginu en hreinar fylgiskannanir. Þessar kannanir hafa verið gerðar fimm sinnum frá hruni og Fréttablaðið
hefur birt niðurstöður þeirra, síðast nú á laugardag.
Stóra breytingin í þessum könnunum varð tiltölulega snemma
á kjörtímabilinu; sá mikli meðbyr sem núverandi stjórnarflokkar höfðu í upphafi samstarfs síns hvarf. Vorið 2009 var
öðrum hvorum stjórnarflokknum bezt treyst til forystu í
flestum málaflokkum og samanlagt taldi yfir helmingur kjósenda annan hvorn flokkinn bezt
Ólafur Þ.
til forystu fallinn í öllum málum
Stephensen
sem um var spurt. Strax tæpu
ári síðar hafði þetta breytzt
olafur@frettabladid.is
mikið og Sjálfstæðisflokkurinn
sótt í sig veðrið á nýjan leik.
Síðan hefur leiðin aðallega legið niður á við hjá Vinstri grænum,
en Samfylkingin nær sér reyndar aðeins á strik nú miðað við
könnunina fyrir ári. Það breytir ekki því að stjórnarflokkarnir
glutruðu niður hinu stóra tækifæri fyrstu hreinræktuðu vinstri
stjórnarinnar og hafa ekki náð að rétta hlut sinn aftur.
Að undanförnu hafa stjórnarflokkarnir hamrað á því að
endurreisn efnahagslífsins eftir hrunið hafi gengið svo glimrandi vel og þjóðin sé byrjuð að uppskera eftir erfið og mögur ár.
Kjósendur trúa þeirri sögu ekki betur en svo að í öllum málaflokkum sem eitthvað tengjast efnahagsmálum hefur traust
í garð stjórnarflokkanna hrunið. Flestir kjósendur segjast
treysta Sjálfstæðisflokknum í þeim málum, jafnvel talsvert
fleiri en þeir sem segjast ætla að kjósa flokkinn.
Kjósendur treysta Sjálfstæðisflokknum raunar bezt í fjórtán
af fimmtán málaflokkum sem um var spurt. Staða flokksins
er að þessu leyti gjörbreytt frá fyrstu könnun kjörtímabilsins.
Hins vegar vekur athygli hvað Framsóknarflokkurinn hefur
spilað illa úr sinni stjórnarandstöðu; bæði fylgið og traustið
hljóta að valda forystu flokksins vonbrigðum.
Athyglisvert er að sjá hvernig traust til stjórnarflokkanna
í málum sem þeir bera sérstaklega fyrir brjósti hefur hrunið.
Þar má nefna skattamálin hjá báðum stjórnarflokkum og
heilbrigðismál, auðlindamál og umhverfismál hjá VG, þótt
síðarnefnda flokknum sé enn treyst örlítið betur en Sjálfstæðisflokknum til að fara með umhverfismálin.
Í könnunum MMR í fyrra og árið þar áður sögðust talsvert
margir treysta öðrum en hefðbundu stjórnmálaflokkunum
fjórum bezt fyrir tilteknum málaflokkum. Björt framtíð er í
nýjustu könnuninni komin á blað og virðist taka til sín talsvert
marga sem ekki vildu þá treysta neinum gömlu flokkanna. Hins
vegar eru þeir mun færri sem treysta BF til að leiða hina ýmsu
málaflokka en ætla að kjósa flokkinn, enda hafa kjósendur enga
reynslu af BF við stjórnvölinn.
Tilkoma nýs flokks, sem virðist geta komið mönnum á þing,
breytir hins vegar ekki því að líkt og í fyrra segjast aðeins um
60% yfirleitt treysta einhverjum flokki bezt til að fara með
forystu einhverra málaflokka. Það hlutfall var tæplega 80% við
upphaf kjórtímabilsins. Hópurinn sem hefur ógeð á allri pólitík
er áfram stór og það er áhyggjuefni fyrir alla flokka.

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

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

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ekki „ókeypis“ handboltaveisla
Fátt sameinar þrasgjarna íslenska
þjóð betur en þegar karlalandsliðið í
handbolta keppir á stórmótum, enda
hefur árangur „Strákanna okkar“
síðustu ár verið landi og þjóð til mikils
sóma. Þetta er árlegur viðburður en
þó skyggir á gleðina hjá sumum að
leikirnir í keppninni séu sýndir á
áskriftarrásinni Stöð2 Sport,
sem er í eigu 365 miðla eins
og Fréttablaðið. Það er að
mörgu leyti skiljanlegt að
áhugafólk vilji sjá alla leikina
í opinni dagskrá, „ókeypis“
ef svo mætti segja, en þetta
er í annað skiptið frá upphafi
sem einkastöð sýnir frá
stórmóti karla í handbolta.
Staðreynd málsins er hins
vegar sú að einkaaðili

keypti réttinn og til þess að horfa á
leikina, sem verða fimm hið minnsta,
vonandi sem flestir, þarf að kaupa
áskrift á tæpar 7.000 krónur.

Þegar ríkisstjórnin stal HM
Í þessu sambandi eru ýmis álitamál
um rekstur ríkisfjölmiðla og einkafjölmiðla. Þó er alltaf hægt að bóka langsóttari skýringar, eins og þá sem Páll
Vilhjálmsson býður upp á á bloggsíðu
sinni. „Við getum þakkað það ríkisstjórn Samfylkingar og VG að Stöð 2
Jóns Ásgeirs einokar HM í handbolta í læstri dagskrá,“ segir Páll og
vísar í að eigendur 365 séu í
náðinni hjá stjórnvöldum,
sem hafi meðal annars
svikist um að setja
lög sem kveði á
um að stærri

íþróttaviðburðir séu í opinni dagskrá.
Já, margt er það bölið sem stjórnin
hefur kallað yfir þjóð sína!

Hvað á að splæsa í fleira?
Það er ekki hægt að banna fólki
að heimta ókeypis
skemmtun og afþreyingu en það er
spurning hvort næst
verði farið að heimta
að allir meiriháttar
menningarviðburðir, eins
og frumsýningar leikverka
eða kvikmynda, verði líka
opnir almenningi. Er leikur Íslands og Chile á HM mikilvægari
þjóðinni en til dæmis uppfærslur
Þjóðleikhússins á höfuðverkum
íslenskrar bókmenntasögu?
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Tölum saman um betri hverﬁ
ÍBÚAKOSNINGAR

Jón
Gnarr
borgarstjóri í
Reykjavík

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Í fyrra óskaði Reykjavíkurborg eftir hugmyndum frá borgarbúum að smærri verkefnum í hverfum borgarinnar. Borgarbúar tóku vel við sér og komu með nærri
400 góðar hugmyndir. Embættismenn
og hverfaráð Reykjavíkurborgar fóru
síðan yfir hugmyndirnar og var kosið á
milli 182 hugmynda í rafrænum íbúakosningum. Þar af kusu borgarbúar 124
hugmyndir sem komu til framkvæmda
í fyrrasumar og haust. Hafa nú yfir 100
verkefni verið framkvæmd. Aðeins lítill
hluti bíður vors.
Þetta tilraunaverkefni tókst afar vel og
ég þori að fullyrða að mikill meirihluti
þessara verkefna er í anda þeirra hugmynda sem íbúar settu fram. Kjörsókn
var um 8,1%, í sumum hverfum um og
yfir 10 prósent. Samt má enn gera betur.
Óánægjuraddir heyrðust varðandi einstök verkefni og snerust þær m.a. um að
borgin framkvæmdi hugmyndirnar eftir
sínu höfði en ekki íbúanna. Þá kom fram
sú gagnrýni að dýrari verkefni vantaði á
hugmyndalistana sem kosið var um. Í ár
vil ég sjá enn fleiri borgarbúa taka þátt
og við þurfum einnig að tryggja virkara
samráð um framkvæmdirnar.
Í dag verður opnað fyrir góðar hugmyndir í verkefnið Betri hverfi á samráðsvefnum Betri Reykjavík. Þar geta

➜ Í dag verður opnað fyrir góðar

hugmyndir í verkefnið Betri hverﬁ
á samráðsvefnum Betri Reykjavík.
Þar geta Reykvíkingar sett inn nýjar
hugmyndir, skoðað og stutt við hugmyndir annarra.
Reykvíkingar sett inn nýjar hugmyndir,
skoðað og stutt við hugmyndir annarra.
Hægt verður að setja inn hugmyndir til
15. febrúar nk. Rafrænar íbúakosningar
um efstu hugmyndir verða síðan haldnar
dagana 14.-19. mars. Reykjavíkurborg
leggur aftur 300 milljónir í svokallaða
hverfapotta á þessu ári til að koma þeim
verkefnum í framkvæmd sem kosin
verða.
Á næstu vikum mun ég funda með
íbúum í hverfum Reykjavíkur og fara yfir
verkefni síðasta árs og óska eftir uppbyggilegum hugmyndum. Þar mun íbúum
gefast kostur á því að bjóða fram þjónustu sína varðandi eftirfylgni verkefna.
Með því viljum við tryggja að verkefnin
sem koma til framkvæmda verði í anda
þeirra hugmynda sem íbúar setja fram.
Ég hlakka til og hvet alla Reykvíkinga til
að mæta á fundina. Reykjavík er frábær
borg en við getum gert hana enn betri.
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Hæg breytileg átt
rithöfundur

Maður heyrir stundum í útvarpinu auglýsingar frá Mjólkursamsölunni um svonefndan „góðost“.
Þær eru athyglisverður vitnisburður um ríkjandi hugarfar.
Þetta eru auglýsingar ættaðar
úr landi hinnar fúlskeggjuðu
heimsafneitunar í lopapeysu,
ætlað að höfða til Bjarts í Sumarhúsum. Þar má til dæmis heyra
einn af föstum veðurfréttalesurum Ríkisútvarpsins segja okkur
að góðostur sé jafn íslenskur og
hæg breytileg átt (minnir mig)
og sannast þá loks texti Bógómíls Font: Veðurfræðingar ljúga.
Þannig eru þessar ostaauglýsingar: fundin eru sérviskuleg
fyrirbæri sem hvergi eru talin
til nema á Íslandi (eins og veðurfréttir í útvarpinu) og vekja með
flestum heldur notalega kennd
um sérstöðu sem kannski er
púkó en samt okkar og þar með
eitthvað svo ágæt – og síðan er
þessum „góðosti“ skeytt við það.
Hann er boðflenna í ánægjumenginu. Kannski snúast auglýsingar alltaf um slíkan átroðning
– sífellt að leitast við að smeygja
sér inn á gleðimót og láta sem það
sé á sínum vegum („Við færum
ykkur jólin“).
„Spakhettur með saxbauta“
Fátt við því að segja. En þessar
auglýsingar eru sem sé athyglisverðar. Téður „góðostur“ er
nefnilega álíka íslenskur og spagettí. Það mætti allt eins hugsa sér
auglýsingu þar sem talað væri
um „spakhettur – jafn íslenskar
og slabbið“, og svo fengi Hveitisamsala Ríkisins einkaleyfi á
því að búa til hveitilengjur undir
þessu nafni og framleiddi auglýsingar með haddprúðum konum
og síðskeggjuðum körlum í lopapeysum að slafra í sig þjóðlegum
spakhettum með saxbauta…
Nafnið „góðostur“ er nýtt.
Um árabil hefur osturinn heitið
„Gouda“-ostur án þess að landsmenn hafi kippt sér upp við það.
Þessi guli ostur unninn úr kúamjólk er kenndur við hollensku
borgina Gouda, enda upprunninn
þar. Herferð Mjólkursamsölunnar um að telja okkur neytendum
trú um að þessi ostur sé á einhvern máta séríslenskur er vitnisburður um ríkjandi þjóðernishyggju sem markvisst er alið á,
og visst áhyggjuefni því að eins
og við vitum hefur þjóðernishyggjan löngum verið skálkaskjól eignamanna sem nota hana
til að gefa forréttindum sínum
lögmæti.
Við vitum að auglýsingar segja
ekki beinlínis satt nema þá ef
til vill með því að segja ósatt.
En hér er um að ræða óvenju
blygðunarlaus ósannindi – það
er ekkert séríslenskt við „góðost“ – og í öðru lagi er þessi
ostur ekki nærri því jafn góður
og sá evrópski ostur sem hann
dregur dám af. Það vita allir; og
Mjólkursamsalan veit það líka.
Hún er hins vegar að reyna að
gera það að þjóðlegri dyggð að

Við vitum að auglýsingar segja ekki beinlínis satt nema þá ef til vill
með því að segja ósatt. En
hér er um að ræða óvenju
blygðunarlaus ósannindi–
það er ekkert séríslenskt við
„góðost“.
telja sér trú um að „góðostur“ sé
betri eða kannski öllu heldur réttari en innfluttur „útlenskur“ og
„óhreinn“ ostur. Það er í sjálfu
sér ekki áhyggjuefni að logið sé
í auglýsingum en hitt er verra:
að Mjólkursamsalan telji jarðveg
fyrir slíka ímyndun.
Nú andar suðrið sæla…
Markaðsmennirnir virðast halda
að íslenskum neytendum finnist
eymennska vera dyggð, sækist
eftir einangruninni, vilji íslenskan varning fremur en evrópskan,
vilji höft; telji íslensku vatnsskinkuna hæfa þessari þjóð betur
en danska eða spænska skinku.
Er kannski svo komið hugarástandi landsmanna að þeir séu
andvígir frjálsri verslun við
Evrópulönd og vilji að einokunarfyrirtækin íslensku sjái bara um
þetta allt saman, og verðleggi að
vild sinni?
Kannski. En í rauninni er
ósköp fátt sér- eða alíslenskt, og
vandséð hvers vegna slíkt ætti að
vera eftirsóknarvert. Þorrablótið
var fundið upp í Naustinu seint á
20. öld. Lopapeysan er frá sömu
öld og mynstrin bera vitni um
hugkvæmni snjallra handverkskvenna við að flytja inn áhrif
frá öðrum löndum. Annað
prýðisdæmi er rímnahefðin
gamla sem okkur finnst vera
þjóðlegust alls: hún verður til
við samruna enskrar ljóðahefðar
og suðurevrópskra frásagnarkvæða við heiðið ljóðmál hér á
landi svo að úr verður eitthvað
alveg sérstakt. Jónas Hallgrímsson þurfti að vera í Kaupmannahöfn til að hefja sig upp fyrir doðann á Íslandi og koma auga á það
farsælda frón sem hér væri þrátt
fyrir allt og læra að gera sonnettur á borð við Ég bið að heilsa.
Og þannig getum við gengið á
röðina hvað varðar listgreinar og
verkmenningu og almenn þjóðþrif; alger einangrun Íslands
hefur alltaf leitt til stöðnunar og
deyfðar, skapað vítahring fátæktar og úrræðaleysis og þjóðin
verið ofurseld fámennri yfirstétt
sem hefur makað krókinn, ekki
síst með einokunaraðstöðu við
að selja fólki nauðþurftir. Þegar
Ísland hefur hins vegar verið opið
fyrir menningarlegum áhrifum
og átt í frjálsum viðskiptum við
nágrannaþjóðir hefur myndast
frjósamur jarðvegur hér á landi
fyrir hugkvæmni á öllum sviðum
og lífskjör hafa batnað; sem er
ekki skrítið vegna þess að hér er
gott að búa, sé allt með felldu.
Gouda-osturinn er lostæti,
enda er hann jafn útlenskur og
hæg breytileg átt. Er hún ekki
best? Hæg og breytileg? Og utan
koma vindarnir góðu og færa
okkur fræ og vængjaþyt í mildum þey en vindurinn sem við
framleiðum sjálf og leysum getur
orðið æði fúll.
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ALVÖRU VEFSÍÐUGERÐ
HTML - CSS - Photoshop - WP
Um námskeiðið:
Kennd verður vefsíðugerð frá grunni þar sem
farið er ítarlega í HTML, CSS og Photoshop.
Ennfremur er kennt á hið vinsæla vefumsjónarkerﬁ Wordpress.
Í lokin gera nemendur sína eigin vefsíðu frá
grunni. Spennandi námskeið fyrir þá sem
vilja verða sjálfbærir í vefsíðugerð.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á ntv.is

AF NETINU
Óskúrað hjá fjölmiðlum
Fæstir taka mark á hefðbundnum fjölmiðlum og þeim fækkar ört. Stafar
einkum af, að þeir hafa lengi ekki nennt að skúra hjá sér. Eigendur fjölmiðla þurfa að lýsa yfir, að fjölmiðlarnir starfi í þágu borgaranna. Ráði
forstjóra, sem skilja það. Setji skýrar verklagsreglur á ritstjórn og birti
þær. Lýsi yfir, að ritstjórar ráði fréttum afskiptalaust. Blaðamönnum
verði kennd siðfræði fjölmiðlunar. Ráðinn verði umboðsmaður lesenda
á ritstjórnir. Nafnlaus tröll verði bönnuð í athugasemdum á vefsíðum
sem annars staðar. Fyrsta skrefið til að endurreisa traust fjölmiðla er að
hreinsa til og skúra síðan reglulega.
www.jonas.is
Jónas Kristjánsson
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KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

Lengd námskeiðs
240 kennslustundir
Verð: 209.000
Helstu námsþættir
Almennt um vefsíðugerð (6)
Myndvinnsla fyrir veﬁnn (48)
HTML og CSS (72)
WordPress (84)
Lokaverkefni (30)
Næsta námskeið
Kvöldnámskeið hefst 30. ágúst
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Drættir í heildarmynd óskast
Í stjórnmálum verða menn UMHVERFISmargvíslegra sjónarmiða
að sjá heildarmyndir og VERND
er þarf að sætta. Þar hljóta
skoða margvísleg rök –
að koma inn atriði eins og
ekki aðeins ræða þau sem
áhersla á innlenda nýtingu
henta einu sjónarmiði
raforku til að framleiða t.d.
hverju sinni. Sé það ekki
mat, eldsneyti og hátæknigert vaknar tortryggni og
vörur. Þar duga stefnuyfirlýsingar í skýrslum
vantraust. Náttúru nytjar
eru ein af undirstöðum
skammt.
samfélagsins. Brýnt er að
Stærstu flotarnir
menn læri af fortíðinni í Ari Trausti
þeim efnum og horfist í Guðmundsson
Stærsti bílafloti heims
og stærsti fiskiskipafloti
augu við framtíðina eins og rithöfundur og
gerst má sjá hana hverju jarðeðlisfræðingur heims (miðað við höfðatölu)
sinni.
ásamt mörg hundruð vöruNýting orkulinda hefur að veruflutningabílum, 800 þúsund tonna
legu leyti byggst á orkufrekum iðnálframleiðsla á ári og útblástur
aði. Endalausar deilur vakna um
jarðhitaorkuvera skipa Íslendingraforkuverð, iðjuver, sæstreng og
um á bekk með mengunarglöðustu
hvaða ár eða jarðhitasvæði megi
þjóðum. Gildir þá einu þótt við
virkja. Litlu hefur þar miðað til
losum aðeins einn þúsundasta af
lendingar. Einfaldar staðreyndgróðurhúsa lofttegundum heims.
ir heyrast varla, t.d. að 500-600
Deilur eða umræður um þá stöðu
MW þurfi til að koma til móts við
og úrbætur eru fremur hljóðar.
Ástæðurnar eru nokkrar. Ein er
íbúaþróun og hægan vöxt venjulegra umsvifa fram til 2050 –
sú að allt of margir hafa enn ekki
hvað þá ef framleiða á vistvænt
gert sér fulla grein fyrir hve langt
eldsneyti fyrir samgöngur og
kolefnisbrennsla og gróðurhnignun
flota. Með þessu er fátt eitt nefnt
á heimsvísu hefur leitt mannkynið,
sem miklu máli skiptir um framhvað sem öllum náttúrulegum hitavindu orkumála í landinu. Rafsveiflum líður.
orkuauðlindir okkar næstu fjöruAllt of margir sjá ekki hve langt
tíu árin eru afar takmarkaðar að
hlýnunin mun ná næstu áratugi,
jafnvel þótt dregið verði úr gasöllu óbreyttu; innan við tvöföldun
losun og hve fokdýrum vanda
núverandi afls ef allt er til tekið –
við verðum að taka á, bara í ljósi
en sem ekki verður raungert vegna

sjávarborðshækkunarinnar. Allt
of margir hér, en þó sérlega meðal
stórþjóðanna, halda í þá tálsýn
að hlýnunin eigi sér náttúrulegar
orsakir að mestu og fljótlega snúist þróunin við. Ekki einu sinni sú
staðreynd að í fyrsta sinn á milljón árum gengur koltvísýringsaukningin á undan hlýnun en verður ekki eftir meginhlýnunina eins
og við náttúrulegar sveiflur. Heldur ekki sú staðreynd að árleg aukning gasmagnsins í lofti er hraðari
en verið hefur á öðrum hlýindaskeiðum í 800 þúsund ár og magnið að ná áður óþekktum hæðum.
Pollýönnu leikur dugar skammt
þegar alvaran er annars vegar.
Vissulega ber að virða og þakka
tryggð Íslands, vegna starfa stjórnvalda og þá einkum umhverfisráðuneytsins, við Kyoto-bókunina
- eins þótt sagan muni dæma hana
sem lítils megnuga í heild, frá
1997, því miður. Samkomulagið
var framlengt til 2020 í Doha, með
átaki allmargra þjóða sem standa
fyrir aðeins 15% losunar gróðurhúsalofttegunda. Þarna erum við
meðal skynsamari þjóðanna, svo
langt sem það nær.
Þolmörkin
Íslendingar hafa skuldbundið sig
til að minnka losun gasanna um
20%. Þá þarf meiri umræður, sam-

stöðu, skýr markmið, skilvirkar
lausnir og skilning á að í raun verður að gera betur, bæði heima og
heiman. Vonin um að þjóðir heims
geri með sér bindandi losunarsamning sem innan þriggja ára er
enn afar dauf.
Ég bendi á að inn í umræður
um samdrátt við losun hér á landi
verður að blanda hugmyndum eða
áætlunum um leit og hugsanlega
vinnslu dýrrar olíu norðan við
Ísland, bæði á Drekasvæði (okkar
torfa) og við Grænland (annarra
torfur). Mikið vinnsludýpi á fyrrnefnda svæðinu og gríðarlegt rek
stórra borgarísjaka við AusturGrænland setja olíuvinnsluna í
flokk óþolandi áhættuatriða, svo
ekki sé minnst á önnur hæpin
úrlausnarefni við gas- eða olíuvinnsluna, jafnvel kolavinnslu
í norðrinu. En það allt er þó léttvægara en að ætla sér yfirhöfuð að
halda áfram að brenna jarðefnaeldsneyti í auknum mæli næstu
áratugi. Sannarlega liggja miklir peningar í norðurslóðaolíunni,
ef hún er vinnanleg, en útilokað
að láta eins og reynslan af rangri
stefnu í náttúrunytjum (skógar,
mýrar, síld, virkjunarstefna á öldinni sem leið o.s.frv.) kenni okkur
ekki neitt. Skammsýn sölumennska
á heldur ekki við.
Finnist olía á norðurslóðum

➜ Allt of margir sjá ekki

hve langt hlýnunin mun ná
næstu áratugi, jafnvel þótt
dregið verði úr gaslosun og
hve fokdýrum vanda við
verðum að taka á, bara í ljósi
sjávarborðshækkunarinnar.
og verði unnt að teygja þolmörk
heimsins til að vinna hana á fáeinum forsvaranlegum stöðum, má
aðeins nota hana sem takmarkaða
auðlind í efnaiðnaði. Þetta eiga að
vera tímabundin skilaboð Íslendinga um leið og þeir stuðla áfram
að samvinnu þjóða um nýtingu og
siglingar á norðurslóðum.
Olíuleit er ekki sjálfvirk ávísun á
vinnslu en ástand í loftslagsbeltum
jarðar verður brátt sjálfvirkur
loki á síaukna losun gróðurhúsalofttegunda, eins þótt ársmeðalhiti heims hækki aðeins um 2 stig í
stað 0,8 °C sem nú þegar valda víðtækum jákvæðum og neikvæðum
umhverfisbreytingnum. Meira að
segja hörðustu efasemdarmenn í
loftslagsmálum vita að þar liggja
þolmörkin. Vanti einhvern hlutlægar upplýsingar um kolefnisbúskap jarðar má benda á nýja bók
Sigurðar R. Gíslasonar: Kolefnishringrásin.

Sterar, brjóst og eistu – Morgunblaðið og New York Times
AÓN. Fréttamaðurinn fékk upphringingu frá sendiherra Íslands
í London og var hundskammaður
fyrir að birta slíkt níð um merkan
Íslending.
Undirritaður kynnti lögregluyfirvöldum, mennta(íþrótta)- og
dómsmálaráðherra persónulega
hvernig slík mál væru meðhöndluð á alþjóðavettvangi og
hvaða þýðingu birtar upplýsingar
hefðu sem aðvörun til ungmenna.
Ráðuneytis stjóra forsætisráðherra voru afhent ítarleg gögn.
Ekkert gerðist. Mikil var undrun
fréttamanns London Times þegar
hann frétti að á heiðursminningalista í bók um íþróttamanninn var
nafn forseta Íslands efst og einnig forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hann þekkti ekki til þess
að íþróttamaður sem létist vegna
lyfjamisnotkunar væri hylltur af
æðstu yfirvöldum og taldi þetta
fréttnæmt.
Með stuðningi AÓN voru hér á
landi hafin námskeið um íþróttalæknisfræði árið 1992 og áhersla
m.a. lögð á lyfjamisnotkun. Þau
urðu fimm á 10 ára tímabili og
voru sótt af um 400 einstaklingum þ.á.m. læknum, þjálfurum og
íþróttamönnum. Jákvæð sýni fundust af og til við prófanir og voru
afgreidd umtölulaust samkvæmt
löngu mótuðum reglum og starfs-

ferlum ÍSÍ án nokkurra mótmæla
eða afskipta íþróttaforustunnar
eða utanaðkomandi aðila.
Sakaður um klaufaskap
Þetta breyttist árið 2001. Þá fannst
jákvætt sýni hjá einstaklingi úr
félagi þáverandi forseta ÍSÍ, fyrirliða félagsliðs sem og landsliðs.
Skorti á upplýsingum var borið við.
Hófst nú mikil íhlutun forseta og
fylgiliðs og formanns viðkomandi
sérsambands, núverandi forseta
ÍSÍ. Ekki minnkaði það við að viðkomandi einstaklingur var tengdur forstjóra fyrirtækis sem hafði
lofað að greina orsakir allra sjúkdóma mannkyns og finna lausnir.
Lögfræðideild fyrirtækisins var
sett í málið. Fyrirtækið er nú fjárvana, hlutafé almennings tapað,
engin lyf á sjóndeildarhringnum og
fyrirtækið selt erlendum aðilum.
Ef nafn fyrirtækisins gleymist má
sjá það á málskjölum sendum með
faxi frá fyrirtækinu.
Undirritaður sem sat í Læknanefnd Alþjóðafrjálsíþróttasambandsins, var formaður þriggja
laganefnda íþróttahreyfingarinnar og hafði stjórnað lyfjaeftirliti
á Heimsmeistaramótum og Smáþjóðaleikum var ásakaður um
klaufaskap og fáfræði um lyfjareglur. Eins og gerist í gjörspilltum
þjóðfélögum höfðu þessir aðilar

➜ Steranotkun virðist

nú útbreidd á Íslandi og
segja unglingar frjálslega
frá tilboðum og vita um
kunningja sem hafa tútnað
út við æﬁngar.

betur þrátt fyrir skýra skjalfesta
afstöðu Alþjóðaólympíunefndarinnar og viðkomandi alþjóðasérsambands. Með þessu lauk trúverðugu lyfjaeftirliti á Íslandi og
fræðslu um íþróttalæknisfræði.
Verður fróðlegt að sjá hvort nýr
erlendur eigandi fyrirtækisins að
heilsufarsupplýsingum Íslendinga
verði jafn áhrifamikill.
Brandari sl. árs var baksíða
Morgunblaðsins 31. desember, þar
sem blaðið hælir sér af samstarfi
við New York Times. Ég hef lesið
það blað nánast daglega frá febrúar
1966. Fáir fjölmiðlar hafa barist
jafn ötullega gegn lyfjamisnotkun.
Á baksíðu Morgunblaðsins eru
myndir af þeim tveimur sem hvað
öflugast hafa grafið undan baráttunni við lyfjamisnotkun á Íslandi.
Ég umorða ummæli Lloyd Bentsen þegar Dan Quayle líkti sér
við John F. Kennedy í kappræðum
varaforsetaefnanna 1988 og segi
við Moggann: You are no New York
Times.

Kia Sportage EX
Árgerð 2012, 136 hestafla dísilvél, sjálfskiptur,
4x4, ekinn 30.000 km, 6 ár eftir af ábyrgð.
Álfelgur, aksturstölva, hraðastillir, hiti í öllum sætum, loftkæling,
fjarstýrðar samlæsingar, þjófavörn og margt fleira. Eyðir aðeins
6,9 l/100 km í blönduðum akstri.*

Verð: 5.590.000

kr.

Mánaðarleg afborgun: 36.000 kr.**
*Skv. uppgefnum meðaleyðslutölum frá framleiðanda.

-

Gæða
bíll

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR

**Miðað við 3.500.000 kr. útborgun í peningum eða með uppítökubíl ásamt láni
frá ERGO til 84 mánaða. Árleg hlutfallstala kostnaðar: 11,64%. Vextir: 9,70%.

Kletthálsi 2 · Sími 590 2160 · notadir.is
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Nýlega birtust myndir of LYFJAalltaf tapast. Þetta voru
íturvöxnum karl mönnum MISNOTKUN
ströngustu reglur í heiminmeð kvenbrjóst vegna
um. Fræðsluefni var útbúið
stera áhrifa en af tillitsog því dreift. Árið 1984
semi var ekki getið um
féll fyrsti Íslendingur„ræfilsleg“ og sennilega
inn á lyfjaprófi og olli það
ófrjó eistu, svo notað sé
mikilli hneykslun.
þekkt hugtak. Varð um
Árið 1991 undir ritaði
þetta nokkur umræða og
þávera nd i ut a n r í k i s undirritaður m.a. spurður
ráðherra Íslands „Evrópuum mannslát af völdum Birgir
s a m n i n g ge g n m i s notkun lyfja í íþróttum“.
stera vegna fyrri afskipta Guðjónsson
Í samningnum er vísað
af lyfjamálum. Svar mitt sérfræðingur í
var ótvírætt: dauðsföll lyﬂækningum og
til samþykktar ráðherra á
meltingarsjúkhafa orðið (og verða).
UNESCO fundi í Moskvu
1988 og fundar íþróttaSteranotkun virðist nú dómum og
útbreidd á Íslandi og segja hefur verið virkur í ráðherra í Reykjavík 1989.
unglingar frjálslega frá íþróttahreyﬁngunni Í samningnum er m.a.
kveðið á um upplýsingatilboðum og vita um kunn- í yﬁr hálfa öld
ingja sem hafa tútnað út við æfingskyldu yfirvalda.
ar. Virðist full ástæða til að fjalla
Hundskammaður
um dapurlega stöðu lyfjafræðslu
og eftirlits á landinu og rekja fyrri
Árið 1993 urðu tveir íslenskir
íþróttamenn úr kraftagreinum
sögu.
bráðkvaddir og reyndust báðir
Árið 1982 hófst á Íslandi bann
hafa verið með stera í líkamsvið misnotkun lyfja í íþróttum og
sýnum. Annar var heimsþekktur
eftirlit með því með gagnkvæmum
samingum milli Íþróttasambanda
einstaklingur. Erlendir fjölmiðlar
Norðurlanda. Kjarninn var sambirtu fregnir af láti hans. Meðal
kvæmt reglum Aþjóðaólympíuannarra birti fréttamaður London
nefndarinnar (AÓN) en strangari.
Times fréttina og ályktaði eins og
Eftirlit utan keppni hófst. Einstakfleiri að sterar væru orsökin eins
lingur sem væri fundinn sekur
og þekkt var hjá einstaklingum í
í einni grein íþrótta væri þá útiþessari grein íþrótta. Hann gjörlokaður í öllum greinum á öllum
þekkti heim lyfja misnotkunar
og var t.d. fyrirlesari á þingum
Norðurlöndum. Liðakeppni mundi
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Nokkur orð um
Málsmeðferð
sögulegar staðreyndir Landlæknisembættisins
Hallur Hallsson, fyrr- ESB
➜ Þegar verið er
um blaðamaður, skrifaði
að
fjalla um sögu
í byrjun janúar grein í
og sagnfræði er það
Fréttablaðið um Evrópumál, í breiðum skilningi
grundvallarkrafa að
þess orðs (Af Einstein
menn haﬁ staðreyndir
og spunarokkum). Grein
á hreinu.
hans fer um víðan völl,
svo víðan að nokkuð erfitt er að átta sig á því um Gunnar
hvað þessi grein raunveru- Hólmsteinn
senda pólítíska andstæðlega er.
inga og aðra „óæskilega“ í
Ársælsson
þrælkunarbúðir.
En Hallur var með stjórnmálahenni að vekja athygli fræðingur
Friðsamleg samvinna
á endurskrifaðri útgáfu
af bók sinni, Váfugl, sem að mér
ESB hlaut friðarverðlaun Nóbskilst varar sterklega við Evrópuels fyrir skömmu. Í kjölfar þeirra
sambandinu. Hallur er á móti því,
efnahagslegu hamfara sem dunið
vegna þess að hann telur að ESB
hafa á Evrópu og umheiminum
síðan 2008 hlýtur það að teljast
sé að breytast í „stórríki“ (eins og
nokkuð afrek að ekki hafi komið
ég skil hann).
til vopnaðra átaka milli landa
ESB á sér sína sögu, eins og
margir aðrir hlutir og það verðEvrópu vegna þessa. Hvernig viður til þegar seinni heimsstyrjöld
brögðin hefðu verið ef ESB-samhefur skilið Evrópu (og nánast
vinna 27 lýðræðisþjóða hefði ekki
heiminn allan) eftir sem rjúkandi
verið til staðar er erfitt um að spá.
rúst. Það hefur því verið áratugi
En þó verður að teljast líklegt að
í þróun og er enn í þróun – það
menn hefðu gripið til hvers kyns
stendur í raun aldrei í stað.
verndar aðgerða, tollamúra og
Þegar verið er að fjalla um sögu
þess háttar. Og þá er ekki ólíklegt
og sagnfræði er það grundvallarað hitnað hefði í kolunum. En allar
krafa að menn hafi staðreyndir á
götur frá 2008 hafa viðskipti genghreinu. Í grein sinni segir Hallið fyrir sig með eðlilegum hætti í
ur til dæmis að Adolf Hitler hafi
Evrópu. Smám saman hafa leiðrænt völdum í Þýskalandi. Það
togar ESB-ríkjanna náð að vinna
er hins vegar ekki rétt. Hitler
á vandanum og eru að því enn. Og
reyndi árið 1923 að framkvæma
formið er; friðsamleg samvinna,
„Bjórkjallarabyltinguna“ svoköllen ekki vopnaskak.
uðu, en hún mistókst. Hann komst
Hins vegar er seinni heimsstyrjöldin gott dæmi um það
hins vegar til valda í kjölfar lýðræðislegra kosninga í nóvember
hvernig menn (ekki bara Adolf Hitárið 1932, tæpum áratug síðar.
ler) ætluðu sér að leysa efnahagsAðallega vegna þess að andstæðleg vandamál (s.s. atvinnuleysi) og
ingar hans voru sundraðir. Þann
fá útrás fyrir persónulegan metn30. janúar árið 1933 skipaði hinn
að, með styrjaldarrekstri. Gegn
aldni þýski kanslari, Paul von
þessu er ESB meðal annars beint
Hindenburg, Adolf Hitler eftirog sú friðarhugsjón sem er ein af
mann sinn. Á næstu mánuðum
grundvallarhugmyndum ESB, á
bannaði Hitler svo smám saman
sér skýrar sögulegar rætur.
starfsemi verkalýðshreyfinga og
Það er svo mikið umhugsunarannarra stjórnmálaafla. Með þessefni hvernig á síðustu misserum
andstæðingar ESB hér á landi
um hætti náði Adolf Hitler algerreyna endurtekið að tengja ESB
um völdum og afnam þar með allt
sem hét lýðræði í Þýskalandi. Hér
við nasisma og þriðja ríki Adolfs
er því ekki um eiginlegt valdarán
Hitlers. Eða Sovétríki kommúnað ræða. Í framhaldi af því stóð
ismans. Sem er alger fjarstæða og
hann svo fyrir versta glæp mannsýnir á hversu lágt plan umræða
kynssögunnar, Helförinni, og
um Evrópumál getur farið hér á
byrjaði reyndar strax árið 1933 að
landi.
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Hallgrímur
Georgsson

Sigurbjörg
Marteinsdóttir

matreiðslumaður

hjúkrunarfræðingur

29. desember 2012 birtist í Fréttablaðinu grein eftir Geir Gunnlaugsson landlækni og Önnu B.
Aradóttur, sviðstjóra Landlæknisembættisins. Þar leitast þau við að
svara grein Árna R. Árnasonar um
málsmeðferð embættisins.
Við hjónin höfum staðið í fjögurra ára baráttu við kerfið eftir
vanrækslu og ótilhlýðilega hegðun
á Landspítala Háskólasjúkrahúsi
á árunum 2004 og aftur 2008-10.
Reynsla okkar af stjórnsýslunni er
hræðileg og það er virkilega sárt að
lesa það sem Geir og Anna leggja
á borð fyrir almenning með þessari grein sinni. Það getur vel verið
að allt sem þau skrifa standist þau
lög sem gilda um kvörtunarmál en
reynsla sjúklinga og aðstandenda
er allt önnur. Það er því mikilvægt
að umræðan fari fram á réttum forsendum.
Geir vísar til dæmis í lög þegar
hann skilgreinir orðið „málsmeðferð“. Hann vill túlka orðið
þannig að efnisleg málsmeðferð
kvörtunarmála sé ekki kæranleg
til ráðherra. Eingöngu sé hægt að
setja út á lögfræðilega málsmeðferð
embættisins. Hvar stendur það í
lögum að hægt sé að túlka málsmeðferð á þennan hátt? Reynsla
okkar sýnir að rannsóknarvinna
landlæknis snýst um að meta valin
gögn sem berast frá læknum/stofnunum varðandi kvörtunarmál sjúklinga. Engin rannsókn fer fram
heldur handfjatla allir sömu völdu
pappírana sem búið er að ákveða
að vinna með. Málsmeðferð land-

læknis virðist því ekkert flóknari
en það og því ljóst að mikilvægt er
að almenningur hafi tækifæri til að
kæra efnislegar niðurstöður landlæknis til ráðherra.
Mannréttindabrotin sem Árni
vitnar til í sinni grein gæti meðal
annars verið þessi túlkun landlæknis á orðinu málsmeðferð. Ef
það reynist rétt og landlæknir
getur bent á lög eða reglur í þessu
sambandi þarf það að verða fyrsta
verk alþingismanna að taka þetta
afdrifaríka vald af embættinu. Í
skjóli þessarar túlkunar kemst
landlæknir nefnilega upp með að
vinna ekki eftir 10. grein stjórnsýslulaganna sem hljóðar svo:
Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé
nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.
Engin ábyrgð
Landlæknir vísar einnig til þess í
greininni að hann geti fengið óháða
aðila til að meta mál fyrir sig og
varar landsmenn við að styggja þá
ekki með álíka umfjöllun og Árni
gerði með sinni grein. Hvernig fer
val á óháðum aðilum fram og hver
er ábyrgð þessara aðila? Málið er
einfalt. Landlæknir ákveður hver
er óháður og ábyrgðin er engin.
Þeir sem eru valdir af landlækni fá
sömu völdu pappírana til að meta
og geta þar af leiðandi ekki komist
að annarri niðurstöðu en búið var
að ákveða. Gott dæmi um þetta er
mál sem tekið var fyrir í Kastljósi
og fjallaði um alvarlegar afleiðingar brunameðferðar á LSH. Þar voru
valin gögn send til læknis í Svíþjóð
sem síðar dró ályktun sína til baka
eftir að upp komst. Annað dæmi
sem við getum vísað til er mál sem
við sendum landlækni í janúar
2009. Enginn utanaðkomandi aðili
var fenginn heldur mat yfirlæknir
hjá embættinu málið þrátt fyrir að
starfrækja stofu við hliðina á stofu
kvörtunar þola. Vegna þessara
tengsla er landlæknir því vanhæfur
í málinu að okkar mati. Ráðherra
sá aftur á móti ekkert athugavert

➜ Hvernig fer val á óháðum
aðilum fram og hver er
ábyrgð þessara aðila? Málið
er einfalt. Landlæknir
ákveður hver sé óháður og
ábyrgðin er engin.

við meint vanhæfi landlæknis. Allt
þetta ferli var unnið með valin gögn
og þeim sem við töldum sanna mál
okkar var einfaldlega sleppt og
síðar var niðurstöðu rannsóknar
eytt á LSH. Flokkast þessi vinnubrögð undir faglega málsmeðferð?
Líklega ekki en því miður eru svona
vinnubrögð undirstaða margra
dómsmála.
Um 100 bréf
Um 100 bréf fóru milli okkar og
LSH, landlæknis, ráðherra og síðan
umboðsmanns Alþingis þessi fjögur
ár sem málsmeðferðin tók. Margt
áhugavert má þar sjá, meðal annars
að landlæknir velur hvaða kvartanir hann vill taka til skoðunar, gögnum er eytt með leyfi embættisins,
dagsetningum breytt, staðreyndir
afbakaðar, endalaust snúið út úr og
málið flækt. Einfalt mál verður því
snögglega að risamáli þar sem fyrir
löngu er búið að týna sjúklingnum.
Umboðsmaður ályktaði í málinu í
ágúst sl. Í framhaldinu var ákveðið að starfsmenn kvörtunardeildar landlæknis og eftirlitsdeildar
velferðarráðherra færu í heild sinni
á stjórnsýslunámskeið hjá forsætisráðuneytinu. Það segir töluvert um
„fagleg“ vinnubrögð þessara starfsmanna. Það þarf miklu róttækara ferli að fara af stað og tökum
við því heilshugar undir orð Árna
um mikilvægi endurskoðunar á
starfsmannamálum innan stjórnsýslunnar. Það er allt of kostnaðarsamt að hafa sýsluna stútfulla af
starfsfólki sem hefur ekkert annað
að gera en kvitta undir valin gögn
sem því berast. Stjórnsýslunámskeið hjálpar nefnilega ekkert til
með þetta atriði.

Athugasemd við athugasemd Dróma
Þann 24.12. sl. birtir Drómi FJÁRMÁL
mestu atriðin séu þau sem
athugasemd í F réttaeru hér ofanskráð. Ég
blaðinu við opnu bréfi
fer ekki með fleipur. Það
er líka staðföst trú mín
Hafdísar Óskarsdóttur til
að samskipti við bankaalþingismanna 18. desembstofnun heldur en Dróma
er sl. í sama blaði.
hefðu orðið persónulegri
Hér með vil ég undirrituð, Hafdís Óskarsdóttir,
og gagnkvæmari, farsælli
svara þeirri athugasemd
kostur en raun ber vitni
í mínum málum, sem og
þar sem ég er sögð í veiga- Hafdís
margra annarra. Í kjölmiklum atriðum ekki fara Óskarsdóttir
far fyrri skrifa minna
með rétt mál. Því er ég alls starfsmaður
hef ég verið beðin um, af
ekki sammála.
Umhverﬁssviðs í
hendi Dróma, að aflétta
Veigamestu atriðin eru Mosfellsbæ
bankaleynd af upplýsingeftirfarandi:
1) Hafði ég skriflega samband við
um um mín skuldamál. Ég kýs að
Dróma vegna minna mála og boðgera það ekki. Í ljósi fyrri samsendi ég þau bréf persónulega?
skipta við Dróma, hef ég bara einSvar: Já
faldlega hvorki löngun né geð til
Fékk ég svar/svör við þeim bréfþess. Ég tel mig líka hafa afhjúpað
um, með einum eða öðrum hætti?
sjálfa mig og mín skuldamál nóg,
Svar: Nei
enda hef ég ekkert að fela í þeim
2) Bað ég um málamiðlun, að fá að
efnum. Ég geri það einvörðungu
vegna þess að mér finnst tími til
greiða 5.000 kr. mánaðarlega af
kominn að óréttlætinu fylgi upphverri milljón sem hvíldi á eign
gjör, þ.e. að óhlutdrægur endurminni, þangað til mál yrðu til lykta
leidd?
útreikningur verði gerður á ólögSvar: Já
mætum gengistryggðum lánum
hjá Dróma. Af hverju skyldi ég
Fékk ég svar, með einum eða
öðrum hætti?
t.a.m sætta mig við að velja eina af
Svar: Nei
fyrrgreindum leiðum, sem Drómi
3) Átti eign mín að fara á
er enn að bjóða upp á, þegar ljóst
nauðungaruppboð vegna þess að ég
er að þær standast ekki lög? Af
hverju kemst Drómi upp með að
sætti mig ekki við þær 4 greiðsluleiðir sem allar voru einhliða
fara ekki eftir dómum Hæstaréttar
samningar frá hendi Dróma og
og endur reikna lánin án frekari
báru allar afturvirka vexti, athugmálalenginga? Eigum við sem lentið þrátt fyrir fyrrgreinda beiðni
um hjá slitastjórn Dróma að sætta
okkur við það?
mína um málamiðlun?
Svar: Já
Til að undirstrika enn frekar
Hafði Drómi fyrir því að láta
óviðunandi starfshætti Dróma vil
undir ritaða vita að fallið hefði
ég koma eftirfarandi upplýsingum
verið frá nauðungaruppboði, eftir
á framfæri: Í netpósti frá Dróma
að dómur Hæstaréttar féll í öðru
nú á dögunum, þar sem ég er beðin
gengislánamáli?
um að aflétta bankaleynd, er mér
Svar: Nei
tjáð að veðskuldabréfið mitt sé
Það er staðföst trú mín að veigahvorki í vörslu Frjálsa né Dróma,

➜ Það er líka staðföst trú

mín að samskipti við bankastofnun heldur en Dróma
hefðu orðið persónulegri
og gagnkvæmari, farsælli
kostur en raun ber vitni
í mínum málum, sem og
margra annarra.

heldur sé það komið til þriðja aðila
frá því um mitt síðasta ár 2012.
Ég spyr:
1) Er það ekki réttur skuldarans að
vita í hvers vörslu lán hans er og
fá upplýsingar strax um slíkar tilfæringar?
2) Hvers vegna í ósköpunum er
Drómi þá að rukka greiðslur af
láni mínu nú í haust 2012, sem
hann seldi um sumarið sama ár?
Ég spurðist fyrir um það hver
vörsluaðili láns míns væri en
þeirri fyrirspurn er enn ósvarað
af hendi Dróma.
Að lokum:
Í Speglinum á RÚV rétt fyrir jólin
talaði Hlynur Jónsson, formaður
slitastjórnar, um háværar raddir
gegn Dróma og hvað þær hefðu
greiðan aðgang að fjölmiðlum. Af
því tilefni langar mig persónulega
að segja við þig, Hlynur Jónsson:
„Fólki er frjálst að tjá sig um það
sem miður fer í þjóðfélaginu, ég
tala nú ekki um sé brotið á mannréttindum þess skv. stjórnarskránni og sem betur fer getur fólk
komið erindum sínum á framfæri
við fjölmiðla. Við höfum jú heldur
ekki öll efni á, sem einstaklingar, að auglýsa hvort heldur eigið
ágæti eða meint óréttlæti, sem
við verðum að þola, með heilsíðuauglýsingum.“
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Mikilvægı

Mikilvægasta
máltíð dagsins.
Rannsóknir sýna að þeir
sem hefja daginn á að borða
morgunmat ná betri árangri í námi og starfi og eiga
auðveldara með að halda þyngdinni í skefjum en þeir
sem sleppa morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf
samt ekki að vera margbrotinn eða flókinn málsverður.

Meiri kraftur,
meiri vellíðan.
Cheerios er trefjaríkt, sykurlítið
morgunkorn, unnið úr heilum
höfrum, hlaðið kolvetnum, orku og uppbyggjandi
hollustu. Í hverri skeið eru lífsnauðsynleg næringarefni og fyrirheit um aukinn kraft og meiri
líkamlega vellíðan.
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Hin skoska nótt Burns
á Kex Hostel
Kex Hostel mun halda hina árlegu skosku
stórhátíð Burns Night í annað sinn helgina
24. til 26. janúar næstkomandi í samstarfi
við Vífilfell og Icelandair. Nótt Burns er
haldin ár hvert á fæðingardegi skoska þjóðskáldsins Robert Burns og er fagnað með
skoskum mat, drykk, tónlist og að sjálfsögðu ljóðlist Roberts Burns. Kex Hostel
hefur í samstarfi við Benna Hemm Hemm
ÞJÓÐSKÁLD
boðið skosku tónlistarmönnunum AlasdaSkoska ljóðskáldir Roberts og Bill Wells ásamt hljómsveit
ið Robert Burns
til Íslands ásamt sekkjapípuleikaranum
á sér marga
Barnaby Brown. Munu þeir sjá um að haldið
aðdáendur hér
á landi eins og í sé fast í hefðirnar á nótt Burns og að allt
fari fram í samræmi við lög og reglur. Þeir
heimalandinu.
munu svo skemmta matargestum með tónlist sinni frá fimmtudegi til laugardagskvölds milli 20 og 23.

Ég,
Ólöf Erna
Ólafsdóttir
ofurkona með meiru, er nú orðin
ﬁmmtug, falleg, frábær
og ﬂott kona.
Afmæliskveðjur og fallegar g jaﬁr fá
hlýjar móttökur á þessum dásamlegu
tímamótum.
Er með opinn talsímann 695-1201
og heima við, með heitt á könnunni út
vikuna fyrir þá sem vilja gleðjast
með mér á þessum einstöku
tímamótum.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

AUÐUNN BRAGI SVEINSSON
Hjarðarhaga 28, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 2. janúar.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sveinn Auðunsson
Erika Steinmann
Kristín Auðunsdóttir
Haukur Ágústsson
Ólafur Þórir Auðunsson
Helena Stefánsdóttir
og barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýju og vinarhug
vegna andláts og útfarar móður okkar,
tengdamóður og ömmu,

ÖNNU HELGADÓTTUR
Bogasíðu 6, Akureyri.

Stuðningur ykkar var okkur mikill styrkur.
Helga Barðadóttir
Gunnar Örn Ingólfsson
Hákon og Kári
Þórný Barðadóttir
Aðalheiður Anna og Barði Þór
Þórhallur Barðason
Brynhildur Þorbjörg

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

GUNNLAUG SIGURBJÖRG
SIGURÐARDÓTTIR
(BOGGA MUNDA VALDA GARÐS)

Ungir einleikarar leika
með Sinfóníunni
Söngvari, píanóleikari, ﬁðluleikari og sellóleikari, sigurvegararnir í keppni Sinfóníuhljómsveitar Íslands og Listaháskólans meðal ungra einleikara á háskólastigi, munu stíga
á svið með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu annað kvöld.
Þetta er keppni sem fer fram meðal
ungra einleikara um að koma fram með
Sinfóníuhljómsveit Íslands og hefur
verið haldin undanfarin ár í samvinnu
við Listaháskólann,“ segir Hjördís
Ástráðsdóttir, fræðslustjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar, beðin að útskýra
fyrirkomulag keppninnar. „Keppnin
er opin nemendum á háskólastigi frá
öllum tónlistarskólum landsins og fór
að þessu sinni fram í Listaháskólanum
í lok október.“
Alls tóku tíu nemendur þátt í keppninni að þessu sinni en dómnefnd, skipuð
valinkunnu tónlistarfólki undir forsæti
Karólínu Lárusdóttur tónskálds, valdi
fjóra sigurvegara til að koma fram með
Sinfóníuhljómsveitinni í Eldborgarsal
Hörpu. Tveir sigur vegaranna stunda
nám við Tónlistarskólann
í Reykjavík,
einn við Listaháskólann
og einn við
Söngskólann
í Reykjavík.
Þau sem báru
sigur úr býtum
og koma fram
með Sinfóníuhljómsveitinni
annað kvöld
eru
Einar
Bjartur EgilsFRÆÐSLUSTJÓRINN
son pía nó Hjördís Ástráðsdóttir
leikari, Geirsegir þessa tónleika ávallt þrúður Anna
afar ánægjulega.
GuðmundsFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
dóttir selló leikari, Sólveig
Steinþórsdóttir fiðluleikari og Unnsteinn Árnason söngvari.
„Þau kepptu um það að fá að flytja
einleikskonsert með hljómsveitinni og
munu öll gera það nema Unnsteinn,
sem þess í stað syngur þrjár aríur,“
segir Hjördís. „Það helgast auðvitað
af því að sönglög eru mun styttri en
hljómsveitarkonsertar ef einhver
er að velta því fyrir sér hvers vegna
söngvarinn fái að flytja fleiri verk en
hin.“
Hjördís segir þessa tónleika alltaf
sérlega skemmtilega og miðaverði sé
háttað þannig að auðvelt eigi að vera
fyrir ungt tónlistaráhugafólk að sækja
þá. „Það er stór stund þegar vinningshafar stíga á svið með hljómsveitinni
og á þessum tónleikum ríkir ávallt
eftirvænting og gleði yfir þeim krafti
sem býr í unga tónlistarfólkinu okkar,“
segir hún. „Sinfóníu hljómsveitin og
Listaháskóli Íslands leiða saman hesta
sína og styðja við okkar efnilegasta
tónlistar fólk á leið þess inn í heim
atvinnumennskunnar. Á sama tíma
fá áheyrendur tækifæri til að fylgjast
með þroska og framförum þessa unga
listafólks.“
fridrikab@frettabladid.is

SIGURVEGARARNIR Sólveig Steinþórsdóttir, Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir, Unnsteinn

Árnason og Einar Bjartur Egilsson leika með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg annað kvöld.

Einleikarar og efnisskrá
Einar Bjartur Egilsson, píanó
Francis Poulenc–Konsert fyrir píanó og hljómsveit
Unnsteinn Árnason, söngur
Händel–The trumpets shall sound úr Messíasi
W. A. Mozart–La vendetta aría Bartolo úr Brúðkaupi Figarós
Jón Leifs–Máninn líður
Sólveig Steinþórsdóttir, fiðla
Tsjajkovskíj–Konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, op. 35
Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir, selló
Schumann–Konsert fyrir selló og hljómsveit í a-moll, op. 129
Stjórnandi: Bernharður Wilkinson
Tónleikarnir verða þriðjudaginn 15. janúar í Eldborgarsal Hörpu og hefjast kl. 19.30.

áður til heimilis að Bárustíg 3,
Sauðárkróki,

sem lést á Heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki 7. janúar,
verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju þriðjudaginn
15. janúar klukkan 14.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki.
Margrét N. Guðmundsdóttir
Rafn Benediktsson
Guðlaug I. Guðmundsdóttir
Steinn Elmar Árnason
barnabörn, makar og langömmustelpurnar.

www.kvedja.is

Virðing Reynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn
571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

ÞETTA GERÐIST 14. JANÚAR 1976: ÓLAFUR JÓHANN SIGURÐSSON VERÐLAUNAÐUR

Fékk ﬁmmtíu þúsund danskar
Ólafur Jóhann Sigurðsson, skáld og rithöfundur, hlaut bókmenntaverðlaun
Norðurlandaráðs, fyrstur Íslendinga. Það
gerðist 14. janúar árið 1976 að nefnd sú
sem úthlutaði verðlaununum kunngjörði
þá ákvörðun sína að veita honum þau
fyrir ljóðabækunar Að laufferjum og Að
brunnum. Verðlaunabækurnar höfðu
komið út í einni bók í sænskri þýðingu
Inge Knutsson undir titlinum Du minns
en brunn.
Verðlaunaupphæðin nam 50 þúsund
dönskum krónum. Úthlutunarnefndin rökstuddi ákvörðun sína meðal annars með
því að segja að í ljóðrænni list og boðskap
Ólafs Jóhanns sameinaðist norræn hefð
og ljóðgerð vitund skáldsins um hinn
flókna vanda mannsins í nútímanum.

Þeim vanda lýsti skáldið í ljóðum sínum
sem tragískri andstæðu náttúrunnar og
hins tæknivædda þjóðfélags.
Ólafur Jóhann fæddist 26. september
1918 og gaf út sína fyrstu bók á árinu
1934. Útgefin verk eftir hann eru
fimm smásögur, sex skáldsögur, tvær
smáskáldsögur, fjórar barnabækur og
fjögur ljóðasöfn. Þekktustu verk hans, að
fyrrnefndum ljóðabókum frátöldum, eru
skáldsögurnar um Pál Jónsson blaðamann, Gangvirkið, Seiður og hélog og
Drekar og smáfuglar. Þríleikurinn um
Pál er af mörgum talinn eitt af meginverkum íslenskra raunsæisbókmennta á
tuttugustu öld.
Ritverk Ólafs Jóhanns hafa verið þýdd á
átján tungumál. Hann lést 30. júlí 1988.

GÓÐ LYKT Í HÚSIÐ
Nú er kertatími og flestir vilja eiga kósíkvöld á
dimmum vetrarkvöldum. Ljúft er að kveikja á
ilmkerti og fá notalega lykt í húsið, hjúfra sig
undir teppi og lesa jólabók.
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GERA UPP GAMALT
HÚSGÖGN Þær Berglind, Guðrún og Ingibjörg kynntust í smíðanámi í VMA og
létu sameiginlegan draum rætast. Þær opnuðu verkstæði síðastliðið vor.

V
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ið gerum upp húsgögn,“ segir
Ingibjörg Björnsdóttir, sem
ásamt Berglindi Júdith Jónasdóttur og Guðrúnu Eyjólfsdóttir rekur
verkstæðið Mublur á Akureyri. Berglind
er húsa- og húsgagnasmiður en Ingibjörg og Guðrún eru að læra húsgagnasmíði í VMA. Þær kynntust í skólanum
og þar kviknaði hugmyndin að samstarfi.
„Við stofnuðum Mublur síðasta vor
og fyrsta stóra verkefnið okkar var að
gera upp gömul Valbjarkarhúsgögn fyrir
kaffihúsið Café Björk, í Lystigarðinum
á Akureyri,“ segir Ingibjörg. „Við bæði
kaupum gömul húsgögn sem við gerum
upp og seljum sjálfar en gerum líka upp
húsgögn fyrir fólk.“
Fyrirtæki þeirra vinkvennanna er
eina húsgagnaverkstæðið á Akureyri. Sjálfa hafði Ingibjörgu dreymt
um að gerast smiður frá því hún var
unglingur og ólst upp við smíði í fjölskyldunni. „Frænka mín var húsgagnasmiður og átti smíðaverkstæði og afi
smíðaði alltaf mikið. Pabbar okkar allra
eru smiðir svo þetta hefur blundað í

okkur lengi,“ segir Ingibjörg. „Þetta er
rosalega skemmtilegt. Aðalvinnutækin
okkar eru sandpappír og viðarolía eða
lakk en við erum eingöngu að færa húsgögnin aftur í upprunalegt horf. Við
erum ekkert í því að mála. Við höfum
aftur á móti hreinsað burt málningu af
viðarhúsgögnum,“ segir Ingibjörg sposk
og segir tilfinninguna frábæra þegar
afraksturinn komi í ljós.
„Ég var til dæmis að gera upp hátt
í þrjúhundruð ára gamla kaþólska
kirkjustóla um daginn og eftir lá eitt
kíló af vaxi á gólfinu þegar ég var búin.
Stólarnir urðu rosalega fallegir eftir.“
Gömul húsgögn eru þó ekki það eina
sem þær fást við, því í farvatninu er
framleiðsla á nýjum stól eftir Jóhann
Ingimarsson, eða Nóa í Valbjörk eins og
hann er jafnan kallaður. Ingibjörg vonast til að það verði byrjunin á einhverju
meira og að litla smíðaverkstæðið vindi
upp á sig.
„Við vonum það. Okkur dreymir um
að gera okkar eigin húsgagnalínu.“
Mublur er að finna á Facebook og í
Brekkugötu 13 á Akureyri. ■ heida@365.is

SMIÐIR Berglind Júdith
Jónasdóttir, Guðrún
Eyjólfsdóttir og Ingibjörg
Björnsdóttir reka eina
húsgagnaverkstæðið á
Akureyri, en þær gera
upp gömul húsgögn.
Nánar má forvitnast um
Mublur á Facebook.
MYND/HEIDA.IS

FÓLK| HEIMILI

MorGUn
þÁTtuRinn

Ómar

VINSÆL HÖNNUN
„Ég er í hálfgerðu sjokki yfir þessum viðbrögðum á svona skömmum tíma,“ segir
Sunna Ósk Þorvaldsdóttir hönnuður.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is s 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s 512 5432
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427

MYND/VALLI

alLa vIRka
dagA kl. 7

MYND Á PINTEREST
KVEIKTI ÁHUGANN
  
    

HÖNNUN Yfir 1.000 fyrirspurnir hafa borist til hönnuðarins Sunnu Óskar um
ávaxtarennu eftir að hún setti mynd af henni inn á Pinterest.

H

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og ﬂest annað til rafhitunar.
Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta
íslensk
framleiðsla
í 20 ár

Hlustaðu á Dísu ljósálf
og Alfinn álfakóng á Vísi
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

önnuðurinn Sunna Ósk hefur haft
mikinn áhuga á hönnun frá því
hún var unglingur og fyllt margar
skissubækur af eigin hugmyndum.
Eftir að hafa verið synjað um inngöngu
í Listaháskóla Íslands ákvað hún að
vinna í eigin frumgerðum, stofna fyrirtæki og hefja framleiðslu undir merkinu
SOSK design. Hún hefur meðal annars
kynnt vörur sínar á samfélagsvefnum
Pinterest en þar hefur ein vara hennar,
ávaxtarennan, fengið mikla athygli. Yfir
1.000 fyrirspurnir hafa komið frá útlöndum og margir vilja kaupa hana.
„Ég er í hálfgerðu sjokki yfir þessum
viðbrögðum á svona skömmum tíma. Í
hvert skipti sem ég opna póstinn fæ ég
nýjar fyrirspurnir að utan vegna ávaxtarennunnar og raunar líka vegna fleiri
vara sem ég hef hannað.“
Ávaxtarennan á rætur að rekja til eins
af lokaverkefnum Sunnu Óskar í Tækniskólanum árið 2009.

MIKILL ÁHUGI
Yfir 1.000 manns hafa
sent fyrirspurn að utan
til Sunnu Óskar vegna
ávaxtarennunnar.
MYND/VALLI

MYNDIR Á VIÐARBÚTUM
Gamlir munir úr viði eða viðarbútar skreyttir með myndum og texta geta verið
einstaklega fallegir og til margra hluta nytsamlegir.
Settu gamlar myndir, texta eða hvað
sem er á myndrænu formi á viðarbút. Með lítill fyrirhöfn er auðvelt
að skapa fallegt listaverk sem gefur
rómantískan blæ og skapar stemmingu á heimilinu.

HRÁEFNI
Útprentuð mynd með leysiprentara,
vatnsleysanlegt lím eða gel (medium
gloss eða glans, fæst í Litum og
föndri), pensill, viðarbútur og blaut
tuska og vatnslakk.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.

Þrátt fyrir mikinn áhuga erlendis hefur Sunna Ósk ekki enn hafið framleiðslu
og sölu á henni. „Í dag er engin verksmiðja til hérlendis sem getur beygt
teina með þessum hætti nógu ódýrt. Ég
var í viðræðum við Stáliðjuna allt síðastliðið ár en þeir ætluðu að flytja slíka
vél inn. Það hefur gengið brösulega og
er eiginlega dottið upp fyrir. Nú er ég
að hefja leit að framleiðanda erlendis.
Sjálf hef ég ekki mikla þekkingu á slíku
framleiðsluferli og þarf því að leita til
sérfræðinga. Ég auglýsi hér með eftir
einum!“
Það er ekki bara ávaxtarennan sem
hefur vakið athygli erlendis. Herðatré,
diskaborði og rúmgaflaborð hafa vakið
mikla athygli líka. „Síðan er ég að senda
40 billjardhringi til Bandaríkjanna á
næstu dögum.“ Nánari upplýsingar um
vörur SOSK design má finna á www.
soskdesign.com og á facebook undir
SOSK design.

AÐFERÐ
1. Prentið út mynd í leysiprentara sem
búið er að spegla í myndvinnsluforriti.
2. Penslið flötinn sem myndin á að fara
á með gelinu eða myndina sjálfa.

Leggið blaðið með myndina niður á
flötinn. Sléttið úr blaðinu þannig að
engar loftbólur séu undir og pappírinn sé límdur þétt við viðinn. Látið
þorna yfir nótt.
3. Takið svamp eða blauta tusku og
bleytið flötinn sem myndin liggur
á þannig að pappírinn losni frá. Ef
hann er nuddaður örlítið þegar
hann er blautur rúllast hann af, líkt
og límmiði á flösku. Þegar búið er
að fjarlægja pappírinn situr myndin
eftir í viðnum.
4. Látið þorna vel. Oft sést ekki hvort
allur pappírinn hafi losnað frá fyrr
en allt er þornað og gæti því þurft
að hreinsa pappírinn betur. Þegar
búið er að ganga úr skugga um það
er lakkað yfir myndina með vatnslakki að eigin vali.

MYND Á VIÐARBÚT
Ýmsar skemmtilegar myndir má setja
á viðarbúta svo úr verði
listaverk.

FÓLK|

Góður vinnufélagi!

Rúnar
Róberts

BLÁ, UMHVERFISVÆN OG HAGSTÆÐ
Guðmundur B. Friðriksson við stafla af
bláum tunnum. Guðmundur segir flokkun
pappírs- og pappaafganga ekki vera flókna
en háð aðstæðum, hitastigi og árstíðum
hvenær uppsafnað sorp verður heilsuspillandi.
MYND/PJETUR

Virka daga kl. 13 – 16

PAPPÍR ER EKKI RUSL
BLÁA TUNNAN Reykvíkingar munu á þessu ári hætta alveg að henda
pappír og pappa í almennar sorptunnur. Pappír er auðlind sem fara á í
endurvinnslutunnur eða grenndargáma í samræmi við breytta sorphirðu.

B

reytingin er kynnt undir slagorðinu „Pappír
er ekki rusl“ og gengur í gildi á mismunandi
tíma í hverju borgarhverfi fyrir sig. Nú þegar
hefur hún farið fram á Kjalarnesi, í Grafarholti og
Úlfarsárdal og um miðjan janúar er röðin komin að
Árbæ, Norðlingaholti og Grafarvogi. Breiðhyltingar
taka við keflinu í febrúar, Háaleiti og Laugardalur
í mars, Hlíðar og Miðborg í apríl og Vesturbær um
miðjan maí.
„Reykvíkingar geta valið á milli þess að fá bláa
tunnu fyrir endurvinnanlegt sorp eða haldið áfram
að skila því á grenndarstöð, sem er bæði hagkvæmt
og hentar mörgum,“ segir Guðmundur B. Friðriksson, skrifstofustjóri Umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar, um breytingarnar.
„Pappírsúrgangur er plássfrekur og um fjörutíu
prósent af rýmd heimilissorps. Tíu íbúða stigagangur þarf því á bilinu fjórar til sex bláar tunnur
sem losaðar eru á tuttugu daga fresti. Bláar tunnur
eru ódýrari en þær gráu og með þeim lækkar
sorphirðugjald sem lagt er á húseigendur með
álagningarseðli fasteignagjalda.“
Reykvíkingar geta pantað tunnur og leitað allra
upplýsinga á heimasíðunni pappirerekkirusl.is.
„Matarumbúðir, mjólkur- og safafernur, morgunkornskassar og fleiri slíkar umbúðir, dagblöð og
auglýsingablöð eru veigamikill þáttur af pappír
og pappa sem flokka þarf frá almennum heimilisúrgangi. Því þurfa allir að leggjast á eitt og flokka
rétt eins og gert hefur verið með spilliefni, garðaúrgang, jarðveg, múrbrot og skilagjaldsumbúðir til
margra ára.“
Guðmundur segir starfsmenn sorphirðu

- HVERJU MÁ HENDA Í BLÁU
TUNNUNA?
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Í bláu tunnuna má setja fimm flokka af pappír og
pappa:
•Bylgjupappi, svo sem pítsukassar, skókassar og aðrir
pappakassar.
•Dagblöð, tímarit og auglýsingapóstur. Allt sem
kemur inn um bréfalúguna. Einnig bækur.
•Fernur, svo sem undan mjólk, ávaxtasafa og rjóma.
Plasttappi á fernum má vera. Ál- og plastfilmur í
fernum draga ekki úr endurvinnsluhæfni þeirra.
•Skrifstofupappír, bæði litaður og hvítur ljósritunarog prentarapappír.
•Umbúðapappír og pappi, svo sem morgunkornskassar, eggjabakkar og kexpakkar. Gjafapappír má
einnig fara í bláu tunnuna en sterkrauðan pappír ætti
þó að setja í blandaða sorpið.
Mikilvægt er að hreinsa matarleifar af umbúðum
og skítugan eldhúspappír og servíettur skal setja í
blandað sorp eða flokka til jarðgerðar. Pappírsbleiur
eiga einnig að fara í blandaða sorpið.
Efni sem sett er í bláu tunnuna skal setja laust í tunnuna, ekki má setja efnið í plastpoka.

borgarinnar hafa fylgst með ofangreindum úrgangi
í losun tunna frá heimilum og að eins verði háttað
með pappír- og pappaúrgang.
„Reykjavíkurborg mun hins vegar ekki ráða
„sorplöggur“ til að gramsa í tunnum íbúa eins og
haldið hefur verið fram í fjölmiðlum og víðar. Sé
augljóst að íbúar flokki pappír ekki frá blönduðu
sorpi verða sorpílát ekki losuð enda ekki hægt að
losa ílát fyrir blandað sorp með pappír og pappa í.“
Guðmundur segir íbúa sjálfa þurfa að losa
pappír og pappa úr tunnum séu þær skildar eftir og
bíða þá næstu losunar, aka sorpinu sjálfir á næstu
endurvinnslustöð eða panta aukalosun gegn gjaldi.
„Við vitum að ekki hafa allir sömu umhverfisvitund og að innan um verði alltaf einhverjir sem
láti sig nýjar reglur samfélagsins litlu skipta. Okkar
menn munu eftir sem áður passa upp á borgina og
láta Heilbrigðiseftirlitið vita, verði þeir varir við
að sorp sé orðið að heilbrigðisvandamáli í sorpgeymslum. Telji íbúar hins vegar ástand í sorpgeymslu orðið heilsuspillandi vegna rotnandi úrgangs þegar tunnur hafa ekki verið tæmdar vegna
ófullnægjandi flokkunar þurfa þeir sjálfir að taka
málin í sínar hendur, flokka rétt upp úr tunnunum
og panta aukalosun hjá okkur eða hafa samband í
Heilbrigðiseftirlitið, sem metur ástandið og lætur
hreinsa sorpið á kostnað íbúa.“
Bæklingur verður borinn í hvert hús með upplýsingum um hvaða pappír beri að flokka til endurvinnslu. Sjónvarpsauglýsing fer í loftið í janúar,
blaðaauglýsingar verða birtar og öflug heimasíða,
pappirerekkirusl.is, skýrir málið í smáatriðum.
■

thordis@365.is

- HVER BER ÁBYRGÐINA EF
NÁGRANNI FLOKKAR EKKI Í
FJÖLBÝLISHÚSI?
Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994 er fjallað um
réttindi og skyldur eiganda fjöleignarhúsa:
Sorpgeymslur eru almennt í sameign fjöleignarhúsa
og bera eigendur allir óskipta ábyrgð á sameigninni.
Húsfélag og eigendur bera ábyrgð á sameiginlegum
kostnaði og því ábyrgð á kostnaði sem hlýst af illa
flokkuðu sorpi. Sannist að einn eigandi sé að valda
húsfélaginu kostnaði með því að flokka ekki sorp
getur húsfélagið endurkrafið hann um kostnaðinn
samkvæmt almennum reglum kröfuréttar. Húsfélag
getur einnig sett húsreglur sem ná til flokkunar á
sorpi. Sannist að einn eigandi fari ítrekað ekki eftir
reglum getur húsfélagið lagt bann við búsetu eða
dvöl hans í húsinu en gæta verður að því að veita
eiganda tækifæri á að bæta sig. Hægt er að fá álit
kærunefndar húsamála um ágreining sameigenda
um túlkun á lögunum og/eða fara með málið fyrir
dómstóla og fá endanlega niðurstöðu um álitaefnið.
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Einbýli í litla Skerjafirði
Elín Viðarsdóƫr
Lögg. fasteignasali

Logafold 53

51 m.

Opið hús í dag, mánudag 14.01. kl. 17:30 - 18:00

Fasteignamarkaðurinn ehf. s.
570-4500 kynnir stórglæsilegt
og frábærlega staðsett
einbýlishús á tveimur hæðum
við Þjórsárgötu í litla Skerjafirði.

H

x
x
x

172,2 fm + 40,1 fm bílskúr
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi
Sólpallur og óhindrað útsýni

x
x
x

Vegna
mikillar sölu
vantar eignir
á skrá

Tvíbýli á einstökum útsýnisstað
Eignin er á einni hæð
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN

elin@fasteignasalan.is

Sími: 695 8905

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

sylvia@remax.is

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX ALPHA • SKEIFUNNI 17 • 108 REYKJAVÍK • WWW.REMAX.IS

úsið stendur á 439,5 fermetra eignarlóð með stórri
verönd, skjólveggjum og
heitum potti. Mögulegt er að
byggja bílskúr á lóðinni. Eignin
hefur verið mikið endurnýjuð á
síðastliðnum árum bæði utan- og
innandyra. Má þar nefna raflagnir
á neðri hæð og rafmagnstöflur
fyrir húsið, gler og gluggar, gólfefni og innréttingar.
Forstofan er flísalögð og með
næturlýsingu í vegg. Hol er flísalagt og með fataskápum. Úr holi er
bakútgangur á verönd hússins.
Eldhúsið er flísalagt og með nýlegum innréttingum úr burstuðu
stáli og efri hillum úr viði og gleri.
Vönduð SMEG-tæki í eldhúsi. Innbyggð uppþvottavél og góð borðaðstaða eru í eldhúsi. Samliggjandi
rúmgóðar stofur, parkett lagðar
og bjartar með útgengi á fram-

Húsið hefur verið mikið endurnýjað, jafnt að utan sem innan.

lóð hússins um fallega hurð með
frönskum gluggum.
Innfelld halógenlýsing er í loftum á neðri hæð hússins. Þvottaherbergi er með glugga, flísalagt
í gólf.
Baðherbergi er stórt, flísalagt í
gólf og veggi og með glugga. Baðkar með nuddi, flísalagður sturtuklefi og skápar. Geymsla er inni
af baðherbergi og með glugga.
Gengið niður í geymslukjallara úr

geymslu. Efri hæð er skráð skv.
FMR 27,5 fermetrar en er mun
stærri að gólffleti.
Gengið er upp á efri hæð um
steyptan kókosteppalagðan stiga
þar sem er rúmgott parkettlagt
hjónaherbergi með útgangi á
svalir til suðurs með útsýni að
Blá fjöllum, yfir flugvöllinn og
víðar. Þá er barnaherbergi og fataherbergi á hæðinni og snyrting
með glugga.

Breiðvangur 10 - 220 Hafnarfjörður *NÝTT Á SKRÁ*
*NÝTT Á SKRÁ* Mjög rúmgóð 123,0 m2, 5 herbergja íbúð
á efstu hæð, ásamt 22,3 m2 bílskúr við Breiðvang 10 í
Hafnarﬁrði. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 23,9 m.

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

Krókabyggð 17 - 270 Mosfellsbær
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Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:30 til 18:00
Glæsilegt 97,2 m2 endaraðhús á
stórri eignarlóð við Krókabyggð
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, gott hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu
og þvottahús/geymslu. Falleg
aðkoma, stór suðvesturlóð og
pallur. V. 32,9 m.
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Hlégerði 37A - 200 Kópavogur
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Suðurbraut 20 - 220 Hafnarfjörður *NÝTT Á SKRÁ*
Vel skipulögð 92,2 m2, 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð
með timburverönd við Suðurbraut 20 í Hafnarﬁrði. Eignin er
laus til afhendingar strax. V. 19,9 m.

Háteigsvegur 8 - 105 Reykjavík *NÝTT Á SKRÁ*
Veghús 13 - 112 Reykjavík *NÝTT Á SKRÁ*
Mjög rúmgóð og falleg 112,8 m2, 4ra herbergja ínúð
á 2. hæð við Veghús 13 í reykjavík. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 25,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og rúmgóð 100,4 m2, 3-4ra
herbergja kjallaraíbúð í fallegu húsi við Háteigsveg 8 í
Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, tvær
samliggjandi stofur, hol, baðherbergi og eldhús. Í sameign
er sérgeymsla. Eignin er laus til afhendingar strax. 24,9 m.

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30
Mjög glæsilegt 193,3 m2 einbýlis/tvíbýlishús á fallegum útsýnisstað við Hlégerði
37A í Kópavogi. Eignin er skráð 193,3 m2,
þar af 107,7 m2 íbúðarhús, 46,2 m2 rými í
kjallara og 39,4 m2 bílskúr. Eignin er laus til
afhendingar strax. Lækkað verð! V. 39,9 m.

Ársalir 1, íbúð 901 - 201 Kópavogur

S
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Blikahólar 4 - 111 Reykjavík *NÝTT Á SKRÁ*
Björt og vel skipulögð 65,2 m2, 2ja herbergja íbúð með
glæsilegu útsýni á 6. hæð í lyftuhúsi við Blikahóla 4 í
Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 14,9 m.

Kaldasel 10 - 109 Reykjavík *NÝTT Á SKRÁ*

Laufengi 15 - 112 Reykjavík *NÝTT Á SKRÁ*
Björt og falleg 93,5 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í
3ja hæða fjölbýlishúsi við Laufengi 15 í Reykjavík. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 21,7 m.

Opið hús mið. 16. janúar
frá kl. 17:30 til 18:00
Mjög glæsileg 100 m2 3ja herbergja íbúð á 9. hæð í vönduðu
lyftuhúsi við Ársali 1 í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, tvö
rúmgóð svefnherbergi, góða
stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús ásamt
geymslu. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Mikið útsýni er
úr íbúðinni til suðurs og austurs.
V. 28,9 m.

Fallegt 304 m2 raðhús með aukaíbúð við Kaldasel 10 í
Reykjavík. Eignin skiptist í: Aðalhæð: Forstofugangur,
þvottahús, salerni, eldhús, borðstofa og tvær samliggjandi
stofur. Rishæð: fjögur svefnherbergi og baðherbergi.
Bílskúrinn er 42 m2 og er innaf honum geymsla. Aukaíbúð:
Svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Eignin er laus
til afhendingar strax. V. 44,9 m.

Litlihjalli 5 - 200 Kópavogur *NÝTT Á SKRÁ*
236,8 m2 raðhús á tveimur hæðum við Litlahjalla 5 í Kópavogi. Húsið er staðsett í litlum og róglegum botnlanga. Mjög
fallegt útsýni í norður af efri hæð hússins og gróinn garður í
suður. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 38,9 m.
Skeljatangi - 270 Mosfellsbær *NÝTT Á SKRÁ*
3ja herbergja, 84,2 m2 m2 íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Góð
staðsetning. Skóli, leikskóli, sundlaug, líkamsrækt og
golfvöllur í næsta nágrenni. V. 21,7 m.

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

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

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

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SKRÁ.
SÉRBÝLI

Þjórsárgata.
Glæsilegt og frábærlega staðsett einbýlishús á tveimur hæðum í litla Skerjaﬁrðinum. Húsið stendur
á 439,5 fm. eignarlóð með stórri verönd með skjólveggjum og heitum potti. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á sl. árum. T.d. gólfefni og innréttingar, settur gólfhiti á neðri hæð, gler og gluggar og
húsið lagfært og málað að utan. Samliggjandi rúmgóðar stofur. Rúmgott hjónherbergi með útgangi
á svalir til suðurs. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Mögulegt er að byggja bílskúr á lóðinni.Verð
54,9 millj.

SÉRBÝLI

Steinás – Garðabæ.
Fallegt,
g vel skipulagt
p g ogg vel staðsett 144,5 fm. einbýlishús
ý
á einni hæð auk 50,0 fm. sérstæðs
bílskúrs með mikilli lofthæð. Húsið stendur á fallegum stað neðst í Ásahverﬁnu við opið svæði
með frábæru útsýni yﬁr hraunið. Mjög mikil lofthæð er í stofu og eldhúsi og innfelld lýsing í loftum.
Rúmgóð stofa, stórt eldhús og fjögur svefnherbergi. Risloft er yﬁr hluta hússins, vel manngengt og
nýtist sem vinnuaðstaða. Verð 63,0 millj.

Kvistaland.
Haukanes- Garðabæ.
Glæsilegt u.þ.b. 330 fm. einbýlishús á tveimur hæðum innst í götu og með frábæru útsýni á
Arnarnesinu.Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað hið innra á undanförnum árum og er í mjög góðu
ástandi, bæði innan og utandyra. Stórar og glæsilegar stofur með mikilli lofthæð, miklum gluggum
og ofanbirtu. Eldhús með vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Fimm herbergi. Stórar og skjólgóðar
verandir til suðurs með skjólveggjum og heitum potti. Stór og ræktuð eignarlóð. Verð 99,0 millj.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í Fossvogi. Húsið er samtals 272,9 fm. að
stærð að meötöldum 49,6 fm. bílskúr og um 40 fm. sólskála. Eignin hefur verð mikið endurnýjað
og skiptist m.a. í eldhús með nýlegum háglans innréttingum, sjónvarpshol með útgangi á verönd,
stóra borð- og setustofu, sólskála með heitum potti og fjögur herbergi auk fataherbergis auk lítillar
íbúðar sem hefur verið innréttuð í bílskúr. Ræktuð lóð. Frábær staðsetning. Tilboð óskast

SÉRBÝLI

Haukanes – Garðabæ.
Skemmtilega hannað 274,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, þar af 63,0 fm. innbyggður
tvöfaldur bílskúr. Húsið er á 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsettri og með góðu útsýni til norðvesturs. Eignin skiptist m.a. samliggjandi stofur með útgangi á verönd, opið eldhús með eyju,
fjögur herbergi, baðherbergi og tvær snyrtingar. Gufubað. Að utan er húsið álkætt að mestu. Verð
69,0 millj.

Ólafsgeisli
Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á stórri og viðhaldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað í Grafarholtinu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar. Mjög mikil lofthæð
er á efri hæð hússins og innfelld lýsing í öllum loftum. Stórar samliggjandi stofur. Hjónasvíta með
fataherbergi og baðherbergi innaf. Húsið er klætt með íslensku líbaríti. Falleg lýsing á lóð og
húsinu að utan. Arkitekt hússins er Kristinn Ragnarsson og innanhússarkitekt er Ellen Tyler. Fallegt
útsýni úr stofum yﬁr golfvöllinn og borgina.Verð 93,0 millj.

4RA – 6 HERBERGJA

Móaﬂöt – Garðabæ
Frakkastígur.
Virðulegt og fallegt járnklætt timbureinbýlishús á hlöðnum grunni, samtals 149,0 fm. að stærð.
Húsið stendur á 292,1 fm. eignarlóð. Tvö sér bílastæði eru á lóðinni, sem er hellulögð að hluta.
Ofnar og ofnalagnir hafa verið endurnýjaðar. Verð 39,0 millj.

Mikið endurnýjað 160,7 fm. raðhús á einni hæð auk 42,7 fm. bílskúrs. Húsið var mjög mikið
endurnýjað fyrir um 10 árum síðan. Þá voru m.a. bæði baðherbergi endurnýjuð, innrétting og tæki
í eldhúsi, gólfefni, rafmagnstöﬂur, vatns- og ofnalagnir að hluta, innihurðir o.ﬂ. Mögulegt er að
innrétta bílskúr sem hluta af íbúðarrými þar sem innangengt er í bílskúr af svefngangi. Ræktuð lóð
með verönd til suðurs og vesturs. Hellulögð innkeyrsla. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við
skóla, sundlaug og aðra þjónustu Verð 55,0 millj.

Stigahlíð- neðri sérhæð ásamt bílskúr
Vel skipulögð 149,4 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu þríbýlishúsi í Hlíðunum auk 28,5 fm. bílskúrs.
Hæðin skiptist í forstofuherbergi gestasnyrtingu, eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með arni, þrjú
herbergi á svefngangi og ﬂísalagt baðherbergi. Suðursvalir út af hjónaherbergi. Húsið er klætt að
utan. Tröppur nýlega múraðar.Verð 39,9 millj.

Suðurmýri – Seltjarnarnesi.
Fallegt 159,8 fm. einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið er upphaﬂega byggt árið 1940, en var síðan
endurbyggt og stækkað árið 2002. Við húsið var byggður bílskúr sem nú er nýttur sem íbúðarrými.
Einnig var rishæð með geymslulofti byggð ofan á húsið. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða stofu með
aukinni lofthæð, borðstofu, eldhús og ﬁmm herbergi. Verð 48,0 millj.

Byggðarendi.
Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað. Aðalíbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu og borðstofu með
útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og ﬂísalagt baðherbergi.
Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erﬁ hæð. Sér íbúð á neðri hæð. Glæsilegur og sólríkur
garður til suðvesturs. Stór verönd úr harðviði og heitur pottur. Tilboð óskast í eignina.

Barmahlíð- efri hæð
Falleg 119,0 fm. íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Hæðin sem er mjög opin skiptist í
rúmgott hol/gang, opið eldhús með eikarinnréttingu, samliggjandi skiptanlegar stofur, tvö til þrjú
herbergi og ﬂísalagt baðherbergi. Svalir til suðvesturs út af stofum og sameiginlegar svalir út
af stigapalli í vestur. Þvottaaðstaða á baðherbergi auk sameiginlegs þvottaherbergis í kjallara.
Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Verð 32,5 millj.

Asparteigur- Mosfellsbæ
Vandað 223,5 fm. parhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,5 fm. bílskúr. Rúmgóð stofa. Borðstofa opin við eldhús. Eldhús með vönduðum innréttingum og tækjum. Sjónvarpshol. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi innarf hjónaherbergi. Baðherbergi, ﬂísalagt í gólf og veggi. Timburverönd til
suðvesturs með skjólveggjum. Lóð ófrágengin að framanverðu.Verð 49,9 millj.

Holtagerði -Kópavogi.
221,0 fm. steiniklætt einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 60,0 fm. sambyggðum bílskúr.
Stofa á tveimur pöllum, sólstofa/borðstofa, eldhús, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Húsið hefur
fengið gott viðhald. Fallegur skjólsæll garður í góðri rækt til suðurs með um 70 fm. verönd og tengi
fyrir heitan pott. Hellulögð aðkoma. Verð 45,9 millj.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum.
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. Verð 36,9 millj.

Jakasel.

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.

Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr .
Vandað og vel skipulagt 331,4 fm. einbýlishús á fallegum og grónum útsýnisstað. 6 svefnherbergi. Eldhús með stórri eyju. Stórar stofur með arni. Tvöfaldur bílskúr. Tvennar svalir. Glæsileg
verðlaunalóð með stórum viðarveröndum og skjólveggjum. Verð 72,9 millj.

116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 25,9 fm. frístandandi bílskúrs. Eldhús opið að hluta.
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Svalir til suðvestur. Lóð í rækt og góð aðstaða fyrir
börn. Verð 24,7 millj.

Langalína 15-23
Sjálandi Garðabæ

NÝJAR ÍBÚÐIR
Nýjar íbúðir í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 15-23 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja frá 67 fm. til 157 fm., ýmist með góðum
svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum íbúðum í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar í mars til september
2013 án gólfefna, þó verða ﬂísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Innréttingar og innihurðir verða úr eik. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
4RA – 6 HERBERGJA

3JA HERB.

3JA HERB.
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Sogavegur- efri sérhæð

Brekkulækur 1.

Langalína – Sjálandi Garðabæ. Glæsileg íbúð með sjávarútsýni.

Glæsileg 122,9 fm. 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð í nýlegu húsi auk 24,5 fm. bílskúrs. Íbúðin
er afar vönduð í alla staði. Sérsmíðaðar innréttingar.
g Eikarparket
p
ogg ﬂísar á gólfum.
g
Extra háar
innihurðir úr eik. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Tvö baðherbergi. Útgangur úr hjónaherbergi á þaksvalir ofan á bílskúr. Gólfhiti. Hús að utan fullfrágengið og lóð frágengin að langmestu
leyti. Verð 49,0 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00 -17.30 Falleg 106,4 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð að meðtalinni
11,5 fm. sér geymslu í kjallara. Rúmgott eldhús með góðum borðkrók. Björt stofa með útgangi á
stórar svalir til austurs. Tvö svefnherbergi. Inngangur sameiginlegur með einni annarri íbúð. Góð
staðsetning. Göngufæri í Laugardalslaugina og allt sem Laugardalurinn hefur upp á að bjóða.
Verð 28,5 millj. Eignin verður til sýnis í dag. Gengið inn að norðanverðu. Íbúð merkt 0201.
Verið velkomin.

Glæsileg 120,9 fm. útsýnisíbúð á sjávarbakkanum í Sjálandinu í Garðabæ. Stór og björt stofa.
Eldhús opið við stofu með fallegum eikarinnréttingum og vönduðum tækjum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Vandað baðherbergi. Stór verönd er út af stofum út að sjónum og svalir eru til suðvesturs út
af stofum. Sér stæði í bílageymslu og lyfta. Hús að utan og sameign til fyrirmyndar. Verð 38,9 millj.

Espigerði- íbúð á tveimur hæðum

Hallveigarstígur.

Glæsileg 166,1 fm. íbúð á tveimur hæðum að meðtalinni sér geymslu í kjallara. Þrennar svalir eru
á íbúðinni ogg nýtur
ý útsýnis
ý yﬁr
y borgina
g ogg víðar frá þeim
þ
ogg úr íbúðinni. Stórar samliggjandi
ggj
stofur,
sjónvarpshol,
j
p
tvö rúmgóð herbergi (möguleiki á þremur). Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu.
Útsýnis nýturVerð 39,5 millj.

Mikið endurnýjuð
ýj ogg vel staðsett 57,3 fm. 2ja
j – 3ja
j herbergja
gj íbúð á jjarðhæð. Íbúðin skiptist
p í
gang, opið eldhús, stofu og eitt svefnherbergi. Útigeymsla
g y
með sjónvarpsj
p ogg nettengingu
g g sem
í dag er nýtt sem herbergi. Sameiginlegur garður. Áhvílandi eru um 14,0 millj. . Mögueiki er á
100% yﬁrtöku lána. Verð 18,7 millj.

2JA HERB.

Sóltún. Glæsileg íbúð með tvennum svölum.

2JA HERB.

S

PIÐ

O

Rauðavað.
Falleg og vönduð 91,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sér verönd
auk sér stæðis í bílageymslu. Eldhús með eikarinnréttingum. Björt stofa
með útgangi á hellulagða verönd til suðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Verð 24,9 millj.

Bræðraborgarstígur.
80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð með tvennum svölum á 2. hæð í vesturborginni að meðtalinni 6,8 fm. sér geymslu í kjallara. Opið eldhús. Samliggjandi borð- og setustofa. Opið herbergi innaf setustofu með útgangi á svalir
til norðvesturs. Svefnherbergi með góðu skápaplássi og útgangi á svalir til
suðausturs. Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 26,9 millj.

LAUGAVEGUR
– verslunarhúsnæði

123,7 fm. verslunarhúsnæði í þessu fallega
húsi við Laugaveg.
Húsnæðið skiptist í
rúmgóða verslun með
gólfsíðum gluggum og
lagerrými innaf verslun
með bakútgangi á lóð,
kafﬁaðstöðu og salerni.
Húsnæðið var allt endurnýjað fyrir fáum árum
síðan t.d. gólfefni, loftaklæðningar, raﬂagnir,
lýsing o.ﬂ. Frábært
fjárfestingartækifæri.
Verð 49,0 millj.

HÚ

Afar glæsileg 139,2 fm. íbúð á 3. hæð með tvennum svölum (aðrar yﬁrbyggðar) og sér stæði í
bílageymslu í nýlegu húsi í Sóltúni. Allar innréttingar eru frá Axis. Innihurðir og gólfefni eru úr
eik. Gólfhiti í allri íbúðinni. Tvennar rúmgóðar svalir. Eldhús var endurhannað, stækkað og eldavélareyju komið fyrir. Aðeins tvær íbúðir á hæðinni. Lóð fullfrágengin með hitalögnum í stéttum.
Verð 48,5 millj.

VATNSSTÍGUR 3
GLÆSILEG ÍBÚ
ÚÐ Á 2.HÆÐ AUK VINNUSTOFU Á JARÐHÆÐ OG Í
KJALLARA. SE
ELST SAMAN EÐA SITT Í HVORU LAGI.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.00-18.00
Um er að ræðaa samtals 318,5 fermetra í þessu fallega og uppgerða steinhúsi við Vatnssstíg sem var allt endurnýjað að utan á árunum 2005 og 2006.
2JA HERBERG
GJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ er 108,2 fermetrar sem var endurnýjuð
á afar vandaðaan og smekklegan hátt árið 2010. Stór og björt stofa með
frönskum glugggum. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi og á baðherbergi. Svefnnherbergi með útgangi á svalir til vesturs. Verð 36,9 millj.
VINNUSTOFA
A- JARÐHÆÐ OG 1. HÆÐ . Um er að ræða tvær aðskildar
hæðir samtals 210,3 fermetrar.
JARÐHÆÐIN. Á hæðinni er gott alrými með baðherbergi, eldhúskrók og
litlu bókaherbeergi. Verð 23,9 millj.
1. HÆÐIN er nnokkuð opin og með góðri lofthæð með vönduðu baðherbergi
og eldhúskrók. Stórir gluggar sem snúa að Vatnsstíg. Verð 34,5 millj.
G sileg eign
Glæ
n í hjarta miðborgarinnar.
EIGN SEM HÆ
ÆGT ER AÐ NÝTA UNDIR MARGSKONAR STARFSEMI.
OPIÐ HÚS Á MORGUN. VERIÐ VELKOMIN.

LAUGAVEGUR
GA
AVEGUR 12

FRÚ BERGL
LAUG

Veitingahús á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. Frú Berglaug er á horni Laugavegs og Bergstaðastrætis beint á móti
Asíu og við hliðina á Kafﬁbarnum. Fallegur matsölustaður á tveimur hæðum innréttaður í gamla stílnum og er allur
nýuppgerður. Langur leigusamningur í boði. Frábært tækifæri í veitingarekstri.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Haukanes - glæsileg eign.

Hlyngerði 12 - Laust til afhendingar
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Glæsilegt tvílyft um 440 fm einbýlishús sem er með auka 3ja herbergja íbúð. Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni og er það mjög reisulegt með
súlum, stórum svölum, heitum potti og miklum þakkanti og sjávarútsýni. Á efri hæðinni eru stórar stofur, 3 svefnherb.,húsbóndaherb., 2 baðherb.,
þvottahús, búr og eldhús. Á neðri hæðinni er tvöfaldur 60 fm bílskúr auk 3ja herbergja íbúðar. V. 116 m. 6872

Frábærlega staðsett 355,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Hlyngerði í Reykjavík. Húsið er fallegt og rúmgott með stórum stofum, 5 svefnherb. verönd með
heitum potti og rúmgóðum svölum. Möguleiki er á að útbúa aukaíbúð með sér inngangi.
Eignin verður sýnd mánudaginn 14. janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 79 m. 2051

Einimelur 9 - einbýlishús.

Álfaheiði 4 - Opið hús.
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Erum með í sölu eitt af þessum virðulegu einbýlishúsum við Einimel. Húsið er rúmir 300 fm, þ.m.t. 40 fm bílskúr. Glæsilegar stofur með arni,
bókastofa, ﬁmm herbergi, tvö baðherbergi og ﬂ. Stór sólverönd. Stór lóð til suðurs. Opið hús verður mánudaginn 14. janúar frá kl. 17:30 - 18:00
V. 99,5 m. 1979

Suðurmýri 40A - Glæsilegt parhús.

Fallegt einstaklega vel staðsett og mjög vel skipulagt ca 180 fm einbýlishús á 2.hæðum
efst í suðurhlíðum Kópavogs með innbyggðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofa og borðstofa. Suðurgarður. Húsið getur losnað ﬂjótlega. Örstutt er í grunnskóla,
leikskóla og mjög gott íþróttasvæði. Möguleiki að yﬁrtaka lán allt að 43,6 millj. Opið hús
mánudaginn 14. janúar frá kl. 17:30-18:00 V. 47,8 m. 2003

Heiðarhjalli 7 - glæsilegt parhús m.aukaíb
S
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Sérstaklega vandað og fallegt 181 fm parhús á tveimur hæðum með bílskúr við Suðurmýri á Seltjarnarnesi. Húsið er byggt 1999/2000 og var ekkert
til sparað í innréttingum og tækjum. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Sólríkur garður er til suðurs. Harðviðar gluggar og sérvalinn viður í innréttingum. Ljós erufrá Lumex. Hitabræðsla er fyrir framan hús og bílskúr. Eignin verður sýnd mánudaginn
14.janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 59,8 m. 2271

Glæsilegt vel hannað ca 270 fm parhús á einstaklega góðum útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið var mikið endurnýjað 2006 eftir teikningum Halldóru Víﬁlsdóttur og er mjög smekklega innréttað. Lítil auka stúdíó íbúð í húsinu sem hægt er að sameina aðalíbúð. Ljósahönnun
frá Lumex. Stór afgirt timburverönd í bakgarði á pöllum með heitum rafmagnspotti og miklum
trjágróðri. Einstaklega fallegt útsýni.Skipti möguleg á minni eign. Opið hús mánudag frá kl.
17:30- 18:00 V. 65,9 m. 1933

Daltún 5 – vandað parhús

Álfkonuhvarf 65 - mjög gott skipulag.
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Mikið endurnýjað og fallegt 277,9 fm parhús ásamt sérstæðum bílskúr í eftirsóttu hverﬁ í Kópavoginum. Möguleiki á sér íbúð í kjallara, sólríkur
garður með heitum potti og þrjú sérbílastæði á lóð. Eignin verður sýnd mánudaginn 14.janúar milli kl. 17:30 og kl. 18:30.

PIÐ

HÚ
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Vel skipulögð 91,4 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) við Álfkonuhvarf í Kópavogi. Eigninni
fylgir stæði í bílageymslu. Sér inngangur af svölum. Glæsilegt útsýni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 14.janúar milli kl. 17:30 og 18:00. V. 25,9 m. 2059

Mánatún - stórglæsileg íbúð á efstu hæð

Einbýli

Mímisvegur - efsta hæð
Mýrarsel - með aukaíbúð
Frostaþing einbýlishús á einni hæð

Um er að ræða rúmgott 235 fm timburhús á
einni hæð. Húsið skiptist í forstofu, hol, ﬁmm
herbergi, snyrtingu, geymslu, baðherbergi, innbyggðan bílskúr, þvottaherbergi innaf bílskúr,
sjónvarpshol, opið eldhús með borðkrók og
stofu. V. 53,0 m. 2152

Gott og vel skipulagt 292,9 fm parhús
með auka íbúð í kjallara og góðum 53 fm
tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist eftirfarandi.
Íbúð í kjallara. Aðalhæð. forstofa, gestasalerni,
rúmgott eldhús, hol og tvær stofur. Efri hæð.
Þrjú svefnherbergi einfalt að gera fjórða, hol,
þvottahús og baðherbergi. V. 49,1 m. 1996

Glæsileg 116 fm íbúð á efstu hæð í sögufrægu
húsi á besta stað í Þingholtunum. Gengið er
upp af stigapalli inn í stórt rými sem nýtist í
dag undir borðstofu og stofu. Útgengt er út
á 20 fermetra svalir út frá stofu, þar sem við
blasir magnað útsýni frá vestri til austurs. V.
47,5 m. 1530

Raðhús

Álakvísl - endaíbúð
Sigurhæð - gott einbýli

Einlyft 199 fm einbýlishús með bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, tvö baðherbergi, fjögur
svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Bílskúrinn er 50 fm og hefur verið nýttur sem
íbúðarrými en þar eru tvö herbergi. Samtals
eru því sex svefnherbergi í húsinu. Auðvelt er
að breyta bílskúr aftur. V. 55,0 m. 2227

Vogatunga - raðhús

Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög
góðum útsýnisstað. Á efri hæðinni er forstofa,
snyrting, þvottahús, hol, stofa, eldhús og
svefngangur. Innaf svefnganginum er baðherbergi og fjögur herbergi en tvö þeirra hafa
verið sameinuð í eitt. Í kjallara er rúmgóð 2ja
herbergja íbúð sem skiptist í forstofu, stórt
herbergi, geymslu, eldhús og stofu. V. 49,0
m. 2148

Laus strax! Endaíbúð skráð 145, 6 fm á tveimur hæðum með sérinngang og stæði í lokaðri
bílgeymslu við Álakvísl í Reykjavík. Neðri hæð
skiptist í forstofu, snyrtingu, geymslu, eldhús
og samliggjandi stofur. Efri hæð skiptist í hol,
3 svefnherbergi og baðherbergi. Risloft er yﬁr
íbúðinni. V. 27,0 m. 2136

Stórglæsileg og vönduð 5 herbergja 198,3 fm íbúð á 6. hæð (efstu) við Mánatún. Íbúðinni fylgja
tvö stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af ﬂísalögðum svölum, aðeins tvær íbúðir á gangi. Útsýni
er glæsilegt. Allar Innréttingar eru sérsmíðaðar frá Brúnási og eru þær klæddar hnotu. Á baðherbergjum eru granítborðplötur og vönduð blöndunartæki. Gólfefni eru 60x60 svargráar ﬂísar og
plankaparket úr sérmeðhöndlaðri eik. Innihurðir eru frá Trévík, geretalausar úr hnotu. Gólfhitakerﬁ
er í öllum herbergjum. Stórir gluggar veita mikla og góða birtu. 1981

Hjallaland - endaraðhús

Hraunbær - 5 herbergja íbúð
Kleifakór - fallegt útsýni

Glæsilegt og vel skipulagt 255,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
rúmgóðum bílskúr og fallegu útsýni. Efri hæð
skiptist í forstofu, bílskúr, snyrtingu, rúmgott
húsbóndah., eldhús, stofu og borðstofu. Stórar
svalir til suðurs og vesturs. Neðri hæð skiptist
í hol, sjónvarpsstofu með útgengi út á verönd,
þrjú rúmgóð svefnh., baðh., þvottah. og
geymslu. Húsið er bjart og innréttað á fallegan
máta. V. 77,5 m. 2192

Kaldasel 10 - sérbýli

Mjög góð 5 herbergja 141,8 fm enda íbúð á 3.
hæð (efstu) við Hraunbæ í Reykjavík. Um er
að ræða mikið endurnýjaða eign með tveimur
svölum. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stóra
stofu, borðstofu (auðvelt að gera svefnherbergi), herbergisgang með baðherbergi og
þremur svefnherbergjum, stóru eldhúsi og
þvottahúsi. Á jarðhæð er svo geymsla. V. 27,9
m. 2134

304 fm sérbýli á fínum stað í botnlanga.
Aukaíbúð í kjallara er 2ja herbergja. Rúmgóður
bílskúr. Mjög gott útsýni. Gott skipulag. Efsta
hæðin er talsvert endurnýjuð. Góður
bakgarður. tvennar svalir. Laust strax og lyklar
á skrifstofu. V. 44,9 m. 2259

Glæsilegt endaraðhús fyrir neðan götu sem mikið hefur verið endurnýjað. Húsið er 185,4 fm og
bílskúrinn er 19,5 fm samtals um 204,9 fm. Meðal þess sem hefur verið endurnýjað er eldhús,
baðherbergi, gólfefni og opnað út í garð frá sjónvarpsherbergi. V. 58,4 m. 2137

Austurgerði - vel staðsett einbýlishús
Flétturimi - endaíbúð

Birkihlíð 48 - glæsilegt hús

Glæsilegt ca 300 fm einbýlishús við Birkihlíð
ásamt sérstæðum bílskúr sem er nýttur sem
íbúð. Húsið er tveimur hæðum auk kjallara.
Þrú baðherbergi og ﬁmm svefnherbergi eru í
húsinu. Lóðin er hellulögð að stórum hluta og
með fallegum trjám. V. 79,0 m. 2172

Litlihjalli - raðhús

Gott 236,8 fm raðhús þar af u.þ.b. ca 22
fm bílskúr í lítilli botnlangagötu. Húsið er
á tveimur hæðum og er frábært útsýni til
norðurs af efri hæð hússins. Lóð hússins er
falleg með grónum garði sunnan við húsið en
hita í stéttum að framan. Húsið er ágætlega
staðsett í rólegu og barnvænu hverﬁ þar sem
stutt er í skóla og góða þjónustu. V. 38,9 m.
2258

Hæðir
Borgarholtsbraut - vandað hús

4ra-5 herbergja endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu í fallegu húsi við Flétturima. Íbúðin
skiptist í hol, stofu og borðstofu, eldhús,
þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi.
Húsið er fallegt og virðist vera í góðu ástandi.
V. 26,8 m. 2066

3ja herbergja

Espigerði - laus ﬂjótlega.

Falleg mjög vel skipulögð 105 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð C í góðu lyftuhúsi.
Rúmgóð stofa. Parket. Suðvestursvalir. Mikil
og góð sameign m.a. samkomusalur á efstu
hæðinni. Íbúðin getur losnað ﬂjótlega. V. 24,0
m. 2264

Vandað 284,6 fm tvílyft einbýlishús sem er
með tvöföldum bílskúr. Húsið hefur nýlega
verið steinað og skipt var um gler og þakklæðningu. Lóðin er mjög falleg, m.a. grasﬂöt
með fjölbreyttum gróðri, stóru hellulögðu
bílaplani sem er bæði fyrir sunnan húsið,
meðfram austurhlið þess og norðan megin.
Hluti plansins er með snjóbræðslukerﬁ. Næst
húsi eru granítﬂísar. V. 60 m. 2171

Fallegt og vel staðsett tvílyft einbýlishús með fallegu útsýni. Húsið er mjög vel byggt og hefur
fengið gott viðhald. Húsið er tvílyft og er aðkoma á efri hæðina. Húsið er skráð 238,2 fm en þar
af er bílskúr 25,6 fm. Það að auki er útgraﬁð rými undir bílskúr. Þá hefur verið samþykkt stækkun
á húsinu á efri hæðinni til vesturs. Með stækkuninni yrði húsið 278 fm. V. 72 m. 2262

Grensásvegur - til sölu eða leigu

Melgerði Kópavogi - efri sérhæð

Falleg og björt 151,7 fm efri sérhæð með frábæru útsýni fyrir Kópavoginn. Hæðin skiptist
í forstofu, hol, snyrtingu, tvær samliggjandi
stofur, eldhús, þvottahús, 3 svefnherb. (4 skv.
teikningu), baðherbergi og fataherbergi. Húsið
er í mjög góðu ástandi. V. 36,5 m. 5596

Fróðaþing - glæsileg eign

Mjög glæsilegt og vandað 337,7 fm hús á
tveimur hæðum með frábæru útsýni. Húsið er
að mestu fullklárað að utan og innan. Parket
og ﬂísar á gólfum, vandaðar innréttingar
og hellulögð aðkoma með hita í stéttinni.
Glæsilegt og vandað hús á þessum á frábæra
stað. Sjón er sögu ríkari. V. 105 m. 2127

4ra-6 herbergja

Suðurbraut - með timburverönd

3ja herbergja 92,2 fm endaíbúð á jarðhæð.
Afgirt timburverönd. Parket. tvö svefnherb.
Sérþvottahús. Laus strax, lyklar á skrifstofu. V.
19,9 m. 2255

Til sölu eða leigu 917 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð staðsetning bæði hvað varðar
aðgengi og auglýsingavægi þar sem húsnæðið er á horni Miklubrautar og Grensásvegar. Á framhlið hússins eru gólfsíðir gluggar sem snúa út á götu/bílastæði. Einnig er möguleiki á að leigja
hluta af eigninni. Nánari upplýsingar veita Reynir og Kjartan löggiltir fasteignasalar. 2275

Álfaskeið - sérinngangur af svölum
Breiðvangur - 5 herb. með bílskúr
Víghólastígur - einbýli/tvíbýli

Mjög gott 2ja íbúða hús á útssýnisstað. Tvær
samþykktar íbúðir og hvorri íbúð fylgir 40 fm
bílskúr. Húsið skiptist í 3ja herb. 73 fm góða
og bjarta íbúð í kjallara og 166 fm efri hæð
með 4-5 svefnherbergjum, tvennum svölum
og endurnýjuðu eldhúsi. Hús í mjög góðu
standi m.a. endurnýjað þakjárn, ofnar og
ofnalagnir, eldhús o.m.ﬂ. Mjög góð aðkoma að
húsinu. V. 58,5 m. 2076

Parhús

123,0 fm endaíbúð á 4.hæð í góðu fjölbýlishúsi ásamt 22,3 fm bílskúr. Fjögur svefnherb.
Svalir. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Parket.
Laus strax, lyklar á skrifstofu. V. 23,9 m. 2257

3ja herbergja 86,1 fm íbúð á 2.hæð í góðu vel
staðsettu fjölbýli. Parket. Góðar innréttingar.
Endurnýjað og ﬂisalagt baðherb. Sérinngangur
af svalagangi. Gott skipulag. Laus strax, lyklar á
skrifstofu. V. 17,9 m. 2184

2ja herbergja

Flyðrugrandi - falleg íbúð
Kríuás 17a - falleg íbúð á 2.hæð
Þverholt - Mosfellsbær

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) í 3ja
hæða blokk. Íbúðin er á tveimur hæðum. Laus
strax. V. 24,0 m. 2229

3ja herbergja 105,7 fm vönduð íbúð á miðhæð í 3ja hæða nýlegu fjölbýlishúsi. Góðar
innréttingar. Parket. Sérþvottahús. Fallegt
útsýni. Íbúðin er laus strax og eru lyklar á skrifstofu. V. 22,9 m. 2187

Falleg og vel skipulögð þriggja herbergja íbúð
sem skiptist í forstofuhol, tvö herbergi, stofu,
opið eldhús og baðherbergi. Stærð geymslu
í kjallara er ekki í fermetrastærð íbúðarinnar.
Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi.
Frábær staðsetning við KR völlinn. V. 22,5
m. 2195

Jörfabakki - ósamþykkt - góð kaup

Eskihlíð - endaíbúð- LAUS STRAX

Blikahólar - með miklu útsýni

2ja herbergja 42,1 fm ósamþykkt íbúð í
kjallara í nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi. Rúmgott svefnherb. og stofa. Tengi f.
þvottavél á baði. Möguleiki að yﬁrtaka lán.
Laus ﬂjótlega. V. 8,5 m. 2248

Búðavað - fallegt parhús

Mjög fallegt og nýlegt parhús á tveimur hæðum með glæsilegu útsýni. Á neðri hæðinni er
forstofa, innbyggður bílskúr, stigahol, þvottaherbergi, baðherbergi og þrjú herbergi. Á efri
hæðinni er stofa, opið eldhús, tvö herbergi og
baðherbergi. Vandaðar innréttingar og gólfhiti.
Góð staðsetning. V. 63,0 m. 2226

Mávahlíð - laus strax
Flúðasel - gott verð

4ra herbergja 101,4 fm íbúð á 1.hæð í ágætu
fjölbýli á góðum stað. 3. svefnherb. Endurnýjað baðherb. Íbúðin er laus strax og eru
lyklar á skrifstofu. V. 19,9 m. 2189

3ja herbergja 71,8 fm íbúð í kjallara í velstaðsettu húsi í hlíðunum. Endurnýjað eldhús og
ﬂísalagt baðherbergi. Parket. Íbúðin þarfnast
einhverra lagfæringa. Selst í núverandi ástandi.
V. 17,5 m. 2178

Falleg 3ja herbergja endaíbúð í eftirsóttu húsi.
Íbúð skiptist í n.k. forstofu, gang, stofu, eldhús,
baðherbergi og tvö svefnherbergi. Í kjallara
fylgir sér geymsla og sameiginlegt þvottahús,
hjólageymsla o.ﬂ. V. 23,2 m. 2116

2ja herbergja 65,2 fm íbúð á 6.hæð í góðu
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni til norðvesturs og
yﬁr Kópavog og borgina. Íbúðin er mikið til
upprunaleg að innan. Góð sameign. Laus
strax, lyklar á skrifstofu. Verð 14,9 millj. 2254
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Gnoðarvogur - Sérinngangur

Hólmvað - Útsýni.

Urridaholti Garðabæ.
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fylgir (innangengt). góðar innréttingar, parket, tvennar
svalir (suður-norður) útsýni á sundin og Esjuna. Laus
ﬂjótlega. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222
Falleg 4ra herb 125,4 fm í Víkurhverﬁ
Grafarvogs

HÚ

O

Fallegt samtals 172,4 fm raðhús á tveimur hæðum, þar
af innbyggður bílskúr 22 fm. í einu best skipulagða hverﬁ
borgarinnar. Glæsilegt útsýni yﬁr heiðmörkina. 4 svefnherbergi. Verð 44,9 m. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.
Hléskógar Einbýlishús - Vel viðhaldið.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 16:30-17:30 - GNOÐARVOGUR 52 Falleg og vel
skipulögð 108 fm jarðhæð með sérinngangi í fjórbýli hannað af Kjartani Sveinssyni
arkitekt. Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa. Fallegt eikarparket á gólfum. Eldhús með
uppgerðri innréttingu, baðherbergi m. baðkari og sturtu. Sérgeymsla innan íbúðar.
Suður svalir. V. 28,5 millj. Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Vesturás - Einstök staðsetning
S

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

Hæðir

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja
hæða fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi. Íbúðin er í dag
með fjórum svefherbergjum, þar sem fjórða herbergið er
tekið af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð þrjú herb. og mjög
rúmgott eldhús. Falleg íbúð á góðum stað í Víkurhverﬁ
Grafarvogs. Verð 29 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.
Veghús - fallegt útsýni.

Baughús - neðri sérhæð.
300 fm einbýli á tveimur hæðum 6 svefnherbergi. Stór
tvískipt stofa ásamt sólstofu. Auðveldlega mætti útbúa
aukaíbúð á jarðhæð. Bílskúr er tæplega 40 fm að stærð.
Stór garður. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

O

Fallega 5 herbergja samtals 169 fm neðri sérhæð, þar af
er bílskúr 21 fm á þessum vinsæla stað í Grafarvoginum.
Góð eign á kyrrlátum stað, garður og nánasta umhverﬁ til
fyrirmyndar. Verð 37,9 millj. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

4ra herbergja 92 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk með
glæsilegu útsýni, skipulag eignar gott og sameign góð.
Verð 22,9 m. uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353
Fífusel - mjög falleg íbúð

Álfhólsvegur - Sérhæð í Kópavogi

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14 SEPT FRÁ KL 17.00-17.30 VESTURÁS 19 Fallegt 168
fm endaraðhús ásamt bílskúr innst í lokaðri götu. Húsið stendur við jaðar Elliðaárdalsins á frábærum stað. Fjögur svefnherbergi eru í húsinu og eru þau öll parketlögð. Stór
stofa og borðstofa. Eldhúsið m. fallegri ljósri innréttingu. Sjónvarpshol sem hægt væri
að breyta í 5. svefnherbergið. V. 45 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Vorum að fá glæsligt ca. 190 fm. raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr, fjögur svefnherbergi.
Mjög gott vel skipulagt hús á frábærum stað. Parket og
ﬂísar á öllum gólfum. V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477
Fannafold - Einbýli á einni hæð

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega og vel skipulagða
4ra herb. íbúð á 3 hæð. Parket. Sérþvottahús. Parket.
Möguleiki að yﬁrtaka hagstætt lán við Íbúðalánasjóð.
Verð 20,5 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221.
189 fm efri hæð í tvíbýli með bílskúr. Eignin er með
þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi. Stofa
með stórum útsýnisgluggum. Yﬁrbyggðar suðursvalir.
Stórt eldhús með borðkrók. V. 34,9 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

Stallasel - glæsilegt einbýli
- skipti möguleg á ódýrari eign.
Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri götu. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli
lofthæð. Endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og fallegur
garður með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið hús á góðum
stað. V 49,9 m Uppl. og bókun á skoðun Sigþór s: 899
9787.

Ljósheimar - Lyftuhús

Laufás - Garðabær.

91 fm íb. á 2.hæð í góðu lyftuhúsi. Eldhús með upphaflegri innréttingu og tækjum. Útgengt á V -svalir frá stofu.
Tvö barnaherbergi og hjónaherbergi með skáp. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla í kjallara. V 22,9 m.

Selbraut -Seltjarnarnesi.

Engihjalli - Kópavogur
Vel skipulögð 123,6 fm efri hæð ásamt 29,8fm. bílskúr. Í
vel staðsettu tvíbýli, íbúð þarfnast yﬁrhalningu. V. 31,9m.
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477
Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð

Glæsilegt 191 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á einum besta
staðnum í seljahverﬁ, staðsett innst í botnlanga. Húsið er allt endurnýjað að innan sem
utan á sérlega vandaðann hátt. Tvö ﬂott baðherbergi. Sérbað inna af einu herberginu.
Klætt utan og einangrað fyrir um 7 árum sem og skipt um þak. 3 stór svefnherbergi.
Innangegnt í bílskúr. Fallegur ræktaður garður sem er mjög léttur í umhirðu. Mögul. að
yﬁrtaka gott lán að fjárhæð 34 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221.

Stærri eignir

Grafarvogur - glæsil. einbýli á fráb. stað.

Nýkomið í sölu fallegt 247 fm, skemmtilega hannað
einbýli á góðum stað innst í lokaðri götu við Logafold,
örskammt frá skóla, verslun, þjónustu, íþróttum, sundlaug
og ﬂ. 4 góð svefnherb., 2 baðherbergi, góðar stofur, stór
innb. bílskúr, nýtt glæsil. eldhús + tæki. Laust ﬂjótlega.
Verð 52,8 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.
Einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr.

98,5 fm íbúð á 4. hæð í lyftublokk. Þrjú svefnherbergi
með fataskápum en frá hjónaherbergi er útgengt á suður
svalir. Eldhús með upprunalegri innréttingu. Parket á
gólfum eldhúss og stofu. Sérgeymsla í kjallara sameignar. Sameiginlegt þvottahús á sömu hæð og íbúð. V.
18,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nýbyggingar
Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í
Kópavogi

Krókamýri - glæsilegt einbýli

Vorum að fá til sölu stórglæsilegt ca. 250 fm einbýlishús
á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Húsið er
sérlega vel skipulagt, vandaðar innréttingar og gólfefni.
Fimm svefnherbergi. Skemmtilegar stofur mót suðri. Mjög
stór og vönduð timburverönd í suður með heitum potti.
Frábær staðsetning í lokaðri botnlagnagötu. Stutt í skóla
og alla þjónustu, börnin þurfa ekki yﬁr götu í skólann.
Verð 84.9 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 896-5221,
hringdu og pantaðu skoðun, er alltaf við símann.

Vorum að fá ca. 225 fm. einbýli á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr, annar skúr er innréttaður
sem íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í stofu, frábær
staðsettning, rétt hjá t.d. skóla,leikskóla og sundlaug. V.
68m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

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.

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
Skúlaskeið - Öll endurnýjuð.

Hofsvallagata 20. Mjög góð íbúð í Vesturbænum.

Nýkomin mjög góð ca 90 fm. neðri hæð í mjög vel staðsettu húsi. Íbúð er öll endurnýjuð.Gott áhv. lán. V. 22m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Nýkomin mikið endurn. ca 80 fm 3ja herb.íb. á 2.hæð í
litlu fjögura íbúða stigahúsi, ásamt aukaherbergi í kjallara og tveimur sérgeymslum. Nýl. eldhús, bað, parket og
ﬂ. Góðar Vestur svalir. Skuldlaus. Laus 1.feb. n.k. Verð
23,3 millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Úlfarsbraut- 5 -herbergi-glæsilegt hús!

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

3ja herbergja

4ra - 5 herbergja

Strandasel - Allt nýstansett. Laus

Austurströnd - falleg íbúð m. bílskýli

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

Höfum tekið í sölu 254,8 fm Einbýlishús við Skriðusel í
Seljahverﬁ, þar af er 46 fm tvöfaldur bílskúr og 50 fm
tvegja herb. íbúð með sérinngangi. Hús skiptist í góðar
stofur, eldhús með rúmgóðum borðkrók, svefnherbergisálmu með fjórum svefnherbergjum og tveimur svefnherbergjum niðri. Aukaíbúð er 2ja herb. Verð:54,9 milj. Allar
frekari uppl. um eignina veitir Heiðar í s:693-3356

Vorum að fá gott vel skipulagt parhús á tveimur hæðum,
fjögur til ﬁmm svefnherbergi. Afh. tilbúið en án innréttinga V. 54m. Húsið er til afh. strax. Mögul. að setja minni
eign upp í kaupverð. Nánari uppl. Heiðar. 693-3356
Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 101 fm 4ra herb. íbúð á
2.hæð á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Stæði í bílskýli

Vorum að fá glæsilega 93 fm. endaíbúð á 3 hæð sem er
efsta hæð í góðri blokk. Íbúð er öll nýlega stansett á mjög
vandaðan hátt. Parket og ﬂísar á gólfum. V. 20,5m. Laus
strax. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Dórothea
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
893 4416
898 3326

Látrasel 5 - 109 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Þorsteinn
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
698 7695
694 4700

Berglind
Bjarni
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
694 4000
895 9120

Þóra
Óskar
Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi
822 2225
893 2499

Hléskógar 26 - 109 Rvk

Verð: 59.9m

Opið
Opið
hús
hús

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sóltún 9 – 105 Rvk

Verð: 64.9m

Opið
Opið
hús
hús

Verð: 44,9m

Opið
hús

Herb:95-6Stærð: 307,8 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 279,4 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð: 130,3 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud. 14 jan kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 14 jan. kl 18.30-19.00

Bókið skoðun. Mikið áhvílandi

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð.
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja, þar af 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.

Fallegt og frábærlega staðsett einbýlishús með góðri 3ja herb
aukaíbúð ásamt 38,4 fm bílskúr á stórri lóð með óbyggðu svæði í
kring. Húsið er klætt að utan og því mjög viðhaldslítið. Stofur mjög
bjartar og rúmgóðar með útgengi á skjólgóða verönd. Fjögur
svefnherb. eru í aðalíbúð og rúmgóð 3ja herb aukaíbúð er á neðri hæð
hússins. Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4 hæð í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu.
Innréttingar og gólfefni úr ljósum við, stórar stofur og suður svalir.
Vandað og gott hús á vinsælum stað miðsvæðis í borginni.

Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Kristnibraut 14 -113 Rvk

Bollasmári 1 - 201 Kóp

Verð: 35,9m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Sigtún 35 – 105 Rvk

Verð: 69,9m

Verð: 26,9m

Opið
Opið
hús
hús

Opið
hús

Herb:45-6Stærð: 141,3 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 295,3 fm Tvöf.bílskúr.
Herb.

Herb:55-6Stærð: 89 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. jan. kl. 17:30-18:00

Bollasmári: “Gata ársins 2012” í Kópavogi.

OPIÐ HÚS mán. 14.jan frá kl. 17:30-18:00

Lúxus einbýlishús á hornlóð á besta stað í aflíðandi vesturhlíðum
Smárahverfis, frábært útsýni, fallegur trjá- og blómagarður. 2 svefnh,
2 stofur + arinn, 1 skrifst.herb. 55ferm. bílskúr. Stórt rými í kj er nú
notað til heimilisiðnaðar og sem ýmisk. geymslupl. Sjá nánari lýsingu,
myndir og teikn. á http://fasttorg.is

Sérstaklega björt og vel skipulögð 5 herbergja (3 svefnherbergi og 2
stofur) risíbúð í lokuðum botnlanga í rólegu hverfi. Öll herbergi eru með
kvistgluggum sem gerir hana sérstaklega sjarmerandi og rúmgóða.
Þrátt fyrir að skráðir fermetrar séu 88,7 fm. þá nýtist hún mjög vel þar
sem þetta er risíbúð og gólfflöturinn töluvert stærri.

Uppl. Sigurbjörn söluf, gsm: 867 3707

Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

FLOTT ÍBÚÐ - MAGNAÐ ÚTSÝNI: Skemmtilega skipulögð og flott
4ra herbergja íbúð með undursamlegu útsýni í fallegu fjölbýli rétt við
Sóltorgið í Grafarholti. Mjög rúmgott eldhús og borðstofa með útgengi
á svalir í miðju íbúðar en stofan öðru megin og svefnherbergi, bað og
þvottahús í hinum megin.

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Langalína 15-23 - SJÁLANDI Garðabæ

NÝJAR ÍBÚÐIR

Hringið og bókið skoðun í gsm: 699-4610
Langalína 15-23 er þriggja hæða fjölbýlishús í
Garðbæ með samtals 41 íbúð, ásamt lokaðri
og upphitaðri bílageymslu.
Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Vandaðar eikar innréttingum frá Brúnás og
AEG eldhústækjum verða í íbúðunum.

Verð: frá kr. 21,8-45,8 m
Herbergi: 2-5
Stærðir: 67-157 fm

Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðunum.
Sjáland er við Arnanesvog í Garðabæ,
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við
sjávarsíðuna.

Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Skeiðakur 8

Verð: Uppl söluf

ORLANDO USA Emerald Island Resort Verð: Uppl söluf

Tröllakór 9-11 – 203 Kóp

Verð: 35,9m

Opið
hús

Opið
hús

Stærð: 812 fm

Herb. 6

BÓKIÐ SKOÐUN

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

OPIÐ HÚS mánud. 14.jan kl.17:30-18:00

Sérlega vel staðsett 812m2 eignarlóð innst inní
botnlanga fyrir einbýli við Skeiðakur 8 í
Akrahverfinu í Garðabæ. Gott rými er í kring um
lóðina sem er með beinni tengingu við græn
svæði hverfisins.

Einkar glæsilegt og vel staðsett 341fm
einbýlishús með bílskúr í Emerald Island hverfinu
í Kissimmee, Orlando. Fasteignin er í eigu
íslensks einkahlutafélags sem gerir fjárfestinguna sérlega hentuga.

Falleg og rúmgóð fjögurra herb. íbúð á 4. hæð
ásamt bílastæði í kj. Íbúðin skiptist í anddyri,
gang, 3 svefnherb., þv.hús, geymslu, baðherb.,
rúmgóða stofu og eldhús með vandaðri
innréttingu.

Einbýlishús auk 2ja herb. séríbúð í kjallara og
39,4 fm bílskúr með jeppahurð. Fjögur herb, tvö
baðherb. og þvottahús. Sjónv.hol, útgengi út á
verönd. Stofa og borðstofa með útgengi út á
svalir. Eldhús með búri innaf.

Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 16,9m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 52 fm

OPIÐ HÚS mán. 14. jan. frá kl. 18:30-19:00
Falleg og mikið endurnýjuð 52,3fm 2ja herbergja
íbúð á 2 hæð í litlu fjölbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað.

Uppl. Þorsteinn söluf, gsm: 694 4700

Reykjavíkurvegur 50 – 220 Hfj

Herb. 4

Verð: 59,0m

Eignarlóð

Efstasund 100 – 104 Rvk

Stærð: 341 fm

Móabarð 37 - 220 Hfj

Verð: 15,5m

Stærð: 139,6 fm

Kleppsvegur 142 – 104 Rvk

Herb. 8

Stærð: 273,7 fm

Vitastígur – 220 Hfj

Verð: 29,4m

Verð: 29,9m

Opið
hús

Herb. 2

Stærð: 46,1 fm

OPIÐ HÚS mánud. 14. jan. kl. 18.30-19.00

Auðveld kaup. Falleg og skemmtileg 2ja
herbergja endurinnréttuð íbúð á 3. hæð í litlu,
mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Íbúðin snýr til
suð-austurs, frá umferðargötunni. Hljóðvist í lagi.
Stutt í verslun og aðra þjónustu. Sjón er sögu
ríkari. Uppl. Árni söluf, gsm: 893 4416

Herb. 4

Stærð: 127,8 fm

Herb. 4

Stærð: 112,0 fm

Hringdu og bókaðu skoðun í 899 8811

Bókið skoðun í síma 822 2225

Uppl. Garðar söluf, gsm: 899 8811

Uppl. Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. endaíbúð á
3.hæð (gengið upp tvær hæðir). Íbúðin er mjög
snyrtileg og vel umgengin. Frábær staðsetning
miðsvæðis í borginni þar sem stutt er í alla
þjónustu. Útsýni.

Einbýli í miðbæ Hafnarfj. Húsið er 112,0 fm, 4ra
herbergja og hefur talsvert verið endurnýjað, þak
nýlegt og húsið klætt að utan, stutt er í alla
þjónustu. Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð í
Hafnarfirði t.d. Völlunum.

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

stakfell.is

Fax 535 1009

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
Nýjar glæsilegar og rúmgóðar 95-180 fm íbúðir í hæsta íbúðarhúsi landsins.
Í húsinu eru 40 íbúðir í tveim stigagöngum. Húsið er 19. hæða lyftuhús með
rúmgóðum bílakjallara. Almennt eru tvær íbúðir á hæð. Íbúðunum er skilað
fullbúnum án gólfefna. Baðherbergis- og þvottahúsgólf eru ﬂísalögð, öll
hreinlætistæki eru frá Tengi. Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS með granít
borðplötum og Miele heimilistækum. Gólfsíðir gluggar og mikið útsýni. Aukin
hljóðeinangrun er á milli hæða. Sölumenn Stakfells sýna.

Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

• Höfum kaupanda að einbýli í
Áshverﬁ í Garðabæ, kaupverð
allt að 100 millj.

• Höfum kaupanda að
3ja – 4ra herb. Íbúð í lyftuhúsi
í Smárahverﬁ í Kópavogi

• Höfum kaupanda að íbúð
í lyftuhúsi í hverfum 108 og 104
Rvk

• Höfum kaupanda að
300 – 500 fm skrifstofuhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík

S

PIÐ

HÚ

O

m.

Sólheimar - 104 R.
Opið hús milli 17:30-18:00.
Falleg og mikið endurnýjuð 88,5 fm. 3ja herb. íbúð á 7.
hæð í lyftuhúsi. Stórkostlegt útsýni. Yﬁrbyggðar svalir.
Góð staðsetning miðsvæðis í borginni. Húsvörður.
Tvær geymslur. Verð 27.9 m.

Fallegt hús í Hverafold, möguleiki
á tveimur íbúðum. Fallegt 275,5 fm.

Þorláksgeisli 106. Parhús á tveimur hæðum

Frakkastígur - 101 Reykjavík.

Funalind -201 Kópv.

einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum stað í
Grafarvogi Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til suðurs.

með innbyggðum bílskúr, á neðri hæð er anddyri, bílskúr, hol, þrjú svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Á efri hæð eru tvö svefnherbergi, eldhús, stofa
og baðherbergi. Fullbúin frágengin lóð með hellulögn
og timburpalli, girðing í kringum pallinn.

Fallegt og vel skipulagt, 149 fm. einbýlishús á
þremur hæðum við Frakkastíg. Sérinngangur á hverja
hæð, en einnig er innangengt á milli hæða. Góður
bakgarður á móti suðri. Sannkölluð perla í hjarta
borgarinnar. Verð 39m.

Falleg 151,1 fm 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í
góðu og vel staðsettu fjölbýlishúsi. Verð 42,5 millj.

Hraunprýði - 210 Garðabær

Viðarrimi - 112 Rvk

Fallegt og vel skipulagt 239,7 fm parhús á tveimur
hæðum við Hraunprýði í Garðabæ. Húsið er mjög
vel staðsett í fallegri náttúru. Afhendist fokhelt eða
lengra komið. Gott lán getur fylgt fyrir allt að 90% af
kaupverði. Verð. 41,9 m.

Einstaklega bjart og fallegt 209,7 fm. einbýlishús á
tveimur pöllum vel staðsett í Rimahverﬁnu. Gróinn
og fallegur garður. Stutt í góða skóla, verslanir og
þjónustu.

Háteigsvegur 8

Klapparstígur - 101 Reykjavík
Vönduð og falleg 68,5 fm. íbúð á jarðhæð í góðu
lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í hjarta borgarinnar.
Sér bílastæði í bílageymslu fylgir. Stutt í verslanir og
veitingastaði. Örstutt göngufæri í Hörpuna, leikhús
og fallegar gönguleiðir, t.d. meðfram sjónum. Verð
25,9 m.

Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngang. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, tvö
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús í
sameign. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. Allar
nánari upplýsingar gefa sölumenn Stakfells í síma
535-1000, sölumenn sýna eignina.

Reynimelur - 107 Rvk
Vel staðsetta snyrtileg 3ja herbergja íbúð á fjórðu
hæð með suð-vestursvölum. Verð 26,5 millj.

ATVINNUFASTEIGNIR

Kleppsvegur - 104 Rvk

Langagerði - 108 Rvk

Fálkagata - 101 Rvk

87,7 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi við Kleppveg
í Reykjavík. Glæsilegt útsýni. Íbúðin þarfnast mikils
viðhalds að innan. 2-3 svefnherb. Sérgeymsla fyrir
íbúð. Sameiginlegt þvottahús og hjóla- og vagnageymsla. Laus strax. Verð: 17 millj.

Gott einbýli á afar góðri og eftirsóttri staðsetningu.
Stór bílskúr fylgir eigninni sem auðveldlega yrði hægt
að innrétta sem íbúð til útleigu. Nánari uppls. á
skrifst.

56 fm 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi
við Fálkagötu í Reykjavík. Íbúðin þarnast viðhalds að
innan. Flísar og parket á gólfum. Á jarðhæð er sameiginlegt þvottahús. Laus strax. Verð: 17 millj.

Litla-Gröf STAKFELL S: 535-1000 KYNNIR: Mjög vel staðsetta jörð í hjarta Skagafjarðar miðja vegu
milli Varmahlíðar og Sauðárkróks (12 km.), telst vera u.þ.b.150 ha. aðstærð. Landið afmarkast af Sauðárkróksbraut að vestan, Húseyjarkvísl að austan, að merkjum á móti Stóru Gröf að norðan og aðmerkjum á móti
Páfastöðum að sunnan. Land jarðarinnar er allt gróið, afgirt, og einnig skipt niður í afgirt beitihólf. Ræktað land
eralls um 20 ha. Frábært útsýni yﬁr Skagafjörð tilnorðurs, austurs og suðurs. .Neysluvatn er úr nýlegu vatnsbóli.
Hitaveita er frá árinu 2000. Veiðiréttur er í Húseyjarkvísl. Eigandi er opin fyrir skiptum á eignum á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar gefa sölumenn Stakfells s. 535-1000.

Framnesvegur - 101 Rvk

Grettisgata - 101 Rvk

Hrísateigur - 105 Rvk

66,9 fm 3ja herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi. Parket
og ﬂísar á gólfum. Sérgeymsla og sameiginlegt
þvottahús. Baðherbergi með baðkari. Sameiginleg
snyrtileg baklóð. Laus strax. Verð 18 millj.

64,8 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í litlu fjórbýlishúsi við Grettisgötu í Reykjavík. Parket í stofu
og holi. Flísar á baðherbergi. Suðursvalir. Laus strax.
Verð 18 millj.

Falleg 116,7 fm 4ra herbergja miðhæð með bílskúr í
þríbýlishúsi við Hrísateig í Reykjavík. 83,8 fm íbúð og
32,9 fm bílskúr með hita og rafmagni. 3 svefnherb.
Flotuð gólf. Svalir. Þvottahús og sérgeymsla í kjallara.
Laus strax. Verð: 26.9 millj.

Skipholt - 105 Rvk
339,4 fm. verslunar- og verkstæðishúsnæði í Skipholti. Verslunarrými með góðri lofthæð og verslunargluggum, skráð
105 fm. Opið inn í 190 fm. verkstæðisrými. Að auki er 44 fm. rými merkt sem spennistöð. Nánari uppls. á skrifst.

Veghús 13

Snorrabraut - 101 Rvk

Seljavegur - 101 Rvk

STAKFELL S: 535-1000 KYNNIR: 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð við Veghús í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
anddyri, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,
stofu og þvottahús. Allar nánari upplýsingar gefa
sölumenn Stakfells í síma 535-1000, sölumenn sýna
eignina.

54,7 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð í fjórbýlishúsi. Parket og ﬂísar á gólfum. Sérgeymsla í kjallara
og sameiginlegt þvottahús. Laus strax.
Verð 16 millj.

83,9 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í þríbýlishúsi. Parket og ﬂísar á gólfum. Sérgeymsla og
þvottahús í sameign. Laus strax. Verð 22,5 millj.

Hallveigarstígur - 101 Rvk
872,1 fm veislusalur við Hallveigarstíg. Rúmgot móttökurými. Stór og fallegur salur, með bar og upphækkuðu
sviði, sem rúmar allt að 390 gesti. Allar nánari uppls. á skrifst.

Við erum við símann

569 7000
Síðumúla 13 108 Reykjavík

www.miklaborg.is

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

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300
Sími:

110 Reykjavík

Hestavað 5 - 7
Miklaborg hefur tekið til sölu 2ja – 4ra herbergja íbúðir,
83-132 fm að stærð í þessu stórglæsilega fjögurra hæða
lyftuhúsi í Norðlingaholti

899 2907

Rúmgóðar og bjartar íbúðir með sérinngangi,
góðum svölum eða garðspildu til suðurs.

Íbúðir stílfærðar af Rut Káradóttur.
Íbúðirnar hafa ýmist ljóst eða dökkt yfirbragð.
Afhentar fullbúnar á næstu vikum.
Sýningaríbúðir til staðar.
Verð frá 23,7-33,7

millj.

leitar að ...
Einbýli - Sérbýli

Óska eftir litlu sérbýli í
Grafarvogi.

Vantar lítið einbýlishús
í Hveragerði með
bílskúr.

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Helga:
s: 899-2907 eða helga@miklaborg.is

Leitum að einbýlishúsi
í Vesturbæ
Kópavogs með 4-5
svefnherbergjum.
- Nánari upplýsingar gefur:
Hilmar í síma 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

Erum með einbýlishús
á Arnarnesi, 286,8 fm
sem fæst í skiptum
fyrir lítið sérbýli á stórReykjavíkursvæðinu.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Óska eftir litlu parraðhúsi í Grafarholti.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Vantar lítið sérbýli
100-150 fm í úthverfi
höfuðborgarsvæðisins
eða nágrenni.
- Nánari upplýsingar gefur Svan:
s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Óska eftir einbýli, rað
eða parhúsi í Linda eða
Salahverfi Kópavogi,
sterkar greiðslur
- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óska eftir rað- eða
parhúsi í Akrahverfinu
Garðabæ, sterkar
greiðslur og rúmur
afhendingartími.

Par- eða raðhúsi í
Grafarholti/ Úlfarsfelli í
hugsanlegum skiptum
fyrir minni eign í
Grafarholti

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

- Allar nánari upplýsingar veitir
Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Óska eftir góðu
einbýlishúsi á
höfuðborgarsvæðinu
200-300 fm með
góðum bílskúr
í póstnúmerum
108,105,201,210.

Óska eftir litlu raðeða parhúsi á einni
hæð eða c.a 120-150
fm íbúð á efstu hæð
í fjölbýli með stæði í
bílageymslu og útsýni

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óska eftir einbýli, rað
eða parhúsi helst með
aukaíbúð Í Seljahverfi,
rúmur afheningartími

Vantar einbýli – sérhæð
– raðhús - parhús á
svæði 108

- Vantar einbýli í
101 eða nágrenni á
verðbilinu 50-125
milljónir. Má þarfnast
viðhalds. Mjög
ákveðinn kaupandi
með góðar greiðslur.
- Nánari upplýsingar gefur Svan:

Vantar gott einbýli
með sjávarútsýni í
Skerjafirði, Vesturbæ
eða Seltjarnarnesi
- Nánari upplýsingar gefur Svan:
s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Skráðu þína leit á

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Heimir:
s: 893-1485 eða heimir@miklaborg.is

www.miklaborg.is
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55 ára og eldri

221 Hafnarfjörður

112 Reykjavík

Eskivellir

Funafold

Glæsileg ný 3ja herb. íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi

Parhús með innbyggðum bílskúr
203 Kópavogur

Boðaþing 10-12

Fullbúin íbúð með gólfefnum
Stórar og rúmgóðar suðursvalir
Tilbúin til afhendingar við kaupsamning

21,3
, millj.
j

Verð

Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Traustur byggingaraðili

4 svefnherbergi
Mjög góður sólpallur í garði
Frábært útsýni

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

Verð

42,9
, millj.
j

112 Reykjavík

101 Reykjavík

Hamravík

Vesturgata

Glæsilegt einbýli 250,0 fm að stærð
Fallegar innréttingar
Halogen lýsing
Gólfefni; flísar og ljóst parket

3ja herbergja íbúð í miðbænum

67,0
, millj.
j

Verð

Íbúðin er öll endurnýjuð
101 Reykjavík Tilvalið til útleigu

Tryggvagata
Ein glæsilegasta íbúð landsins

Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni

3ja herbergja á 5. hæð

Einstakt hús

97,0 millj.
j

Verð

Verð

29,9
, millj.
j

Laust
Lauststrax
strax

Gott verð

170 Seltjarnarnes

108 Reykjavík

101 Reykjavík

101 Reykjavík

Tjarnarmýri

Búðagerði

Miðstræti

Grettisgata

Tvílyft einbýlishús, 145 fm + bílskúr

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

Stórglæsileg 120 fm hæð

3ja herbergja, 72 fm í kjallara

4 herbergi + 2 stofur

1sta hæð - suðursvalir

Frábær staðsetning

Mikið endurnýjuð

Þarfnast hressingar

Frábær staðsetning

Mikil lofthæð

Frábær staðsetning

Frábær staðsetning

Hús í góðu viðhaldi

2-3 svefnherbergi

270 cm lofthæð

Verð

38,5
, millj.
j

Verð

18,9
, millj.
j

46,5
, millj.
j

Verð

Laust strax

Verð

18,9
, millj.
j

Laust strax

105 Reykjavík

108 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

203 Kópavogur

Miðtún

Ásgarður

Barðaströnd

Við Elliðavatn

Hæð og bílskúr samtals 154,8 fm

Ágætt raðhús 129,6 fm

182 fm endaraðhús

Stórglæsilegt 300,6 fm einbýli

2-3 svefnh. stór stofa og eldhús

Nýlegt eldhús, baðherbergi og fl.

4 svefnherbergi

Aðgengi að vatninu, næg bílastæði

Bílskúr þarfnast standsetningar

Þrjú svefnherbergi

Gott viðhald

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar

Góð aðstaða í kjallara

Stórbrotið útsýni

46 fm bílskúr

Verð

32,9
, millj.
j

Verð

31,5
, millj.
j

Verð

54,9
, millj.
j

Raðhús - tvær íbúðir

104 Reykjavík

112 Reykjavík

109 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Gnoðarvogur

Álfaborgir

Brekkusel

Öldugata

2ja herbergja

3ja herbergja
86,3 fm
Sérinngangur
Góð áhvílandi lán
Glæsilegt útsýni

2 stofur og 4 svefnh. á efri hæð

Falleg 4-5 herbergja
Stærð 87,9 fm
Mikið endurnýjuð
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Jarðhæð
Sérinngangur
Töluvert endurnýjuð
Góð áhvílandi lán frá ÍLS
Verð

2/4

18,9 millj.

2ja herb. íbúð á neðri hæð
Bílskúr og ágætur garður

Verð

22,6 millj.

Verð

39,9 millj.

Verð

19,5 millj.

569 7000
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220 Hafnarfjörður

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Laufvangur
Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað

270 Seltjarnarnes

Mánudag 14. janúar 17:00 - 18:00

Vel skipulögð og rúmgóð

Góð 2ja herbergja með 30 fm verönd

Bollagarðar 23

Rúmgóð stofa

190 fm vel skipulagt endaraðhús

Þvottahús innan íbúðar

5 svefnherbergi, þar af 4 mjög rúmgóð

Nánari upplýsingar veitir

Rúmgóð geymsla
Stutt í skóla og aðra þjónustu

24,9
, millj.
j

Verð

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

Rofabær
Þvottahús og geymsla á hæð

Nýjar vatnslagnir ásamt gleri að hluta
Verð

59,0
, millj.
j

Verð

221 Hafnarfjörður

104 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Furuás
Glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum

105 Reykjavík

Þriðjudag 15. janúar 17:15 - 18:00

Innbyggður bílskúr

Laugavegur 147
Mikið standsett 72,2 fm 3ja herbergja

Stórir og góðir gluggar

Verð

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir

Tvennar svalir og frábært útsýni

41,5
, millj.
j

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

13,5 millj áhvílandi góð lán
Verð

109 Reykjavík

101 Reykjavík

Sæviðarsund
Glæsilegt raðhús með bílskúr
Allt á einni hæð
Stórir gluggar
Góðar stofur
Fallegur garður

19,4
, millj.
j

Verð

755 Stöðvarfjörður

Maríubakki

Bræðraborgarstígur

Skólabraut

Engjasel

Falleg íbúð í Vesturbænum

124 fm einbýlishús á einni hæð

Endurnýjað eldhús

Magnað útsýni yfir Reykjavíkurhöfn

Möguleiki á stækkun

Þvottahús innan íbúðar

Stór og björt íbúð með stórkostlegu útsýni

Húsið þarfnast standsetningar að innan

Samtals að stærð 121,6 fm
Snyrtileg íbúð
Fyrsta hæð
Stæði í bílageymslu

Frábær aðstaða fyrir börn

Fallegur og rólegur staður

18,9
, millj.
j

Verð

27,0
, millj.
j

Verð

54,5
, millj.
j

109 Reykjavík

Að stærð 86,1 fm

Verð

16,5
, millj.
j

4,9
, millj.
j

Verð

23,9
, millj.
j

leitar að ...
2 - 3 herbergja
gj
Er með kaupendur
að 2ja-3ja herbergja
íbúðum í Breiðholti
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar gefur Helga:
s: 899-2907 eða helga@miklaborg.is

Vantar 2ja herbergja
íbúð í Hafnarfirði með
sérinngangi 10-13 millj.
Má þarfnast viðhalds.

Óska eftir 2ja -3ja
herbergja íbúð með
áhvílandi lánum á
höfuðborgarsvæðinu.

- Nánari upplýsingar gefur Helga:
s: 899-2907 eða helga@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Óska eftir 2ja herbergja
íbúð í Grafarholti.

„Er með ákveðna
kaupandur að 2ja-4ra
herbergja íbúðum í
101, 105, 107, góðar
greiðslur í boði“

Vantar ódýrar eignir til
að gera upp
- Nánari upplýsingar gefur Halldór í
síma:897-4210 eða
halldor@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur: Hilmar
í síma 695-9500 eða hilmar@
miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

3 - 5 herbergja
gj
Vantar 3ja-4ra herb.
íbúð á Seltjarnarnesi
- Nánari upplýsingar gefur Helga:
s: 899-2907 eða helga@miklaborg.is

3ja til 4ra herbergja
íbúð undir 20
milljónum í Reykjavík,
staðsetning skiptir ekki
öllu máli fyrir þennan
ákveðna kaupanda.
- Allar nánari upplýsingar veitir
Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

Vantar jarðhæð
með palli, 3ja-5 herb
í Grafarvogi eða
Grafarholti

Óska eftir 3ja
herbergja íbúð í miðbæ
Reykjavíkur.

- Nánari upplýsingar gefur Heimir:
s: 893-1485 eða heimir@miklaborg.is

s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Óska eftir 3ja-4ra
herbergja íbúð í
Seljahverfi.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:

Vantar 4ra-5 herbergja
íbúð í Grafarholti eða
jafnvel raðhús.
- Nánari upplýsingar gefur Svan:
s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

Óska eftir góðri 3ja4ra herbergja íbúð í
Hafnarfirði.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:
s: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

MIKLABORG

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn:

Vantar 5 herb. í
Kórunum í Kópavogi
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar gefur Svan:
s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Óska eftir 3ja – 4ra
herbergja íbúð í Smára,
Linda eða Salahverfi
Kópavogi

Leitum að góðri 3ja4ra herbergja íbúð
í Suðurbæ/Miðbæ
Hafnarfjarðar, 75-90 fm.

- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur:
Hilmar í síma 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

4ra og 5 herbergja íbúð
í Grafarholti fyrir tvær
fjölskyldur.
- Allar nánari upplýsingar veitir
Davíð Jónsson í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is

5-6 herbergja íbúð eða
hús í Norðlingaholti.

Óska eftir 3ja-4ra
herbergja íbúð
í Víkurhverfinu í
Grafarvogi, rúmur
afhendingartími í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Atli
s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

- Allar nánari upplýsingar veitir
Davíð í síma 697-3080 eða
david@miklaborg.is
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569 7000

112 Reykjavík

210 Garðabær

113 Reykjavík

101 Reykjavík

Frostafold

Hlíðarbyggð

Þórðarsveigur

Óðinsgata

Góð 3ja-4ra herbergja, stærð 95,6 fm

Fallegt, tvílyft raðhús

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Skemmtilegt fyrirkomulag

Vel innréttað hús

Stórar suðvestur svalir

Sér inngangur

Fjögur svefnherbergi

Lyftuhús

Fallegt útsýni

Frábær staðsetning

Stæði í bílageymslu

Falleg íbúð í hjarta borgarinnar
Bakatil við Óðinsgötu í gömlu tveggja hæða húsi
Frábær staðsetning
Nýlega uppgerð íbúð með sérinngangi
Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa

Verð

23,9
, millj.
j

Verð

52,0
, millj.
j

24,9
, millj.
j

Verð

112 Reykjavík

210 Garðabæ

Verð

104 Reykjavík

16,6
, millj.
j

112 Reykjavík

Markarflöt

Sóleyjarimi

Langholtsvegur

Breiðavík

Fallegt 200 fm einbýli

Nýlegt 209 fm raðhús á frábærum stað

Mjög gott og vel viðhaldið einbýlishús með

Góð 3ja herbergja, 105,4 fm endaíbúð

Glæsilegur útsýnisstaður

4-5 rúmgóð herbergi

bílskúr

Á fyrstu hæð

4 svefnherbergi

Garður í suður m/heitum potti

Tvær samþykktar íbúðir

Með góðri hellulagðri og afgirtri verönd

Stór timburverönd með heitum potti

Skipti möguleg á íb. á svæðum101-108

Gróinn garður með heitum potti

Í litlu fjölbýli

Verð

61,0
, millj.
j

Verð

109 Reykjavík

49,9
, millj.
j

Býður upp á mikla möguleika

44,5
, millj.
j

Verð

109 Reykjavík

Verð

200 Kópavogur

108 Reykjavík

Dalsel

Fljótasel

Borgarholtsbraut

Rauðagerði

2ja herbergja íbúð í kjallara

Fallegt endaraðhús

Falleg 3ja herbergja

Hæð með bílskúr

Góð fyrstu kaup í barnvænu hverfi

Stærð 187 fm

Frábær staðsetning

Mikið endurnýjuð

Lítið niðurgrafin

4- 5 herbergja

Mjög gott ástand

Frábær staðsetning

Ágæt gólfefni og innréttingar

Gróinn garður

Góður bílskúr

Verð

11,5
, millj.
j

Mjög vel með farin eign
Verð

39,9
, millj.
j

60 ára og eldri

28,9
, millj.
j

g
in 13
nd 20
he st
Af gú
íá

Kópa
Kó
pav
avo
vo
ogst
stú
tún 2 - 4

Verð

24,9
, millj.
j

Verð

32,9
, millj.
j

Laust strax

112 Reykjavík

Laufengi
Falleg og björt íbúð í Grafarvoginum
Nýleg eldhúsinnrétting
Fallegt útsýni
Rúmgóð svefnherbergi
Stutt í alla þjónustu, verslun, skóla og tómstundir
Verð

21,7
, millj.
j

101 Reykjavík

Þingholtsstræti
• Glæsilegt
Gl il t hús
hú byggt
b
t aff traustum
t
t
verktökum
ktök
í samstarfi
t fi við
ið Samtök
S tök aldraða
ld ð
• 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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• 88-195 fm íbúðir
• Frábært útsýni, góð staðsetning

VERÐ FRÁ:

29,0 millj.

Glæsileg íbúð 168,8 fm
Möguleiki á 8 svefnherbergjum
Fallegt útsýni að tjörninni
Stæði í bílageymslu

Verð

56,0 millj.

MIKLABORG

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
Norðurbakki - útsýnisíbúðir - Hf.

SELD
SELD

•
•
•
•
•

SELD

Glæsilegar útsýnisíbúðir.
3ja til 4ra herbergja íbúðir.
Tvennar svalir.
Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar.

Verð frá 27,6 millj.
Til afhendingar sumar 2013.
Byggingaraðili: Eykt ehf.
Allar frekari uppl. gefa sölumenn
Hraunhamars.

Einbýli - Raðhús og Parhús

Klukkuvellir - Hf. - Raðhús

Suðurhvammur - Raðhús - Hf.

Hafravellir - Einbýli - Hf.

Móabarð – Einbýli – Hf.

Glitvangur - Hf. - Einbýli

Nýkomin í sölu 167,5 fm hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði.
Húsin eru í dag að verða tilbúið til innréttinga.
Eignirnar eru til afhendingar strax staðsteypt hús
tilbúin að utan með frágenginni lóð að hluta, en að
innan tilbúið til innréttinga eða fullbúið. Verðtilboð.

Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 41 millj.

Glæsilegt 203,6 fm. einbýli á einni hæð ásamt 31,8
fm. bílskúr samtals um 235,4 fm. 4. svefnherbergi.
Eldhús með fallegri hvítlakkaðri innréttingu frá
Bodesign og góðum tækjum.Gólfhiti er í húsinu,
gólfefni eru amerísk hnota frá Parka og Ítalskar flísar
frá Atlas Concorde. Lóð er hraunlóð frágengin að
mestu. Verð 50.9 millj.

Nýkomið í einkasölu fallegt einbýli á einni hæð,
131,8 fm. auk 26,2 fm. bílskúr samtals 158 fm. Húsið
er klætt að utan. Fallegur garður í rækt. Laust strax.
Verð 31,9 millj.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð
með innbyggðum bílskúr og garðhúsi samtals 245 fm.
Húsið er hannað af Kjartani Sveinssyni, en að innan
eftir Öglu Mörtu innanhússarkitekt. Sérsmíðaðar
innréttingar. Heitur pottur í garðhúsi. Parket og granít
á gólfum. Verðlauna garður. Vönduð fullbúin eign í sérflokki. Góð staðsetning í norðurbæ Hfj. Verðtilboð.

Sérhæðir og fjölbýli

Brekkuhvammur - Efri hæð - Hf.

Burknavellir - 4ra - Hf.

Norðurbakki 19b - Hf. - 2ja.

Skipalón - 4ra herbergja - Hf.

Sóltún - 5 herbergja - 105 Rvk.

Nýkomin sérlega falleg efri sérhæð á góðu vel staðsettu tvíbýli með bílskúr, samtals 173,4 fm.
Þrjú góð svefnherb. og auk þess gott herb. í kjallara.
Hús er í góðu ástandi. Laus strax. Verð 29,8 millj.

Mjög falleg fjögurra herbergja 104,5 fermetra íbúð á
fjórðu hæð í góðu LYFTUHÚSI.
SÉRINNGANGUR af svölum og stæði í BÍLAGEYMSLU.
Eignin skiptist i forstofu,hol,tvö barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,stofu,eldhús,þvottahús. Fallegar
innréttinngar og gólfefni. Verð 24,5 millj

Nýkomin glæsileg nú endaíbúð 2ja herb. 86 fm. á
4.hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar, parket, útsýni. Stæði í bílageymslu fylgir.
Laus strax. Sölumenn sýna. Fullbúin eign í sérflokki.
Hagstæð lán 21,3 millj. Verð 25,4 millj.

Glæsileg 119 fm. endaíbúð á efstu hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Sérinngangur frá svölum.
Þrjú svefnherbergi. Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
steinn á borðum. Laus fljótlega. Hagstætt verð
30,5 millj.

Sérlega falleg íbúð á efstu hæð (8 hæð). á þessu
eftirsótta útsýnisstað í Reykjavík. Íbúðin er 141,9 fm
og er á tveimur hæðum auk þess er stæði í lokaðri
bílageymslu. Fallegar innréttingar, gott aðgengi,
Björt og falleg stofa, fallegar innréttingar, þetta er
glæsileg eign fyrir vandláta, fallegt útsýni. Eign í
sérflokki. V. 49 millj.

Norðurbakki 11-13 - 3ja herb.- Hf Útsýnisíbúðir - Nokkrar eftir.

Eskivellir - 3ja herb. - Hf. - m/ bílskýli.

Eiðistorg - 3ja herb. - Seltjarnanes.

Hjallabraut - Hf. - Eldri borgarar

Álfholt - 4ra herbergja - Hf.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverfinu. Íbúðin er
79,9 fm. með geymslu og stæði í bílageymslu.Eldhús
með fallegri innréttingu og góðum tækjum.Þvottahús
er innan íbúðar. Gólfefni eru flísar. Sér geymsla á
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Hraunhamar kynnir fallega útsýnisíbúð á þessum
eftirsótta stað á Seltjarnarnesinu, Íbúðin er á annarri
hæð og 96,7 fm með geymslu. Tvö svefnherbergi.
Falleg og björt stofa og þaðan er glæsilegt útsýni,
svalir út frá stofunni. Gólfefni eru parket og flísar.
Verð 27,9 millj.

Nýkomin sérlega falleg 63 fm. 2ja herb. íbúð á
efstu hæð í þessu vinsæla fjölbýli ætlað 60 ára og
eldri. Íbúðin er í mjög góðu ástandi og hús að utan
nýviðgert á vandaðan máta. Eignin er laus strax.
Upplýsingar á skrifstofu.

Hraunhamar kynnir fallega 101,8 fm 4ra herbergja
íbúð á annari hæð í fallegu litlu fjölbýli. Mjög fallegt
eldhús með nýlegri innréttingu, nýleg tæki. Fallegt
eikar parket á gólfum. Frábært útsýni. Góð staðsetning. Geymsla í kjallara. Sérlega falleg eign sem
vert er að skoða. Verð 23,9 millj.

Bæjarhraun - Hf. - 2615 fm.

Drangahraun - Hf. - 120 fm.

Rauðhella - Hf. - 148 fm.

Nýkomið sérlega gott, vandað atvinnuhúsnæði/ verslunar, skrifstofu húsnæði á besta stað í Hafnarfirði.
Mikið auglýsingargildi. Húsið stendur á sérlóð. Húsið
er 2615,2 fm. Vörumerking er með starfsemi í húsinu,
áður Góu/Lindu húsið. Fullbúin eign. Verðtilboð

Nýkomið í einkasölu gott 120 fm. atvinnuhúsnæði á
þessum rótgróna stað. Innkeyrsludyr. Góð lofthæð.
Verð 15,9 millj.

Gott fullbúið iðnaðarbil endabil samtals 149 fm við
Rauðhellu 10 í Hafnarfirði. Góð fjárfesting, hagstætt
verð. Tvö fín iðnaðarbil, ca. 75 fermetrar hvert bil að
stærð, samtals ca. 150 fm grunnfl. en með eitt fastanúmer og mögulega hægt skipta þeim upp, auk þess
er milliloft í báðum bilum. Verð 17,5 millj.

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 120 fm.
Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn.
Verð kr. 25. millj - 31,9 millj.

Atvinnuhúsnæði
Gjáhella - Hf Nýtt í sölu
- Hagstætt verð
Nýkomið ( í eigu lánastofnunar)
nokkur 205 fm atvh. á tveimur
hæðum. Steypt hús, innk.dyr.
Góð lofthæð. Malbikuð lóð Laust
strax. Sölumenn sýna.
Hagstætt verð 13,5 miljl.

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

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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LJÓSABERG 42
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

S
HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 18:00 - 20:00 Glæsilegt 200 fm
einbýlishús á einni hæð auk 60 fm bílskúrs á fallegum stað í Hafnarﬁrði. Fimm
rúmgóð svefnherbergi. Sjónvarpshol,
stofa/borðstofa og arinnstofa. Fallegar
sérsmíðaðar innréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Stór og fallegur garður með
verönd og heitum potti. Bílskúr fullbúinn
með mikilli lofthæð. Eignin er laus til
afhendingar. Verð 67 millj.
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S

HÚ
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O

ÁLFHÓLSVEGUR 98
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ

S
HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG MANUDAG FRÁ
KL. 18:00 - 19:00 Fallegt og vel við
haldið 157 fm. einbýlishús á einni hæð
auk 49 fm. tvöfalds bílskúrs (samtals
206 fm) á góðum stað í austurbæ
Kópavogs. Fjögur svefnherbergi, stofa,
borðstofa og sólstofa. Fallegar nýl. innréttingar í eldhúsi. Parket, ﬂísar og dúkur
á gólﬁ. Bílskúr með rafmagni og hita.
Stór 900 fm. lóð. Verð 54 millj.

S

HÚ

PIÐ

O

S

HÚ

PIÐ

O

HÚ

O

LAUFENGI 15 - 4RA HERBERGJA

VEGHÚS 13 - 4RA HERBERGJA.

SKIPHOLT 15 - VERSLUNARRÝMI

NORÐURBAKKI 13A - 3JA HERBERGJA

OPIÐ HÚS Í DAG MANUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30 Góð 93 fm,
4ra herbergja íbúð með sérinngangi af svölum. Björt stofa með
suðaustursvölum. Baðherbergi með aðstöðu fyrir þvottavél. Eldhús
með ljósum innréttingum. Þrjú svefnherbergi með fataskápum.
Sérgeymsla er á jarðhæð. LAUS STRAX. Verð 21,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MANUDAG FRÁ KL. 18:00 - 18:30 Góð 113 fm
4ra herbergja íbúð á 2.hæð. Stór stofa með norðvestur svölum. Þrjú
svefnherbergi með skápum. Eldhús með upprunalegri innréttingu.
Gott ﬂísalagt baðherbergi. Geymsla og þvottahús er innan íbúðar.
LAUS STRAX. Verð 25,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Gott 247 fm
verslunarrými og lager. Góðir gluggar með auglýsingagildi. Búið að
skipta í tvennt með léttum millivegg og er 86,7 fm. Snyrting. 160
fm Lagerrými í kjallara með innkeyrsludyr ásamt bílastæði með
aðgengi bakatil.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30
Glæsileg 107 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað við höfnina
í Hafnarﬁrði. Tvö stór svefnherbergi. Björt stofa með vestursvölum,
Fallegt baðherbergi. Mikið er lagt í innréttingar og lýsingar.
LAUS STRAX. Verð 28,8 millj.

DALHÚS - EFRI HÆÐ

HRAUNBÆR - 4RA -5 HERBERGJA

LAUFVANGUR - 4RA HERBERGJA

HÆÐARSEL MEÐ AUKAÍBÚÐ

Vorum að fá í einkasölu fallega og mikið endurnýjaða 127 fm efri
hæð og rishæð í fallegu fjölbýli. Stórar og bjartar stofur. þrjú stór
svefnherbergi. Risloft yﬁr efri hæðinni. Fallegar innréttinar. Parket
og ﬂísar á gólfum. Verð 29,9 millj. SKIPTI MÖGULEG Á EINBÝLI
RAÐ- EÐA PARHÚSI Í HVERFINU.

Falleg 142 fm 4ra-5 herbergja endaíbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. Eldhús með
góðum viðarinnréttingum. Inn af eldhúsi er þvottahús og búr.
Fallegt baðherbergi, nýlega endurnýjað. Gólfefni; Parket og ﬂísar.
LAUS STRAX. Verð 27.9 millj

Góð 117,9 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð við Laufvang 3 íbúð 302.
Þrjú svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Gott eldhús með borðkrók. Þvottahús. Stór og björt stofa með norðvestursvölum.
Parket og ﬂísar á gólfum. Verð 21,5 millj.

Vorum að fá í einkasölu gott 300 fm einbýlishús sem er kjallari hæð og ris í
Seljahverﬁnu í Rvk. Í kjallara er í dag séríbúð í útleigu auk unglingaherbergis
með eldhúsi. Á miðhæðinni eru tvær stórar stofur, eldhús og sólskáli. Á
rishæð eru þrjú svefnherbergi. 30 fm bílskúr er viðbyggður, undir bílskúr er
búið að útbúa stórt herbergi. Eignin getur losnað ﬂjótlega. Verð 64 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

Kristbjörn
Sigurðsson
Löggiltur
fasteignasali

Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

Sigfús
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

Laugarnesvegur
Falleg og björt 3ja herbergja 80fm íbúð á 3ju hæð,
endaíbúð. Húsið hefur allt verið
tekið í gegn að utan, skipt um
dren og hellulagt upp á nýtt.
Svalir voru steyptar upp og
skipt um alla glugga og gler.
Verð kr. 22,9 milj

Þorrasalir 5-7 Kópavogi
Fullbúnar glæsilegar útsýnisíbúðir, 3ja-4 herbergja
íbúðir. Hús á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri
við einn glæsilegasta golfvöll landsins, sundlaug,
skóla, leikskóla, apótek, matvöruverslun og íþróttahús. Áætlaður afhendingartími í nóvember 2013.
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu.

Súluhöfði
Mosfellsbæ
Stórglæsilegt parhús á einni
hæð ásamt innibyggðum bílskúr í Súluhöfða Mosfellsbæ.
Húsið er vel viðhaldið að utan
sem innan, stór lóð og miklar
verandir eru umhverﬁs húsið.
Bílaplan hellulagt og möguleiki
á stækkun bílastæðis.
Verð kr. 47,9 milj
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Fossaleynir
Grafarvogi
Iðnaðarbil/lagerhúsnæði í
Fossaleyni alls 108.2 fm. Stór
innkeyrsluhurð, rafmagnsdriﬁn,
Mikil lofthæð ca 6 metrar,
ﬂott gólfpláss, snyrtilegt wc,
ræstikompa, Tveir hitablásarar
eru í húsnæðinu.
Hentar vel fyrir sportið,
“dótakassann” eða nettan
iðnað.
Verð 20.9 milj

Mosarimi
Glæsilegt vel skipulagt raðhús
á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Samtals 150 fermetrar.
Húsið er mjög snyrtilegt og
bakgarður allur endurnýjaður.
Verð kr. 45.9 milj

MIKIL SALA - MIKIL SALA
Ólafur B. Blöndal
Lögg. fasteignafyrirtækja og
skipasali

VILTU SELJA - VILTU KAUPA

Gísli Rafn
Guðﬁnnsson
sölufulltrúi

Davíð Davíðsson
sölufulltrúi

Ólafía Ólafsdóttir
sölufulltrúi

Guðrún Olga
Gústafsdóttir
sölufulltrúi

Jón Víkingur
Hálfdánarson
sölufulltrúi

LAUSNIN ER FASTEIGN.IS
Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Opið hús í dag!

Opið hús í dag!
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Bakkavör 34 - Seltjarnarnesi

Litlihjalli 5 – Kópav.

Sýnum í dag þetta glæsilega 300 fm parhús. Frábært skipulag og fallegt
útsýni. Sjón er sögu ríkari.
Verð 79,0 millj. áhv. 52,9 milljónir - hagstæð lán.
Ólafur Blöndal lgf. sýnir eignina kl. 17:30 – 18:00

Opið hús í dag!
LA
US
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RA

Nýlegt fullbúið, glæsilegt hús, vandaður frágangur að utan sem innan.
Um er að ræða glæsilegt einbýlishús sem er staðsett ofan götu með góðu
útsýni yﬁr Kórahverﬁð til suðurs. Húsið er alls 228 fm og skiptist í íbúð
189,4 fm. og bílskúr 38,6 fm. Verð 63,8 milljónir.

Opið hús í dag!
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X

SUÐURBRAUT 20 – HAFNARF.
Góð 92 fm enda íbúð á fyrstu hæð í fjölbýlishúsi.
Útsýni til þriggja átta og góður suðursólpallur. Verð
19,9 milljónir.
Ólafía Ólafsdóttir sölufulltrúi, gsm. 898-8242,
sýnir húsið í dag kl. 17:30 – 18:00

Goðakór – Kópav.

Vel staðsett raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Samtals 237 fm. 6 herbergi og tvær stofur. Verð 38,9 milljónir.
Davíð Davíðsson sölufulltrúi, gsm. 897-1820,
sýnir húsið í dag kl. 17:30 – 18:00

Opið hús í dag!
ST

X

BLIKAHÓLAR 4
2ja herbergja útsýnisíbúð á 6.hæð í lyftuhúsi.
Verð 14,9 milljónir.
Guðrún Olga sölufulltrúi, gsm. 865-3223,
ir eignina í dag kl. 17:30-18:00
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X

X

ÁLFASKEI
F
Ð 94 – HAFNARF.
F
Snyrtileg og björt 3ja herbergja 86,1 fm. íbúð á 2.
hæð. með sérinngangi.
Verð 17,9 milljónir.
Jón Víkingur sölufulltrúi, gsm. 892-1316, sýnir
eignina í dag kl. 17:30-18:00

LYNGMÓAR – GARÐABÆ
Góð 4ra herbergja endaíbúð á 1 hæð, ásamt bílskúr,
samtals 117,4 fm. á eftirsóttum stað í Garðabæ.
Talsvert endurnýjuð.
Verð 29,9 milljónir.

LA
US

HJALLAVEGUR
Miðhæð í þríbýlishúsi. 3ja herbergja, 74,7 fm. íbúð
í grónu hverﬁ.
Verð 19,3 milljónir.
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NJÖRVASUND
Góð og talsvert endurnýjuð 5 herbergja sérhæð,
samt. 138,9 fm. með bílskúr, innst í botnlangagötu.
Verð 30,9 milljónir

LA
US

ORRAHÓLAR
Björt og vel umgengin 3ja herb. 83,4 fm. endaíbúð
á 1. hæð . Góð staðsetning og útsýni. Yﬁrstandandi
framkvæmdir greiddar af seljanda.
Verð 18,9 milljónir.
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FRAMNESVEGUR – LAUS STRAX
Fín 66,9 fm, 3ja herbergja íbúð í litlu fjórbýlishúsi.
Verð 18 milljónir.
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HRÍSATEIGUR – LAUS STRAX
Falleg 116,7 fm 4ra herbergja miðhæð með bílskúr
í þríbýlishúsi. Íbúð er skráð 83,8 fm og bílskúr er
skráður 32,9 fm.
Verð 26,9 milljónir.
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KLEPPSVEGUR – LAUS STRAX
87,7 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin
þarfnast mikils viðhalds.
Verð 18 milljónir.
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BARÐAVOGUR – LAUS STRAX
Ágæt 56,9 fm 2ja herbergja ósamþykkta íbúð í þríbýlishúsi.Íbúðin er ekki samþykkt vegna þess að ekki
er gert ráð fyrir því að lóðin sé fjöleignarhúsalóð.
Verð 15 milljónir.

X

ÞÓRSGATA – LAUS STRAX
Góð 31,1 fm, 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð í litlu
fjórbýlishúsi. Húsið þarnast viðhalds að utan.
Verð 11,5 milljónir.
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HVERFISGATA – LAUS STRAX
Fín82,3 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjórbýlishúsi. Íbúðin er skráð 68,1 fm og geymsla er
skráð 14,2 fm.
Verð 18,5 milljónir.

LA
US

X

GRETTISGATA – LAUS STRAX
Góð 64,8 fm, 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í litlu
fjórbýlishúsi.
Verð 18 milljónir.

RA

X

FFÁLKAGATA – LAUS STRAX
Ágæt 56 fm, 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin þarfnast viðhalds að innan.
Verð 17,5 milljónir.
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SELJAVEGUR – LAUS STRAX
Góð 83,9 fm, 3ja herbergja íbúð á annari hæð í
þríbýlishúsi .
Verð 22,5 milljónir.

RA

X

SNORRABRAUT – LAUS STRAX
Góð 82,3 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi . Íbúðin er skráð 68,1 fm og geymsla er skráð
14,2 fm.
Verð 16 milljónir.
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MIÐTÚN – LAUS STRAX
Góð 65,9 fm 2ja herbergja íbúð á í kjallara í fallegu
tvíbýlishúsi.
Verð 16,5 milljónir.

ÞORLÁKSGEISLI
Glæsilegt og fallega innréttað, 185,3 fm. parhús
á tveimur hæðum, ásamt bílskúr, á einstaklega
fallegum og góðum útsýnisstað rétt f.ofan golfvöll
GKR. Verð 52,9 milljónir.
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X
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X

ÁLFKONUHVARF – LAUS STRAX
Ágæt 93,7 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð í
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu.
Verð 23,5 milljónir.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

LANGALÍNA 15-23
Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

STARENGI
112 Rvk. 4ra. herb. Sérinngangur.
Timburverönd. Bílskúr.
Verð 29,7 millj.

NÖKKVAVOGUR
104 Rvk. Góð 3ja herb íbúð. Stór herr
bergi . Stutt í alla þjónustu og skóla.
Verð 19,9 millj.

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður
bílskúr. 251 fm. Afhent tilbúið til innréttinga. Fallegt hús og góður staður.

ÁRSALIR

201 Kóp. 3ja herb.
Glæsileg íbúð á 9. Hæð.
Gott útýni. Vandað hús.

FÍFULIND
201 Kóp. 159 fm. Möguleiki á 5
svefnherb. Endaíbúð. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Verð 35,5 millj.

LUNDUR

200 Kóp. 3ja herb.
Stórglæsileg íbúð að Lundi
86 í Fossvogsdal. Vandaðar
íslenskar innréttingar. Hiti
í gólfum.
Stæði í
bílageymslu.

Glæsilegt
g 3ja
j hæða fjölbýlishús
j ý
með lyftu
y við Löngulínu
g
15-23 ásamt bílageymslu.
g y
Vandaðar íslenskar innréttingar
g frá Brúnás ogg með AEG eldhústækjum.
j
Íbúðirnar
eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með
góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja ﬂestum
íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og
nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og
www.fjarfesting.is
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BAKKASTAÐIR
112 Rvk. 3ja til 4ra. herb. Sérinngangur. Timburverönd. Bílskúr.

ri

eld

ESPILUNDUR
210 Garðabær.

ÁRSKÓGAR
8. hæð. Fallegt útsýni. 75 fm. Fyrir 60
ára og eldri. Góð aðstaða fyrir eldri
borgara (rauðan borða yﬁr myndina).
Verð 24,9 millj.

Einbýli á einni hæð.
Stúdíoíbúð/skrifstofurými
í bílskúr. 4
svefnherbergi. Fallegur garður með
timburverönd og
verkfærageymslu.

HEIÐARGERÐI
108 Rvk. Einbýlishús, 231 fm, Mikið
endurnýjað, 4 svefnherbergi.
Verð 52 millj.

Sími 512 4900
landmark.is
Landmark leiðir þig heim!

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

FELLAHVARF
203 Kóp. Raðhús. Mjög vandað,
fallegt útsýni, innbyggður bílskúr.

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Ólafur
Hilmarsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Sölufulltrúi /
Húsasmíðameistari

100% þjónusta = árangur*

Eirhöfði 15 – 110 Reykjavík

Eirhöfði 2-4 - 110 Reykjavík

Ásvallagata - 101 Reykjavík.

Virkilega gott 675,4 fm. iðnaðarhúsnæði með rúmlega 5 metra
lofthæð. Stórt malbikað plan fyrir framan eignina, upphitað
að hluta. Tvær stórar innkeysluhurðir. Eignin skiptist í rúmgott
iðnaðarsvæði, búningaaðstaða með sturtu og salerni. Efrihæð
með nokkrum skrifstofum, salerni og rúmgott eldhús.
Verð: 79,9 m. kr. Upplýsingar veitir Þórarinn s. 770-0309

9.241 fm. lóð með 523 fm. vörugeymslu á. Mögulegur
Byggingaréttur á lóðinni. Lóðin er afgirt. Vörugeymslan
er ekki einangruð, 2 innkeyrsluhurðir á eigninni og steypt
upphitað plan fyrir framan aðra þeirra. Kaffistofa og salerni.
Eignin er veðbandslaus. Óskað eftir tilboðum í eignina.
Upplýsingar veitir Þórarinn s. 770-0309

Falleg björt rúmgóð 165 fm sérhæð ásamt hluta af kjallara og
25,5 fm sérstandandi bílskúr.
Alls 190,5 fm. Sérinngangur á 1. hæð og í kjallara.
Verð: 59 m. kr.
Upplýsingar veitir Sigurður Fannar 897-5930.

Mjóahlíð – 105 Reykjavík

Njörvasund – 104 Reykjavík

Jónsgeisli – 113 Reykjavík

Falleg 4ra herb. 110 fm efri hæð í Hlíðunum. LAUS TIL AFH.
Íbúð og húseign að utan hefur verið endurnýjuð töluvert s.l ár.
Verð: 35,9. m. kr.
Upplýsingar veitir Sveinn s: 6900 820.

Sérhæð í þríbýli á þessum vinsæla stað í Sunda-hverfinu.
Eignin er 138.9 fm og skiptist í 105.6 fm íbúðarhluta og 33.3
fm bílskúr. Verð: 30,9. m. kr.
Upplýsingar veitir Sveinn s: 6900 820.

Snyrtilegt 6 herb. endaraðhús á 2.hæðum. LAUST TIL AFH.
Eignin er 215 fm og skiptist í 189,4 fm íbúð og 25,9 fm bílskúr.
Verð: 56,6. m. kr.
Upplýsingar veitir Sveinn s: 6900 820.

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yﬁr 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

Löggiltur fasteignasali
Sími: 896 6000
eysteinn@skeifan.is

Sölumaður
Sími: 896 6003
magnus@skeifan.is

Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 5400
sigurdur@skeifan.is
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Klappakór – 3ja til 4ra herb. – Bílskýli

Álfhólsvegur – 3 íbúðir

Funalind – Kópavogur

Kaplaskjólsvegur – 4ra herb.

Lækjasmári – Bílskýli

Mjög falleg nýleg 3ja til 4ra herb. 85 fm íbúð
á 1. hæð í fjórbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innréttingar. Parket. Tvö góð
svefnherbergi og eitt minna vinnuherbergi með
glugga. Þvottahús í íbúð. Stæði í bílageymslu
fylgir. Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.
Verð 27,4 millj.

Höfum til sölu 238 fm tvíbýlishús við Álfhólsveg
með bílskúr. Búið er að setja íbúð í bílskúrinn
og eru þarna í dag 3 íbúðir. Íbúðirnar eru allar
í útleigu og gefa góðar leigutekjur. Stórar
suðvestur svalir út frá efri hæð.
Verð 42,9 millj.

Glæsileg 102 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli. Gegnheilt stafaparket. Fallegar
innréttingar. Vestur svalir út frá stofu. Sér
þvottahús í íbúðinni. Flott íbúð á góðum stað.
Verð 29,5 millj.

Falleg 4ra herbergja 97 fm íbúð á annari hæð
á frábærum stað í vesturbænum. (KR- blokkin)
Fallegar innréttingar. Parket. Svalir í austur.
Húsið var yﬁrfarið og viðgert sl. sumar.
Verð 29,6 millj.

Mjög falleg 110 fm 4ra herbergja íbúð á annari
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Parket. Suður svalir. Stæði í
bílageymslu fylgir. Fallegt baðherbergi með
bæði kari og sturtu. Sér þvottahús í íbúð.
Verð 29,6 millj.

Háaleitisbraut – 5 herbergja

Grandavegur, 2. h. – Vesturbær
Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
(2. hæð) í fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi.
Fallegar innréttingar. Suðursvalir. Frábær
staðsetning. Laus strax.
Verð 30,9 millj.

Sóleyjarimi – 4ra herb. - Bílskýli

Ljósavík – 2ja herb.– Laus

Lundarbrekka 4ra herb. - Kóp.

Fyrir 50 ára og eldri. Falleg 112 fm 4ra herb. íbúð
á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar
innréttingar. Sér suðurgarður. Sér þvottah.
í íb. Sérinngangur. Áhv. Íbúðalánasjóður ca.
20 millj.
Verð 25,9 millj.

Falleg 81 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Þvottahús
í íbúð. Sér inngangur. Gengið er út á litla
timburverönd út frá stofu. Laus strax.
Verð 19,5 millj

Falleg ca 105 fm 4ra herbergja endaíbúð á
2. hæð. Fallegar innréttingar. Parket. Góðar
suðursvalir. Góður staður. Stutt í alla þjónustu.
Verð 24,9 millj.

Falleg 5 herbergja 118 fm íbúð á efstu hæð (4.
hæð) í góðu fjölbýli á þessum góða stað. Parket.
4 svefnherbergi. Suður svalir út frá stofu. Stutt í
alla þjónustu.
Verð 27,5 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
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Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali

T

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi

NÝT

ÚS

H

O

LITLIHJALLI - LAUST STRAX
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BLIKAHÓLAR - LAUS STRAX
Góð 65 fm 2ja herb. íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi
í Reykjavík. Vestursvalir. Glæsilegt útsýni yﬁr
Reykjavík og Kópavog. Lyklar á skrifstofu.
Verð 14,9 millj.

SUÐURBRAUT - LAUS STRAX
Falleg og vel skipulögð 92 fm 3ja herb. endaíbúð
á jarðhæð í góðu fjölbýli í Hafnarﬁrði. Verönd m/
skjólveggjum. Lyklar á skrifstofu.
Verð 19,9 millj.
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KALDASEL - LAUST STRAX
Fallegt talsvert endurnýjað 304 fm raðhús á 3
hæðum með innb. bílskúr og 90 fm aukaíbúð m/
sérinngangi á rólegum og góðum stað í Rvík.
Fimm svefnherb. Tvennar svalir. Útsýni. Lyklar á
skrifstofu. Verð 44,9 millj.

T

NÝT

BREIÐVANGUR - LAUS STRAX
Góð 123 fm 5 herb. íbúð á 4.hæð ásamt 22 fm
bílskúr, samtals 145 fm í Hafnarﬁrði. Fjögur
svefnherb. Suðvestursvalir. Lyklar á skrifstofu.
Verð 23,9 millj.

HNOÐRAVELLIR - HFJ

HVAMMABRAUT – HFJ.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19

KRÍUÁS - LAUS STRAX

Falleg og talsvert endurnýjuð 90 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Stórar suðvestursvalir.
Verð 19,8 millj.

Glæsilegt, fullbúið einbýli á
tveimur hæðum ásamt innb.
bílskúr, samtals 200 fm á góðum
stað. 4-5 svefnherb. 50 fm svalir
yﬁr bílskúr, heitur pottur. Stutt
í helstu þjónustu, skóla, leikskóla, sund og íþróttasvæði.

STEKKJARSEL 4 - REYKJAVÍK

NÝT

O

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐSETNING

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19

Verð 49 millj.
LÆKKAÐ VERÐ
Bjarni tekur á móti
gestum, sími 898-8893

Fallegt og vel skipulagt 233 fm einbýli á einni
hæð, þ.e. íbúð 176 fm og bílskúr 57 fm og að
auki ca 30 fm manngengt milliloft. 4 svefnherb. Flottar innréttingar og gólfefni. Hellulögð
verönd. Verð 49,5 millj.

PIÐ

Falleg 56 fm 2ja herb. neðri hæð í góðu tvíbýli á
frábærum stað við Víðistaðatúnið í Hafnarﬁrði.
Skjólgóð verönd. Gluggar á þrjá vegu. Laus
ﬂjótlega. Verð 16,5 millj.

S
HÚ

T

T

NÝT

Fallegt 257 fm einbýli, þar af er
ca 55 fm 2ja herb. aukaíbúð á
neðri hæð og 39 fm bílskúr á
rólegum og góðum stað. Sólstofa, suðvestursvalir. Útsýni.
Falleg ræktuð lóð, garðskáli.
Verð 54,9 millj.
Sigríður og Sigurður
taka á móti gestum,
sími 898-1293

BLÓMVELLIR 12 - HAFNARFJÖRÐUR

T

T

NÝT

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19

PIÐ

Fallegt 237 fm raðhús á tveimur hæðum með
innb. bilskúr á góðum útsýnisstað í Kópavogi.
Sex svefnherb. Eldhús og baðherb. endurnýjað.
Falleg ræktuð suðurlóð. Lyklar á skrifstofu.
Verð 38,9 millj.

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

JÓFRÍÐARSTAÐAVEGUR 19 - HAFNARFJÖRÐUR

T

NÝT

Laufey Lind
Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

Falleg 97 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð ásamt 9 fm
geymslu, samtals 106 fm í góðu fjölbýli í Áslandi
í Hafnarﬁrði. Tvö svefnherb. Suðaustursvalir.
Lyklar á skrifstofu. Verð 22,9 millj.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

S
HÚ

Sérlega fallegt 175 fm einbýli
ásamt 44 fm bílskúr og 25 fm
(óskráð) sólstofa, samtals
244 fm á góðum stað. Fimm
svefnherb. Gott ástand að utan
sem innan. Sólstofa, gengið
út á fallega lóð, verönd og
heitur pottur. Skipti möguleg
á minni eign eða góðu sérbýli
á Selfossi. Verð 58,5 millj.
Þórhallur tekur á móti
gestum, sími 821-1237.
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Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Flétturimi 4 - 4ra herbergja

Urðarhæð Garðab. – einbýli.

Mjög góð 4ra herb. 114 fm Íbúð
á 2.h. ásamt 41,7 fm stæði í bílageymslu eða samtals 155,6 fm.
Íbúðin skiptist í 3 parketlögð herbergi
með skápum, rúmgóða og bjarta
parketlagða stofu með útgangi út á
vestur-svalir, eldhús með góðri innréttingu og tækjum, þvottaherb/búr.
Í kjallara er gengið í bílageymslu. Húsið er í mjög góðu viðhaldi jafnt að innan sem utan
og er nýlega búið að mála húsið að utan. Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega. Verð: 25,9 m.

Stórglæsilegt 246 fm einbýlishús á einni hæð á frábærum
stað innst í botnlanga. Húsið er
með fjórum svefnherbergjum
(möguleiki á ﬁmmta) og stórum
stofum ásamt 30,6 fm bílskúr.
Glæsileg verönd sem snýr bæði
í suður og vestur. Verð kr.
69,8 millj. Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM:
896-3038

Drekakór parhús

Fálkagata – m. sér inng.

Stórglæsilegt nýlegt parhús
á frábærum stað í Kópavogi.
Húsið er á þremur hæðum
með þremur rúmgóðum svefnherbergjum og stórri stofu
samtals 187,2 fm, bílskúr 28,4
fm. Sérsmíðaðar og vandaðar
innréttingar frá Axis og gólfhiti
í öllum gólfum. Stórglæsileg suðurverönd með heitum potti. Verð 59,8 millj.
Allar nánari uppl. og skoðun veitir Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038

– þar sem þú átt heima

Hrísateigur – sérh. m. bílsk.

Elías Þór Grönvold

Lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
– Lögg. leigumiðlari
510-3500 / 615-1020
bjorgvin@eignatorg.is

Sölustjóri
510-3500 / 823-3885
elias@eignatorg.is

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Sölufulltrúi
510-3500 / 848-4806
hedinn@eignatorg.is

Falleg 116,7 fm 4ra herbergja
miðhæð með bílskúr í þríbýlishúsi
við Hrísateig í Reykjavík. Íbúð
er skráð 83,8 fm og bílskúr er
skráður 32,9 fm. Sér inngangur er
í íbúðina. Verð kr. 26,9 millj.
uppl. Runólfur á Höfða
s. 892 7798. ,

Logafold einbýli – stór bílskúr

Ágæt 56 fm 2-3ja herbergja
íbúð á jarðhæð m. sér inngangi,
í þríbýlishúsi við Fálkagötu
í Reykjavík. Íbúðin þarnast
viðhalds að innan. Verð kr. 17
millj. uppl. veitir Runólfur á
Höfða s. 8927798.

Björgvin Guðjónsson

Góð eign
gulli betri

Jóhannes Breiðfjörð
Sölufulltrúi
510-3500 / 823-3116
johannes@eignatorg.is

Sérlega vandað og íburðarmikið einbýlishús með stórum
innb. bílskúr, alls 246,3 fm, á
skjólsælum stað við Logafold.
Húsið er innst í lokaðri götu þar
sem stutt er í skóla, verslanir,
sundlaug og ýmsa þjónustu.
Húsið getur verið laust ﬂjótlega.
Verð 52,9 millj. uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Freyja María Cabrera
Ritari
510-3500
freyja@eignatorg.is

ÞARFTU AÐ
SELJA?

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
Björgvin Guðjónsson, löggiltur fasteignasali. Skipholti 50b, 105 Reykjavík.

510 3500 / eignatorg@eignatorg.is / www.eignatorg.is

Vantar nú þegar
4ra herbergja íbúð
í 104 eða 105 Reykjavík

Boðaþing 10-12
Haraldur A. Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegi 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426 9000
www.abbafast.is

MorGUn
þÁTtuRinn

Ómar
alLa vIRka
dagA kl. 7
NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+

Vantar eignir á skrá
Traust og góð þjónusta á góðu verði
JÓNAS ÞÓR
JÓNASSON

KRISTJÁN
BALDURSSON

Framkvæmdastjóri
/ Sölumaður. Bsc, MBA,
MS Markaðsfræði

hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.

698-4864
jonas@trausti.is

867-3040
kristjan@trausti.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Til sölu nýtt lyftuhús fyrir 55 ára og eldri á góðum útsýnisstað í þingahverﬁ Kópavogs. Húsið
stendur nálægt Elliðarvatni og góðum gönguleiðum í ósnertri náttúru. Í húsinu eru 34 íbúðir
á ﬁmm hæðum. Íbúðirnar í húsinu eru 2ja og 3ja herbergja íbúðir og skráðar 52-170 fm.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílskýli og sólskálar. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan sem
innan án gólfefna. Innréttingar eru frá AXIS, hreinlætistæki frá Tengi og rafmagnstæki frá AEG.
Granít í borðplötum og sólbekkjum. Fallegt vel hannað fjölbýlishús á góðum fjölskylduvænum
stað. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagninar fyrir
almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra.

2JA HERB 52 FM VERÐ FRÁ 16,9 MILLJ.
2JA HERB 87 FM VERÐ FRÁ 25,5 MILLJ.
2JA HERB 94,5-98FM VERÐ FRÁ 25,9 MILLJ.
3JA HERB 123 FM FRÁ 33,9 MILLJ.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | Sími 530 6500
www.heimili.is

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

65%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup
sýnir ótvírætt.
Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

92%

27%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, júl.-sep 2012.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig
Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og ﬁnna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öﬂum umsagna.

Markviss leit
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við ﬁnnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við ﬁnnum rétta einstaklinginn
fyrir starﬁð.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú ﬁnnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yﬁr mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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VIÐ ERUM...
1ďşƟĝ
kl. 6.50 – 9

… VÖKNUÐ MEÐ ÞÉR

Reykjavík
ƐşĝĚĞŐŝƐ

kl. 16 – 18.30

… AÐ HLUSTA Á ÞIG

1ǀĂƌ'ƵĝŵƵŶĚƐƐŽŶ
kl. 9 – 13

… SAMFERÐA ÞÉR

ZƷŶĂƌZſďĞƌƚƐ

kl. 13 – 16

… GÓÐUR VINNUFÉLAGI!

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bátar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Garðyrkja

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 899-4254.

Bókhald

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

CHEVROLET Avalanche 4x4. Árgerð
2003, ekinn 132 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 1990 ÞÚS.
Rnr.105636.

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

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

- MÁLNINGARVINNA -

Hjólbarðar

Öll almenn málningar vinna Gerum
tilboð þér að kostnaðarlausu. Traust
og ábyrg þjónusta. Ámundi: 7707997/
amundi@fyrirtak.is

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

Búslóðaflutningar
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

Til sölu Toyota Corolla árg.‘97, ek.
200þ. Verð: 230þ. Uppl. í S: 691 0036
KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð
2012, ekinn 10 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 2.890.000. Rnr.160424.

Varahlutir

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

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA

ÚTSALA

Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

Allir saltkristalslampar nú á 20%
afslætti. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn
gata), 200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl
12-18, lau: kl 12-15. Sími 517-8060.
www.ditto.is

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykavíkur. S.
690 9274 Zanna Volkova.

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

Húsaviðhald

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

VW - SKODA - VARAHLUTIR

Bílar óskast
0-200 Í PENING STRAX!
óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr.,
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl
eða jeppling skoða allt! má þarfnast
lagfæringa, er með pening og pappira
klára og get gengið frá þvi strax ef
mér líst á S. 691 9374.

Sendibílar

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.

MIÐLA TIL ÞÍN,
ÞVÍ SEM ÞEIR SEM
FARNIR ERU SEGJA MÉR
UM FRAMTÍÐ ÞÍNA.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2006, ekinn
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.390.000. Rnr.140026. TILBOÐSVERÐ
kr: 1.990.000,-

Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

KAUPI GULL !

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

SPÁSÍMINN 903 3090
Ertu á tímamótum? Hvað viltu vita?
Tarot og spilalestur. Trúnaður.

Sjónvarp

PÍPULAGNIR

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í
s. 663 5315 & 699 6069

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Til bygginga

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

Vinnuvélar

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
Mikið úrval snjóplóga, snjótanna,
sanddreifara og snjóblásara á lager.
Aflvélar ehf, Vesturhraun 3, 210
Garðabæ, S:480-0000

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

Rafvirkjun

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir

PORSCHE Cayenne. Árgerð 2005,
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.690.000. Rnr.140241.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

SMÁPARTAR.IS

Viðgerðir

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

Óskast keypt

0-250 þús.
Póló 96‘ E 142 þ, 2 dyra, verð 190.
Varahl. Póló 99‘. S: 8459290.

HONDA Cr-v panorama. Árgerð 2007,
ekinn 102 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
2.890.000. Rnr.990074.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Tek að mér alla málningarvinnu,
tilboð eða tímavinna. Björn Axelsson,
löggiltur málarameistari. S. 896 4824
eða malarameistarar@simnet.is

ALMERA TILBOÐ 295 ÞÚS

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

Málarar

Bílar til sölu

Nissan almera árg 00 ekinn 160 þús,
sjálskipt, góð nagladekk, ásett verð
490 Tilboð 295 þús, sími: 8919847

Tölvur

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

Önnur þjónusta

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

Hreingerningar

RAFVIRKJUN S. 896 6025

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

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl.
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S.
866 9784.

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á WWW.VIDUR.
IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

MÁNUDAGUR 14. janúar 2013

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

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Árangur næst með Herbalife.
Kaupauki. Rannveig s.8625920,rkb.
heilsuskyrsla.is
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

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

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Námskeið

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Nuddstofan Jera. Klassískt vöðva og
slökunarnudd. Notarlegt umhverfi.
Sími 659 9277.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS
1-2 manna herb. á Funahöfða
17a og 19 og Dalshraun 13
Hfj. Rooms for 1-2 persons in
Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
10-20. www.leiguherbergi.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500

ATVINNA
Atvinna í boði

Nudd

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

fasteignir

NUDD OG HEILSA

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

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

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.

Óskum eftir fólki í kvöldstarf. Góðir
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.
Áhugasamir geta sent póst á erna@
tmi.is
Fimmtugur maður frá Lettlandi óskar
eftir vinnu. Allt kemur til greina. Uppl.
í S. 845 7158.

Atvinna óskast

Húsnæði óskast
NORSKA I & II og III H f. starfsfólk í
heilbrigðisgeira, SÆNSKA, ENSKA f.
börn, unglinga og fullorðna. ÍSLENSKA
f. útlendinga - ICELANDIC. BYRJASTART 21/1, 18/2, 18/3. Kvölds/
Morgna. Mornings/Evenings. 4 vikur
x 5 sinnum viku-4 week courses x 5
days a week. Sjá: www.iceschool.is.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli
5. s.5881160.

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

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

Save the Children á Íslandi

Óska eftir herb/studio. Er reglusamur,
reyklaus. helst í Kóp. Uppl. 8951459
e. kl.17
Einbýli-rað-parhús í Laugadal,
Seltjarnarnesi eða miðsvæðis, óskast
á leigu fyrir 4 manna fjölskyldu. Góð
umgengni og meðmæli. Uppl. í s: 8681543 / gertl@flugfelag.is

Atvinnuhúsnæði
HAFNARFJÖRÐUR
- SKRIFSTOFUR VINNUSTOFUR
Eigum laus nokkur 20 - 40 m2 rými
í snyrtilegu húsnæði í Hafnarfirði.
Hentar vel fyrir einyrkja og lítil
fyrirtæki. Nánar á www.leiga.webs.
com Sími 898 7820

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
KONDITOR ÓSKAST
Leitum að hæfileikaríkum
og áhugasömum konditor
til að starfa með okkur við
tertugerð annars vegar og
súkkulaðiframleiðslu hins vegar.
Viðkomandi þarf að hafa ástríðu
fyrir tertu- og súkkulaðigerð og
öll reynsla af sambærilegum
störfum er kostur.
Áhugasamir geta sótt
um á vefsíðu okkar www.
mosfellsbakari.is eða sent póst
á mosbak@mosbak.is Tekið
verður við umsóknum til 16.
Janúar 2013.

Til leigu 110 m² vsk iðnaðarhúsnæði á
höfðanum með einni innkeyrsluhurð,
salerni og kaffiaðstöðu. Uppl. í s.
862-9222
Gott 210fm iðnaðarhúsnæði til
leigu við Melabraut í hfj. 2 góðar
innkeyrsluhurðir, góð lofthæð,
hentar mjög vel fyrir heildverslun og
verskstæði. Uppl. í s. 893-9678.
Tvö 30fm mjög björt skrifstofuherb.
til leigu miðsvæðis í hfj. Henta undir
ýmislegt. Uppl. í s: 893-9678.

Geymsluhúsnæði

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661
7000.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða einstaklinga í fullt
starf og hlutastarf. Einungis duglegt,
áreiðanlegt og samviskusamt fólk
kemur til greina. Aðeins 20 ára og
eldri. Umsóknareyðublöð fást á
staðnum.

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

NÁIN KYNNI

þjónusta
KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar
eftir traustu starfsfólki í
afgreiðslusstörf virka daga í
Suðurveri, vinnutími alla virka
daga frá 11-19 og 13-19. Einnig
laust Húsgagnahöll 13-19, þarf að
hafa bíl. Íslenskukunnátta skilyrði.
Framtíðarstarf.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

hlustið
trúið
hlýðið

Ung kona (21) leitar karlmanns sem
getur veitt henni það sem hún vill.
Rauða Torgið, s. 905-2000 og 5359920, augl.nr. 8486.

NÝ UPPTAKA!
Ung dökkhærð kona (25) í rauðum
náttkjól skemmtir sér. Magnaður
endasprettur! 905-2002 og 535-9930,
uppt.nr. 8199.

NUDD OG DEKUR
Afspyrnugott slökunarnudd í boði.
Hún gefur upp símanúmer. Rauða
Torgið, s. 905-2000 og 535-9920, augl.
nr. 8919.

HARMAGEDDON

WWW.DOMINOS.IS
W
W W.DOMINOS.IS
WWW.DOMINOS.IS
SÍMI
S
ÍMI 558
8 12345
12345
SÍMI 58 12345
DOMINO’S
APP
DOMINO’S A
PP
DOMINO’S APP

FÍTON / SÍA

ERUM AÐ BREYTA
OG BÆTA Í SKEIFUNNI!
Við erum tímabundið búin að loka í Skeifunni. En það
verður algjörlega þess virði, því innan skamms opnum
við nýjan og glæsilegan Domino's-stað.

Þangað til er alveg upplagt að kíkja á Domino's, t.d. á
Skúlagötu, Nýbýlavegi, Höfðabakka eða í Kringlunni.

VIÐ SJÁUMST
SVO FLJÓTLEGA
Í SKEIFUNNI!
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KROSSGÁTA
2

1

6

7

9

3

4

LÁRÉTT
2. ríki í Mið-Ameríku, 6. rún, 8. vefnaðarvara, 9. ílát, 11. tveir eins, 12. óróleg,
14. rófa, 16. pot, 17. af, 18. óðagot, 20.
persónufornafn, 21. þjappaði.

5

8

10

12

Fake it till you become it
ÉG sá athyglisverðan fyrirlestur með
Amy Cuddy á www.ted.com/talks um
daginn, sem hún kallar Your body
language shapes who you are.

BAKÞANKAR
Charlotte Böving

11

LÓÐRÉTT
1. lummó, 3. stefna, 4. trjátegund, 5.
for, 7. starfræksla, 10. ar, 13. skarð, 15.
rótartauga, 16. einatt, 19. svörð.

13

14

FLEST okkar þekkja líkamstjáningu
þeirra sem eru leiðir, reiðir, glaðir, orkumiklir og kraftlausir. Við vitum eins og
af eðlishvöt hvernig líkaminn bregst við
þessum tilfinningum. Og ef þú ert ekki
viss, prófaðu að fylgjast með tveggja til
fjögurra ára gömlu barni. Líkamar lítilla barna tjá tilfinningar þeirra undir
eins (það er ekki fyrr en seinna
að við förum að fela það hvernig
okkur líður). Ekki er nóg með að
við bregðumst líkamlega við tilfinningum okkar (a.m.k. þegar við
erum ein eða hjá sálfræðingnum
eða góðum vini) heldur bregðast
tilfinningar og hugsanir líka við
því sem við ákveðum að gera
með líkama okkar.

15

LAUSN

19

20

LÁRÉTT: 2. kúba, 6. úr, 8. tau, 9. ker,
11. rr, 12. ókyrr, 14. skott, 16. ot, 17.
frá, 18. fum, 20. ég, 21. tróð.

18

17

LÓÐRÉTT: 1. púkó, 3. út, 4. barrtré, 5.
aur, 7. rekstur, 10. ryk, 13. rof, 15. tága,
16. oft, 19. mó.

16

21

SEM leikari vinnur
maður mjög mikið með
líkama og tilfinningar,
og samspil þeirra. Ef ég
til dæmis þarf að leika
manneskju sem af einhverri ástæðu finnur til
kraftleysis eða smæðar
geri ég það líkamlega með
því að taka sem minnst

pláss. Til dæmis með því að sitja hokin,
snúa tám og hnjám saman og jafnvel
draga axlirnar upp á við. Þegar ég sit
svona vekur það hjá mér ákveðnar tilfinningar og hugsanir um sjálfa mig og
heiminn. – Prófið bara!

EF ég aftur á móti þarf að leika kraftmikla og áhrifaríka manneskju sem
hefur allt sitt á hreinu og heilmikla trú
á sjálfri sér (með réttu eða ekki), þá leik
ég mér að því að opna mig líkamlega og
reyna að taka sem mest pláss. Sitjandi
get ég hallað mér aftur í stólnum, spennt
greipar aftan á hnakka og skellt fótunum
upp á borð. Nú líður mér skyndilega
eins og ég sé mikil þótt mér hafi rétt
áðan fundist ég aum. Ég sé sjálfa mig og
heiminn á gjörólíka vegu.

KANNSKI líður manni ágætlega í
báðum þessum stellingum en oft kjósum
við aðra þeirra umfram hina. Kraftmikil
eða kraftlaus. En ef raunverulega er
hægt að breyta tilfinningum sínum og
hugsunum með því að skipta um líkamsstöðu er spurningin bara hvernig og
hversu lengi beri að þjálfa líkamann í
stellingu til þess að hún hætti að virðast
gervileg og verði þess í stað eðlilegur
hluti manns sjálfs. Eins og Amy Cuddy
segir í lok fyrirlesturs síns: „Don‘t fake
it till you make it. Fake it till you become
it.“

MYNDASÖGUR
PONDUS

Körfubolta
Lalli

Eftir Frode Øverli

Láttu þig
Hvað
a! Leikertu að hverf n er í
rin
llu
vö
gera?
þessa átt!

Hann
skorar!

Hann
skýtur!

GELGJAN

NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég fattaði ekki
að þú ættir við MIG.

Gæti
táningurinn
minn verið
meira
pirrandi?

Palli, vinsamlegast
tæmdu
uppþvottavélina.

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

HANDAN VIÐ HORNIÐ

„Ein af betri myndum ársins 2012.“

Eftir Tony Lopes

Grænmetisveitingastaður

Mbl.

hei, vantar þig
grísakótilettu?

100/100
„Einstaklega raunveruleg stórslysamynd,
sem lætur engan ósnortinn“

100/100
„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

BARNALÁN
Við erum
tilbúnar fyrir
svefninn!

100/100
„Ógnvænlega vel gerð.“

Komin í bíó

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vá!
Það sýnist mér!

Telma kom
með auka
náttkjól
handa mér.

Ég sé það. Þið virðist
báðar mjög þroskaðar.
Kærar
þakkir!

Ef einhvern vantar
Langamma mín
pappírsþurrku þá er
kenndi mér öll
fegurðarbrögð sín. ég með svoleiðis í
erminni!

Sæktu um lykil núna á ob.is

Strákarnir
okkar stjórna
afslættinum!

-17kr.
Í DAG MEÐ ÓB-LYKLINUM
Á ÓB- OG OLÍS-STÖÐVUM

PIPAR\TBWA r SÍA r 123841

ÍSL 38–21 CHI
Íslenska karlalandsliðið í handbolta hafði sigur í öðrum leik sínum á HM í
gær þegar það lagði lið Chile með 17 marka mun. Af því tilefni fá lykilhafar
afslátt af eldsneytislítranum hjá ÓB og Olís sem nemur markamismuninum
og gildir afslátturinn einnig með Staðgreiðslukorti og Tvennukorti Olís.
Afsláttur vegna markamismunar bætist ekki við annan afslátt.
t.

FÁÐU LYKIL HJÁ OLÍS!
Ef þú átt ekki ÓB-lykil geturðu farið á næstu Olís-stöð, fengið afhentan lykil og virkjað
ð
strax á netinu. Þá er engin hætta á að þú missir af afslættinum. Athugaðu þó að það geta
liðið nokkrar klukkustundir frá því lykillinn er virkjaður og þar til hægt er að nota hann.
n.
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Óperustjarna syngur í Hörpu
Bandaríski barítónsöngvarinn Thomas Hampson heldur tónleika í Eldborg 6. febrúar og heldur tónleika daginn eftir.
Bandaríski barítónsöngvarinn Thomas
Hampson heldur tónleika í Eldborg hinn
6. febrúar næstkomandi. Hampson hefur
sungið burðarhlutverk í öllum stærstu
óperuhúsum heims auk þess að halda
fjölda einsöngstónleika. Þar má nefna
Metropolitan-óperuna í New York, La
Scala í Mílanó og Staatsoper í Vínarborg,
auk annarra þekktra óperuhúsa. Hampson er handhafi Grammy-verðlauna og
hefur hlotið fjölda annarra virtra söngviðurkenninga. Hampson er einn virtasti
listamaður samtímans á sínu sviði og hefur
komu hans hingað til lands verið beðið

með nokkurri eftirvæntingu. Hampson
er mikill hugsjónamaður þegar kemur að
útbreiðslu sönglistarinnar og hefur í þeim
tilgangi stofnað The Hampson Foundation.
Tilgangur styrktarsjóðsins er að kynna
klassíska sönglist víða um heim og er hluti
þeirrar starfsemi fólginn í að bjóða söngnemendum upp á námskeið, svokallaðan
masterclass, þeim að kostnaðarlausu. Þar
miðlar Hampson af reynslu sinni sem einn
fremsti óperu- og ljóðasöngvari á heimsvísu
en ferill hans spannar rúma þrjá áratugi.
Daginn eftir tónleikana, hinn 7. febrúar,
mun Hampson halda söngnámskeið fyrir

fjóra íslenska söngnemendur í Hörpu. Nemendur frá Söngskólanum í Reykjavík verða
þeir Jóhann Kristinsson og Unnsteinn Árnason og frá Söngskóla Sigurðar Demetz munu
þeir Aðalsteinn Már Ólafsson og Kristján
Jóhannsson njóta leiðsagnar Hampson.
Klassik.is annast uppsetningu og Harpa
mun hýsa viðburðinn við bestu aðstæður án
tilkostnaðar. Aðstandendur starfa þannig í
anda þeirra hugsjóna sem Thomas Hampson
stendur fyrir.
Tónleikarnir með Thomas Hampson hefjast kl. 20.00 hinn 6. febrúar, píanóleikarinn
Wolfram Rieger annast undirleik.

THOMAS HAMPSON Syngur í Hörpu á næstunni.

Guð býr í gaddavírnum, amma
BÆKUR ★★★★★
Prýðisland
Grace McCleen
Þýðing: Elísa Björg Þorsteinsdóttir
BJARTUR

Fyrsta skáldsaga Grace McCleen,
The Land of Decoration, vakti
mikla hrifningu þegar
hún kom út í Bretlandi
á vordögum 2012 og
hlaut meðal annars
Desmond Elliott-verðlaunin sem besta frumraun ársins. Sagan er
nú komin út í prýðilegri þýðingu Elísu
Bjargar Þ orsteinsdóttur undir nafninu
Prýðisland.
Sögumaðurinn er
Judith McPherson, tíu
ára stúlka sem býr
ein með föður sínum
í litlum bæ þar sem
lífið hverfist um eina verksmiðju.
Judith og faðir hennar tilheyra
litlum sértrúarsöfnuði sem trúir
því að heimsendir sé á næsta leiti
og reynir að breiða út fagnaðarerindið í bænum við litla hrifningu bæjarbúa. Judith verður fyrir
endurteknu einelti í skólanum, er
einangruð og einmana en leitar
skjóls í því að búa til hið fyrirheitna land Biblíunnar í smækkaðri mynd í herbergi sínu. Þegar
eineltið keyrir úr hófi leitar hún á
náðir Guðs síns og tekur í samstafi
við hann til sinna ráða með ófyrirséðum afleiðingum.
McCleen ólst sjálf upp í litlum
sértrúarsöfnuði í Wales og hefur
látið hafa það eftir sér að hún hafi
byggt á þeirri reynslu við skrif
sögunar. Judith er enda sérlega vel
skrifuð persóna og lesandinn lifir

sig inn í hugarheim hennar, finnur til með henni, hlær með henni
og biður í hljóði að allt fari nú vel.
Textinn er sannfærandi sem hugleiðingar barns og þótt Judith virki
á köflum ansi lífsreynd og kotroskin miðað við tíu ára barn er það
fljótt að fyrirgefast þar sem hún er
óhemju skemmtilegur sögumaður
og sjónarhorn hennar á heiminn
bæði óvenjulegt og
grípandi. Afleiðingar
eineltis eru í brennidepli og skilningsleysi
fullorðna fólksins veldur því að hún á engan
bandamann nema Guð,
sem reynist þó þegar til
kastanna kemur engu
betri en hitt fullorðna
fólkið; síngjarn, gráðugur og uppstökkur.
Þótt undirtónn sögu n na r sé d i m mu r
er hún skemmtileg
aflestrar og lesandinn
sveiflast upp og niður
tilfinningaskalann, skellir upp úr
eina mínútuna, fær kökk í hálsinn
þá næstu og þegar að hápunktinum
kemur er samúð hans óskipt með
baráttu Judithar sem svo grátlega
hefur farið úr böndunum. Erum
við ekki öll að kljást við eign misskilning á því hvernig heimurinn
funkerar?
Elísa Björg Þorsteinsdóttir er
meðal okkar albestu þýðenda og
henni bregst ekki bogalistin hér
frekar en endranær. Textinn er
vel unninn, blæbrigðaríkur og ber
þess engin merki að vera þýðing.
Sannarlega ánægjuleg lesning.
Friðrika Benónýsdóttir

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg og
vel skrifuð saga sem snertir við
lesandanum og hrífur hann með sér
inn í heim barnsins.

Þú hlustar á okkur, við hlustum á þig

Reykjavík
síðdegis

Þorgeir, Kristófer og Bragi

Virka daga kl. 16 – 18.30

Að drepa tímann
DANS ★★★★★
Stundarbrot
Höfundur og leikstjóri Leifur Þorvaldsson.
SUBLIMI Í SAMSTARFI VIÐ BORGARLEIKHÚSIÐ

Verkið Stundarbrot eftir Leif
Þór Þorvaldsson fjallar um misjafna upplifun okkar á tímanum,
þrátt fyrir að klukkan gangi alltaf eins, og gefur höfundur fyrirheit um spennandi kvöld þar sem
„tíminn verði teygður, beygður og
afmyndaður með aðferðum leikhússins þar til skynjunin springur
í loft upp“.
Stundarbrot var aftur á móti í
fáum orðum sagt langdregið og
við það að vera leiðinlegt, jafnvel
fyrir fólk eins og mig sem er alið
upp við Gufuna. Leifur leggur af
stað með mjög skemmtilegar hug-

myndir og eftir rannsóknarvinnu
og vinnu með samstarfsfólki sínu
hefur hann mjög gott efni úr að
moða til að gera áhugaverða sýningu. Textinn í verkinu er þannig
hnyttinn og skemmtilegur. Dansinn sem einkenndist af mjúkum
og hárnákvæmum hreyfingum var
verulega fallegur og vel útfærður. Hljóðmyndin var áhugaverð
og hugmyndin um að hver dansari dansi „eftir sinni eigin hljóðrás“ og skapi þannig sinn eigin
tíma var flott en hún var ekki
nægilega sýnileg í verkinu sjálfinu. Ljósahönnunin var líka allt í
lagi. Það sem aftur á móti vantaði var úrvinnsla á hverjum kafla
fyrir sig. Eins og þeir voru fram
settir urðu þeir allir of langir og
of fullir af endurtekningum þannig að áhuginn sem vaknaði á viðfangsefninu í fyrsta kaflanum,
þar sem dansararnir færðust yfir
gólfið á hraða snigilsins, hvarf

fljótlega því það sem á eftir fylgdi
var of svipað. Það náðist heldur
ekki að vinna kaflana þannig að
þeir mynduðu eina sterka heild.
Þannig var upplifunin sú að verkið væri einsleitt og brotakennt og
skortur væri á allri framvindu eða
einhvers konar þræði sem héldi
athygli áhorfandans.
Það góða við verkið er aftur á
móti að í minningunni mun það lifa
vegna þeirra áhugaverðu augnablik sem sýningin bjó yfir. Þó að
það hafi rænt dýrmætum rauntíma
frá áhorfendum með endurtekningum og einsleitni gaf það þeim
sterkar myndir sem þeir geta endurupplifað á eigin tíma og á eigin
forsendum í sínum eigin huga.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Stundarbrot bjó yfir
mörgum áhugaverðum þáttum en listræn útfærsla var ekki nægilega góð.
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159.990

CELICO tungusófar (hægri og vinstri)
Stærð: 225 x 90 x 160 (tunga) H 85 cm.
FULLT VERÐ 229.990
Rautt, svart eða ljóst slitsterkt áklæði.
Aukahlutur á mynd CELICO hnakkapúði. Fullt verð 19.900. TILBOÐSVERÐ 13.990.

30%
AFSLÁTTUR

CELICO 2 sætaa
Stærð: 180 x 90
0 x H 85 cm.
Rautt, svart eðaa ljóst
lj slitsterkt áklæði.

89.990
FULLT VERÐ 129.990

CELICO 3 sæta
s
Stærð: 220 x 9
90 x H 85 cm.
Rautt, svart eðaa ljóst slitsterkt áklæði.
á

40%

111.990
FULLT VERÐ 159.990

20-60%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Ö
SMÁVARA
SMÁ
ÁVARA

LARAMIE
AMIE
HÆGINDASTÓLL

119.990
VERÐ: 199.990

30%

36%

AFSLÁTTUR

20.990
FULLT VERÐ 29.990

AFSLÁTTUR

PLUMP
stóll
Litur: Fjólublár.
Einnig fáanlegur
svartur og
hvítur

BELINA
NA borðstofuborð
stækkanlegt
nlegt m
með 2 stækkunum
L 1170/270
270 B 100 H 74 cm.

69.990
VERÐ: 109.900
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Með lista yﬁr „fórnarlömb“
Seth MacFarlane er búinn að ákveða lista yﬁr „fórnarlömb“ sín á Óskarnum.

NÝTT

HEILSUBLAÐ
ER KOMIÐ ÚT

Seth MacFarlane, sem verður kynnir á Óskarsverðlaunahátíðinni, er tilbúinn með lista
yfir „fórnarlömb“ sem hann ætlar
að hæðast að. Á fimmtudaginn var
tilkynnt um tilnefningar til Óskarins tveimur vikum fyrr en venjulega og því gefst honum nægur
tími til að fínpússa grín sitt fyrir
24. febrúar.
„Núna höfum við lista sem við
getum haft til hliðsjónar. Við
erum búin að ákveða að gera grín
að sumu fólki og núna getum við
kafað betur ofan í þetta,“ sagði
hinn 39 ára MacFarlane, sem er
höfundur teiknimyndanna Family
Guy og leikstjóri bíómyndarinnar
Ted sem kom út í fyrra við góðar
undirtektir.
Hann viðurkennir í viðtali við
Collider.com að það hafi komið
honum í opna skjöldu þegar hann
var beðinn um að vera kynnir á
Óskarnum. „Ég bjóst aldrei við

KYNNTU TILNEFNINGAR Seth MacFarlane ásamt leikkonunni Emmu Stone þegar
þau tilkynntu um tilnefningarnar til Óskarsverðlaunanna.
NORDICPHOTOS/GETTY

því að það myndi gerast. Þetta
kom mér fullkomlega á óvart.
Ég vissi ekki að ég hefði verið í

umræðunni. Þetta kom algjörlega
upp úr þurru og þess vegna var
það enn ánægjulegra.“

Magnaðar mannraunir
BÍÓ ★★★★★
The Impossible
Leikstjórn: J.A. Bayona. Leikarar:
Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom
Holland, Geraldine Chaplin.

Þessi sannsögulega stórslysamynd
segir frá fimm manna fjölskyldu
í jólafríi á Taílandi 2004. Eins og
frægt er orðið skall þar á flóðbylgja í kjölfar neðansjávarjarðskjálfta í Indlandshafi, og varð
um kvartmilljón manns að bana
í sunnanverðri Asíu. Að hamförunum loknum leitar löskuð móðirin, ásamt elsta syninum, að hinum
fjölskyldumeðlimunum, en þeir
hafa bókstaflega skolast burt.
Móðirin er leikin af Naomi
Watts og óaðfinnanleg frammistaða hennar færi langt með að
halda myndinni uppi á eigin spýtur. Hins vegar þarf hún þess ekki
því hér er margt annað sem á hrós
skilið. Tom Holland er gríðarlega efnilegur leikari, þrátt fyrir
ungan aldur, og má færa rök fyrir
því að hann sé eiginleg aðalpersóna myndarinnar. Í það minnsta
sjáum við líklega mest af honum,
þegar upp er staðið. Brellurnar eru
mikilfenglegar og reglulega rekur

THE IMPOSSIBLE „Brellurnar eru mikilfenglegar og reglulega rekur maður upp stór
augu og spyr sig hvernig staðið hafi verið að þeim.“

maður upp stór augu og spyr sig
hvernig staðið hafi verið að þeim.
Eyðilegging flóðbylgjunnar var
gríðarleg og sviðsetning hennar hefur heppnast fullkomlega.
Myndin einblínir á upplifun þessarar einu fjölskyldu á atburðina
frekar en að hoppa á milli mismunandi persóna í sífellu, en slík hefur
venjan verið í stórslysamyndum
um langt skeið.
Þetta svínvirkar, gerir myndina

Raunsæ og óvæmin
ástarsaga
BÍÓ

★★★★★

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

Ryð og bein (De rouille et
d‘os)
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Leikstjórn: Jacques Audiard.
Leikarar: Marion Cotillard, Matthias
Schoenaerts, Armand Verdure og
Corinne Masiero.
Kvikmyndin Ryð og bein er byggð
á smásögusafni kanadíska rithöfundarins Craig Davidson og segir
frá sambandi Stéphanie, sem
starfar sem hvalatemjari, og Ali,
einstæðum föður sem fær aukatekjur með því að keppa í ólöglegum hnefaleikum.
Stéphanie missir báða fæturna
í vinnuslysi og glímir við þunglyndi í kjölfar slyssins. Hún leitar
huggunar og stuðnings hjá hinum
ófeimna og hispurslausa Ali og
með tíð og tíma þróast vinátta
þeirra út í kæruleysislegt ástarsamband. Samband Ali við ungan
son sinn, Sam, er þó þvingað. Ali
er sjálfselskur og virðist eiga
í erfiðleikum með að finna sig í
föðurhlutverkinu og tengjast syninum.
Schoenaerts, Cotillard og hinn
ungi Verdure sýna öll frábæran
leik undir leikstjórn Audiard og er
það frammistöðu þeirra að þakka
að myndin nær því aldrei að verða

FALLEG SAGA Marion Cotillard og Matthias Schoenaerts fara með aðalhlutverkin í frönsku kvikmyndinni Ryð og bein.

væmin eða hallærisleg þó að verið
sé að spila með hádramatískar tilfinningar fólks.
Inn í ástarsögu Ali og Stéphanie
tvinnast svo aðrar minni sögur;
barátta stéttarfélaga við auðvaldið, samband Ali við systur sína og
mág, hörð lífsbarátta láglaunafólks og samband Ali við son sinn.
NIÐURSTAÐA: Frábærlega vel leikin
og hádramatísk mynd sem verður þó
aldrei væmin.

bæði meira hrollvekjandi og
dramatískari en ella og áhorfendur mega búast við því að fá reglulega „eitthvað í augað“. Tónlistin
er þó heldur yfirgengileg á köflum,
og keyrir væmnina fram úr hófi.
Nægur er harmurinn fyrir.
Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Mikilfengleg og hrollvekjandi. Leikhópurinn fær hæstu
einkunn.

Kynlíf er einstök reynsla
Liam Neeson kveðst ekki mundu
vilja vera unglingur í dag. Hann
telur að samfélagið sé gegnsýrt
af klámi og
kynlífi og að
það hljóti að
vera erfitt
fyrir unglinga
að takast á við
þetta áreiti.
„Það er of
mikið af upplýsingum um
kynferði allt
í kringum
okkur; í fjölmiðlum, í auglýsingum, einfaldlega alls
staðar. Þetta
FLÓKIÐ Liam
hlýtur að vera Neeson heldur að
ruglingslegt
það sé flókið að
fyrir þau,“
vera unglingur í
sagði Neeson í dag.
nýlegu viðtali.
Hann á unglingssynina Micheál
og Daniel með eiginkonu sinni
heitinni, leikkonunni Natöshu
Richardson. „Kynlíf er mjög,
mjög einstök reynsla. Það er fullt
af dásemdum og mér þætti leitt
ef við kæmumst á þann stað að
okkur þætti það ekki einstakt
lengur. Tímarnir hafa breyst
mikið frá því ég var ungur, það er
á hreinu.“
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RYÐ OG BEIN
2 GOLDEN GLOBE TILNEFNINGAR

JARÐARFÖRIN
HENNAR ÖMMU

BANEITRAÐ

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR
-EMPIRE

SÉÐ OG HEYRT/VIKAN

- V.J.V., SVARTHÖFÐI.IS
-S.G.S., MBL
-H.V.A., FBL

AFTUR Í BÍÓ!

3 ÓSKARSTILNEFNINGAR

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

11 ÓSKARSTILNEFNINGAR 8 ÓSKARSTILNEFNINGAR

HÁSKÓLABÍÓ

5%

THE MASTER
KL. 6 - 9
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 4
THE HOBBIT 3D KL. 4.30 - 6.40 - 8 - 10
THE HOBBIT 3D LÚXUS KL. 4.30 - 8
LIFE OF PI 3D
KL. 5.15 - 8 - 10.45
GOÐSAGNIRNAR FIMM KL. 4

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%

KL. 5.20
14
14 THE MASTER
HOBBIT 3D
KL. 9
12
L THE
LIFE OF PI 3D KL. 9 10 / SILVER LININGS PLAY.. KL. 6 16
12 BANEITRAÐ KL. 6 L / GRIÐARSTAÐUR KL. 10 L
12 RYÐ OG BEIN KL. 8 L / ÁST KL. 5.40 - 10.10 L
L
10 JARÐARFÖRIN HENNAR ÖMMU KL. 8
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
7 THE MASTER
KL. 5.30 - 8
14
THE HOBBIT 3D
LIFE OF PI 3D

KL. 5.50 - 9
KL. 10.30

www.laugarasbio.is

Maroon 5, sem var kosin vinsælasta sveitin.

NORDICPHOTOS/GETTY

12
10

Verðlaun fyrir
vinsældir

5%

People’s Choice Awards fóru fram á miðvikudag.

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

KÁTIR FÉLAGAR Adam Levine og James Valentine tóku við verðlaunum fyrir hönd

SÝND Í 3D
OG í 3D(48 ramma)

People‘s Choice-verðlaunin voru afhent á miðvikudag. Verðlaunin
eru veitt þeim skemmtikröftum sem almenningi þykir hafa skarað
fram úr á einhvern hátt.
Verðlaunin hafa verið veitt árlega frá árinu 1975 og var Barbra
Streisand þá kosin vinsælasta leikkona ársins. Verðlaun eru veitt
bæði fyrir leik í sjónvarpi og kvikmyndum og fyrir tónlist.
Stjörnurnar gengu að venju rauða dregilinn áður en verðlaunaafhendingin fór fram og var hvíti liturinn vinsæll meðal kvenna.
Karlarnir kusu aftur á móti vel sniðin jakkaföt.

HERRALEGUR Eddie Redmayne var
herralegur klæddur að breskum sið.

SKRAUTLEGUR Robert
Downey Jr. var vinsælasti
leikarinn. Hann klæddist ansi
skrautlegum skóm við athöfnina.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

JACK REACHER
THE HOBBIT 3D (48 ramma)
THE HOBBIT 3D
LIFE OF PI 3D

5.30, 8, 10.30
6, 10
7
10.30

“IITT’S PA
PART
ART JASON BO
BOURNE
OUR
RNE,
RN
RNE
PA T D
PA
PART
DIRTY
IRTY HAR
HARRY
RRY.”
”
-TOTAL FILM

NAOMI WATTS TILNEFND
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA



KYNNIR
KVÖLDSINS Kaley

-EMPIRE
EMP
M IRE
R


-THE HOLLYWOOD REPORTER

-SÉÐ & HEYRT/VIKAN

LITRÍK Emma Watson

tók við verðlaununum
fyrir vinsælustu dramatísku kvikmynd ársins.

NAOMI WATTS
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100

Cuoco, úr sjónvarpsþáttunum The Big
Bang Theory, var
kynnir kvöldsins.

HVÍTKLÆDD Leikkonan Morena Baccarin
úr sjónvarpsþáttunum
Homeland var ein af
þeim sem kaus hvítt
fyrir kvöldið.

VINSÆL Taylor Swift var

kosin vinsælasti kántrítónlistarmaður ársins.

100/100

„Fer beint í efsta sæti yﬁr þær myndir
sem fólk verður að sjá á árinu.“

„Ógnvænlega vel gerð.“

www.lyfja.is
M.A. BESTA MYND ÁRSINS

앲앲앲앲
MBL

앲앲앲앲앲

FRÁ FRAMLEIÐENDUM

11ÓSKARSTILNEFNINGAR

“PARANORMAL ACTIVITY” OG “INSIDIOUS”
80/100

75/100

VARIETY

R. EBERT

– Lifið heil

Lægra
verð
í Lyfju

-B.O. MAGAZINE

앲앲앲앲앲
- NEW YORK DAILY NEWS

앲앲앲앲
FRÉTTATÍMINN

Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI

STRANGLEGA BÖNNUÐ BÖRNUM
ÁLFABAKKA
JACK REACHER
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:40
JACK REACHER VIP

HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY3D KL. 5 - 8:30
HOBBIT: UNEXPECTED JOURNEY2D KL. 6 - 10
THE IMPOSSIBLE KL. 5:50 - 8 - 8:20 - 10:30
SINISTER
KL. 10:40
SAMMY 2 ÍSLTAL
KL. 5:50
JACK REACHER
THE IMPOSSIBLE
SINISTER

KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8
KL. 10:20

VIP

EGILSHÖLL
KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
KL. 5:20 - 10:30
KL. 6:30
KL. 8

JACK REACHER
THE IMPOSSIBLE
LIFE OF PI 3D
SINISTER
ARGO

KRINGLUNNI

JACK REACHER
THE IMPOSSIBLE
SINISTER
SKYFALL

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:20 - 8 - 10:30

KL. 5:30 - 8 - 10:40
KL. 8 - 10:20
KL. 5:10
AKUREYRI

JACK REACHER
THE IMPOSSIBLE
SINISTER

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

KL. 8 - 10:30
KL. 8
KL. 10:30

20%

afsláttur af Nicorette
QuickMist munnholsúða

15%

afsláttur af öllu
Nicorette fruitmint

Gildir út janúar.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÓSKARSDAGAR:
BEASTS OF THE
SOUTHERN WILD
ROYAL AFFAIR
SEARCHING FOR
SUGAR MAN

MÁNUDAGUR: CHICKEN WITH PLUMS (14) 18:00, 20:00, 22:00
 TAKE THIS WALTZ (14) 22:00  WADJDA (L) 20:00, 22:00
 SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00  DJÚPIÐ (L) (ENG.
SUBS.) 20:00  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 18:00, 22:20
 ROYAL AFFAIR (16) 18:00  BEASTS OF THE SOUTHERN
WILD (12) 20:00
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 62419 12/12

7

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
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Reykjavík á topp tíu listanum
CNN segir Reykjavíkur einn mest spennandi áfangastað ársins. Fjallar sérstaklega um Hörpu.

Í SJÓNVARPSÞÆTTI Óútgefin lög með

Hendrix verða notuð í Hawaii Five-O.

Nýtt efni frá
Jimi Hendrix
Enn kemur út nýtt efni frá gítarsmillingnum Jimi Hendrix
þrátt fyrir að hann hafi látist
fyrir rúmum fjörutíu árum.
Sjaldheyrð og óútgefin lög með
honum verða spiluð í sjónvarpsþættinum Hawaii Five-O sem
verður sýndur í Bandaríkjunum
20. janúar.
Sjö lög verða notuð í þættinum, þar á meðal Bleeding Heart,
Mojo Man og Crash Landing.
Lögin verða einnig á nýrri plötu
Hendrix, People, Hell and Angels, sem kemur út í mars með
sjaldheyrðum útgáfum af hinum
ýmsu lögum.

HISSA Leikarinn Walton Goggins furðar

sig á háreyðingu fólks.

NORDICPHOTOS/GETTY

Furðar sig á
hárleysi
Leikarinn Walton Goggins segist
sakna þess tíma þegar líkamshár þóttu eðlilegur hlutur. Goggins leikur meðal annars í kvikmyndunum Django Unchained og
Lincoln og í sjónvarpsþáttunum
Justified.
„Má ég tala um það hversu
mikið ég sakna skapahára?
Móðir mín var svolítill hippi og
ég ólst upp við að sjá skapahár á
henni og frænkum mínum. Það
er fallegt og kvenlegt. Karlmenn
eru líka byrjaðir að fjarlægja
líkamshár sín. Hvað er í gangi?
Við erum dýr! Þetta er afskaplega undarlegt,“ sagði leikarinn í
nýlegu viðtali.

Reykjavík, Helsinki og Berlín eru
á meðal mest spennandi áfangastaða Evrópu árið 2013 ef marka
má grein blaðamanns CNN. Í grein
Natöshu Dragun útlistar hún tíu
staði sem hún telur vert að heimsækja á næsta ári.
Dragun mælir með heimsókn í
Hörpuna og segir tónlistarhúsið
ákaflega fallegt á að líta. „Heimamaðurinn Björk hefur komið
fram í hinni glitrandi, glerhjúpuðu byggingu með áföstum lituðum LED-renningum,“ skrifar

Dragun og bætir við: „En þó að
upplýst tónlistarhúsið sé fallegt er
fátt fallegra en næturhiminninn,“
segir blaðamaðurinn og vísar þar
til norðurljósanna. Að hennar sögn
er spáð einstakri ljósdýrð hér á
landi á nýkomnu ári sem og víðar
í Norður-Evrópu.
Aðrir staðir sem útlistaðir eru í
grein CNN eru Helsinki, franska
eyjan Korsíka, Berlín, Amsterdam, Liverpool, Istanbúl, Innsbruck, eyjan Krít og Belfast á
Norður-Írlandi.

VINSÆL Blaðamaður CNN mælir með heimsókn til Íslands á nýju ári og fjallar

sérstaklega um Hörpuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

5 ÁRA

AFMÆLI!

KAMERON BINK ÚR SO YOU THINK YOU CAN DANCE?
AÐALKENNARI ALLA ÖNNINA! GLÆSILEG SÝNING Í LOKIN!
Vönduð danskennsla með fagfólki, sem er fremst í ﬂokki á alþjóðlegum vettvangi - Tryggðu þér pláss!

Forskráning haﬁn og nánari upplýsingar á vorönn sem hefst 14. janúar á dancecenter.is

ÞÖKKUM DANSGLEÐINA Á LIÐNUM ÁRUM!

REYKJAVÍK

GARÐABÆR

KÓPAVOGUR

HAFNARFJÖRÐUR

(ÞRÓTTUR)

(ÁSGARÐUR)

(HK, DIGRANESI)

(FH, KAPLAKRIKA)

NÝTT LAG Destiny´s Child gefur á
næstunni út lagið Nuclear.
NORDICPHOTOS/GETTY

Gefa út fyrsta
lagið í átta ár
Stúlknabandið Destiny´s Child
gefur á næstunni út nýtt lag,
Nuclear, sem verður á safnplötunni Love Songs sem kemur út
29. janúar. „Ég er ótrúlega stolt
af því að kynna fyrsta nýja lagið
með Destiny´s Child í átta ár,“
skrifaði söngkonan Beyonce á
vefsíðu sinni. Pharrell Williams
var upptökustjóri lagsins og
samdi það einnig með Michelle
Williams.
Love Songs verður fyrsta plata
hljómsveitarinnar síðan Destiny
Fulfilled kom út árið 2004. Á
meðal þekktustu laga hennar eru
Bootylicious, Survivor og Say My
Name.

DansLið þáttanna
kemur sérstaklega
á vegum:

FORSKRÁNING HAFIN Á VORÖNN!
TRYGGÐU ÞÉR PLÁSS Á dancecenter.is

Nánari upplýsingar fást á dancecenter.is
og á facebookgrúbbu DanceCenter RVK.
Einnig er hægt að senda tölvupóst á
dancecenter@dancecenter.is eða hringja
í síma 777 3658 hjá DanceCenter Reykjavík.
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Átti ekki von á því að byrja
Arnór Þór Gunnarsson nýtti tækifærið vel í öruggum 38-22 sigri Íslands gegn Síle á HM í handbolta í gær.
Strákarnir hristu af sér slenið eftir slæmt tap fyrir Rússlandi á laugardaginn en leikmenn fá frí í dag.

A-RIÐILL
ÚRSLIT
Þýskaland - Brasilía
Argentína - Svartfjallal.
Frakkland - Túnis
Brasilía - Argentína
Túnis - Þýskaland
Svartfjallal. - Frakkland

33-23 (12-10)
28-26 (13-12)
30-27 (13-14)
24-20 (9-8)
25-23 (13-13)
20-32 (11-17)

STAÐAN
Frakkland
2
Þýskaland
2
Túnis
2
Brasilía
2
Argentína
2
Svartfjallaland 2

2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2

62-47
56-48
52-53
47-53
48-50
46-60

4
2
2
2
2
0

B-RIÐILL
Makedónía - Síle
Ísland - Rússland

30-28 (12-10)
25-30 (13-14)

Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson
7/2 (14/3), Aron Pálmarsson 6 (18), Þórir Ólafsson
5/2 (8/2), Kári Kristján Kristjánsson 3 (4), Snorri
Steinn Guðjónsson 2 (6/1), Vignir Svavarsson 1
(2), Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 (4), Ólafur Gústafsson (1),
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 12/1 (36/1,
33%), Aron Rafn Eðvarðsson (6/1, 0%).
Hraðaupphlaup: 8 (Guðjón Valur 5, Aron 1, Þórir
1, Vignir 1).
Fiskuð víti: 6 (Guðjón Valur 2, Snorri Steinn 2,
Vignir 1, Róbert 1).
Utan vallar: 10 mínútur.

Danmörk - Katar
Síle - Ísland

41-27 (19-13)
22-38 (11-18)

Mörk Íslands (skot): Arnór Þór Gunnarsson 7
(11), Guðjón Valur Sigurðsson 6/2 (10/3), Stefán
Rafn Sigurmannsson 5 (7), Vignir Svavarsson 4 (5),
Ásgeir Örn Hallgrímsson 4 (5), Ólafur Gústafsson
4 (7), Snorri Steinn Guðjónsson 3 (5), Fannar Þór
Friðgeirsson 2 (2), Aron Pálmarsson 2 (4), Kári
Kristján Kristjánsson 1 (1), Ólafur Guðmundsson
(1),
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 13/2 (23/3,
57%), Björgvin Páll Gústavsson 6/1 (18/3, 33%).
Hraðaupphlaup: 15 (Stefán Rafn 4, Arnór Þór 3,
Vignir 3, Fannar Þór 2, Guðjón Valur 1, Ásgeir Örn
1, Snorri Steinn 1).
Utan vallar: 10 mínútur.

Katar - Makedónía
Rússland - Danmörk

30-34 (13-21)
27-31 (13-14)

STAÐAN
Danmörk
Makedónía
Ísland
Rússland
Katar
Síle

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2

72-58
64-58
62-52
57-56
57-75
50-68

4
4
2
2
0
0

C-RIÐILL
Serbía - Suður-Kórea
31-22 (13-9)
Slóvenía - Sádi-Arabía
32-22 (17-15)
Pólland - Hvíta-Rússland 24-22 (14-9)
STAÐAN
Slóvenía
Serbía
Pólland
Hv.-Rússland
S-Kórea
Sádi-Arabía

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

32-22
31-22
24-22
22-24
22-31
22-32

2
2
2
0
0
0

LEIKIR DAGSINS
14.45 Suður-Kórea - Slóvenía
17.00 Hvíta-Rússland - Serbía
19.15 Sádi-Arabía - Pólland

ÚRSLIT
Króatía - Ástralía
Ungverjaland - Egyptaland

36-13
32-23

STAÐAN
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

Sigurður Elvar Þórólfsson seth@365.is
Vilhelm Gunnarsson villi@365.is
HANDBOLTI Yng ri leik men n
íslenska landsliðsins í handbolta
voru í aðalhlutverki í 38-22 sigri
liðsins gegn Síle í B-riðli heimsmeistaramótsins í Sevilla á Spáni
í gær. Ísland landaði sínum fyrsta
sigri á HM en það tók íslenska liðið
um 20 mínútur að hrista lið Síle af
sér. Aron Kristjánsson, þjálfari
íslenska liðsins, nýtti tækifærið
og hvíldi lykilmenn fyrir komandi
verkefni en hornamaðurinn Arnór
Þór Gunnarsson var markahæstur
í liði Íslands með alls 7 mörk.
„Ég var að fylgjast með Aroni
þjálfara á liðsfundinum og hann
var að fara yfir ýmsa hluti þegar
hann kom því inn að ég ætti að
byrja í hægra horninu. Ég átti alls
ekki von á því að byrja en það var
ánægjulegt. Það var fiðringur í
maganum í kjölfarið og ég hlakkaði til. Byrjunin gekk líka vel, við
fórum eftir því sem Aron lagði
upp með gegn varnarleiknum hjá
Síle og ég náði að skora fljótlega
og komast inn í leikinn,“ sagði
Arnór Þór Gunnarsson, en hann
var markahæsti leikmaður Íslands
með alls 7 mörk. Arnór Þór er
bróðir Arons Gunnarssonar, fyrirliða íslenska landsliðsins í fótbolta,
og fékk hann góðar kveðjur frá
bróður sínum fyrir leikinn.

Fylgdist með í Cardiff
„Ég fékk SMS frá Aroni fyrir
leikinn; „ég er stoltur af þér og
ég hlusta á útvarpslýsinguna“ og
það er því allavega einn í Cardiff
í Wales að fylgjast með okkur á
HM,“ sagði Arnór Þór, sem leikur
með Bergischer Handball-Club í
næstefstu deild í Þýskalandi – og
verður hann liðsfélagi Björgvins
Gústavssonar á næstu leiktíð.
Arnór Þór er að leika á sínu
fyrsta stórmóti og hann trúir því
varla að leikmaður á borð við Guðjón Val Sigurðsson sé nú liðsfélagi
hans. „Guðjón Valur var alltaf
„kóngurinn“ í mínum huga þegar
ég var yngri. Ég leit mikið upp til
hans og hann var fyrirmyndin.
Það er bara æðislegt að fá tækifæri að spila með þeim. Og þeir

NÝTTI TÆKIFÆRIÐ Arnór Þór Gunnarsson var markahæstur í liði Íslands gegn Síle í gær.

gera allt sem þeir geta til þess að
aðstoða okkur yngri leikmennina –
og kenna okkur ýmislegt sem við
kunnum ekki eða höfum upplifað
áður.“
Ungu strákarnir spreyttu sig
Það var tákn um að ný kynslóð
leikmanna er að taka við keflinu
hjá íslenska landsliðinu þegar
Arnór Þór, Ólafur Guðmundsson,
Ólafur Gústafsson, Fannar Friðgeirsson, Stefán Rafn Sigurmannsson og Kári Kristján Kristjánsson
stóðu vörnina síðustu mínúturnar. Á meðan sátu þeir eldri og
reyndari á bekknum og höfðu

gaman af því sem fyrir augu bar.
Stefán Rafn lék vel og nýtti
tækifærið vel í vinstra horninu –
enda sjaldgæft að Guðjón Valur
Sigurðsson fái að hvíla sig á stórmóti – og sömu sögu er að segja af
Ólafi Gústafssyni.
Með hugann við Liverpool
Snorri Steinn Guðjónsson var öflugur og stýrði sóknarleik Íslands
af festu. Snorri skoraði alls þrjú
mörk úr fimm skotum. Snorri
spurði reyndar fyrst um úrslitin í
leik Manchester United og Liverpool, sem fram fór á sama tíma og
leikurinn gegn Síle.

MYND/VILHELM

„Ég hafði eiginlega meiri
áhyggjur af þeim leik síðustu
mínúturnar,“ sagði Snorri í léttum tón en hann var ekki sáttur við
að heyra að Liverpool hafði tapað
2-1 gegn Man Utd. „Það var margt
jákvætt í þessum leik hjá okkur,
margir sem fengu að spreyta sig,
og við náðum að hrista af okkur
Rússaleikinn. Við tókum of margar rangar ákvarðanir í sóknarleiknum gegn Rússum, við fengum fullt af færum en nýttum ekki
þá möguleika sem voru í boði. Við
þurfum að laga slíka hluti fyrir
næsta leik gegn Makedóníu,“ sagði
Snorri Steinn Guðjónsson.

Ljósunum að kenna að ég klikka
HANDBOLTI Vignir Svavarsson lék vel í 38-22 sigri

D-RIÐILL

1
1
1
1
1
1

Á SPÁNI

Vignir Svavarsson og Ásgeir Örn Hallgrímsson áttu góðan leik gegn Síle í gær.

Sýndur á Stöð 2 Sport 3

Króatía
Spánn
Ungverjaland
Egyptaland
Alsír
Ástralía

HM 2013

36-13
27-14
32-23
23-32
14-27
13-36

LEIKIR DAGSINS
15.45 Alsír - Króatía
18.00 Egyptaland - Spánn
Sýndur á Stöð 2 Sport & HD

20.15 Ástralía - Ungverjaland

Dagskrá HM 2013
16.55 Hvíta-Rússland - Serbía
17.50 Egyptaland - Spánn
Sport 3
21.00 HM-samantekt

2
2
2
0
0
0

Íslands gegn Síle, en varnartröllið skoraði alls 4 mörk
úr alls 6 tilraunum – öll nema eitt úr hraðaupphlaupum. Vignir átti reyndar sendingu sem varð næstum
því að marki en boltinn hafnaði í stönginni. „Þetta
var sending – ekki skot, bara svo það sé á hreinu,“
sagði Vignir.
„Ungu strákarnir stóðu sig vel, vissulega gerðu þeir
mistök eins og við allir, þeir héldu uppi hraðanum í
leiknum og það var gaman að fylgjast með þeim. Við
þurfum að hvíla okkar lykilmenn í svona löngu móti,
og þetta var öruggur sigur og skynsamlega leikið,“
sagði Vignir, en hann er með fína skýringu á því af
hverju hann á það til að klikka úr opnum færum eftir
hraðaupphlaup.
„Yfirleitt er það lýsingin sem blindar mann eða að
flass frá ljósmyndara hefur þessi áhrif. Ljósin trufla
þegar ég klikka í dauðafæri – það er bara þannig. Ég
er með tvær útgáfur sem ég nota, skrúfa boltann í
gólfið eða dúndra bara, og þegar boltinn fer í markið
þá er sú útgáfa sú besta,“ sagði Vignir í léttum tón.
Ásgeir Örn Hallgrímsson svaraði fyrir sig á vellinum en hann var alls ekki sáttur við sinn leik gegn
Rússum þar sem hann skoraði aðeins 1 mark. Ásgeir
var virkilega ákveðinn gegn Síle og skoraði alls 4
mörk úr 5 tilraunum og var valinn maður leiksins af
dómnefnd í leikslok.
„Hægri vængurinn er mættur aftur,“ sagði Ásgeir
Örn. „Mér fannst mikilvægast að við unnum en ég var
staðráðinn í því að gera betur en gegn Rússum án þess

FYRIRLIÐINN Guðjón Valur Sigurðsson
tók sem fyrirliði ábyrgð á tapinu gegn
Rússum.
MYND/VILHELM

Svekkjandi
gegn Rússum
HANDBOLTI Ísland byrjaði ekki vel

AUKIN ÁBYRGÐ Vignir Svavarsson er í aðalhlutverki í varnar-

leik Íslands. Hann er einnig drjúgur í hraðaupphlaupum.

að vera of eigingjarn. Ungu strákarnir bættu í þegar
þeir komu inn – og það þarf að leyfa þessum ungu
strákum að sprikla af og til. Makedóníuleikurinn er
næst á dagskrá og við þurfum að laga ýmislegt hjá
okkur til þess að bæta leik okkar enn frekar,“ sagði
Ásgeir Örn.
- seth

á HM á Spáni þar sem liðið tapaði
fyrir Rússlandi, 30-25, í fyrsta
leik. Strákarnir voru marki undir
í hálfleik en byrjuðu vel eftir hlé
og komust þremur mörkum yfir,
19-16.
Þá fór á síga á ógæfuhliðina og
Rússarnir kláruðu leikinn með
því að skora sjö af síðustu níu
mörkum leiksins.
„Við gerðum haug af mistökum
og þar fór ég fremstur í flokki.
Ég tek þetta á mínar herðar. Ég
væri annars ekki að segja þetta.
Ég vil gera meiri og betri hluti
en ég gerði í dag,“ sagði Guðjón
Valur.
- esá

ÁRNASYNIR

ÁFRAM
ÍSLAND
LEIKURINN ER HAFINN

ÞÚ FÆRÐ HM treyjuna
og hm boltann hjá okkur.
Fáðu aðstoð við valið á réttu íþróttavörunum.
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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2
1

27 ára grýla Man. City á enda

0
2

Manchester United sigraði Liverpool og meistararnir í Manchester City lögðu Arsenal í stórleikjum helgarinnar
í ensku úrvalsdeildinni. Munurinn á erkifjendunum í eltingaleiknum um titilinn er áfram sjö stig.

ÚRSLIT HELGARINNAR
MANCHESTER UNITED
LIVERPOOL
1-0 Robin van Persie (19.), 2-0 Nemanja Vidic
(54.), 2-1 Daniel Sturridge (57.)

ARSENAL
MANCHESTER CITY
0-1 James Milner (21.), 0-2 Edin Dzeko (32.)

QPR
TOTTENHAM
ASTON VILLA
SOUTHAMPTON

0
0
0
1

0-1 Rickie Lambert, víti (34.)

EVERTON
SWANSEA
FULHAM
WIGAN

0
0
1
1

1-0 Giorgios Karagounis (22.), 1-1 Franco Di
Santo (71.)

NORWICH
NEWCASTLE
READING
WEST BROM

0
0
3
2

0-1 Romelu Lukaku (19.), 0-2 Romelu Lukaku
(69.), 1-2 Jimmy Kebe (82.), 2-2 Adam Le Fondre,
víti (88.), 3-2 Pavel Pogrebnyak (90.)

STOKE
CHELSEA

0
4

0-1 Sjálfsmark (45.), 0-2 Sjálfsmark (63.), 0-3
Frank Lampard, víti (65.), 0-4 Eden Hazard (73.)

SUNDERLAND
WEST HAM

3
0

1-0 Sebastian Larsson (12.), 2-0 Adam Johnson
(48.), 3-0 James McClean (74.)

Staðan
Man.Utd.
22
Man.City
22
Chelsea
21
Tottenham 22
Everton
22
Arsenal
21
W.B.A.
22
Liverpool
22
Swansea
22
Stoke
22
WestHam
21
Norwich
22
Fulham
22
Sunderland 22
Southampton21
Newcastle
22
Wigan
22
Aston Villa 22
Reading
22
Q.P.R.
22

18
14
12
12
9
9
10
8
7
6
7
6
6
6
5
5
5
4
3
2

1
6
5
4
10
7
3
7
9
11
5
8
7
7
6
6
4
7
7
8

3
2
4
6
3
5
9
7
6
5
9
8
9
9
10
11
13
11
12
12

56:29
43:19
43:19
39:27
35:26
40:24
31:30
35:28
31:26
21:24
24:27
24:34
33:38
24:29
28:38
27:39
23:40
17:42
26:42
17:36

55
48
41
40
37
34
33
31
30
29
26
26
25
25
21
21
19
19
16
14

Engla ndsmeista ra r
Manchester City unnu loks útisigur á Arsenal eftir rúmlega 27
ára þriggja stiga þurrð í NorðurLondon. City hafði auk þess ekki
skorað á Emirates síðan 2007 en
leikmenn liðsins fengu óskabyrjun.
Laurent Koscielny, miðverði
Arsenal, var vikið af velli strax á
10. mínútu fyrir brot á Edin Dzeko
innan teigs. Bosníumaðurinn
klúðraði reyndar vítaspyrnunni
en það kom ekki að sök. Draumamark James Milner kom City á
bragðið og Dzeko bætti fyrir mistökin með marki eftir hálftíma.
Leikurinn úti.
„Við byrjuðum leikinn vel með
góðu viðhorfi en brottvísunin
gerði gæfumuninn,“ sagði Roberto
Mancini, stjóri City. Stuðningsmenn liðsins gátu í fyrsta sinn, frá
3-2 útisigri á Arsenal árið 1975,
farið brosandi heim til Manchester með stigin þrjú í fararteskinu.
„Við gáfum tvö ódýr mörk og
hefði okkur tekist að halda leiknum markalausum, manni færri,
er aldrei að vita hver niðurstaðan
hefði verið,“ sagði Arsene Wenger
stjóri Arsenal.
Heitustu framherjar deildarinnar, Robin van Persie og Luis
Suarez, leiddu saman hesta sína
í risaslag Manchester United og
Liverpool. Hollendingurinn kom
heimamönnum yfir á 19. mínútu með 17. marki sínu í deildinni á tímabilinu. Þegar Nemanja
Vidic skoraði á 54. mínútu virtist sigurinn í húsi. Varamaðurinn Daniel Sturridge minnkaði
muninn skömmu síðar en markið
FÓTBOLTI

RAUTT SPJALD Laurent Koscielny togar Edin Dzeko niður í vítateig Arsenal. Frakkinn

sá rautt og Arsenal sá aldrei til sólar með tíu menn gegn ellefu.

gjörbreytti gangi leiksins. United
missti tröllatak sitt og Liverpool
gekk á lagið. Sem betur fer fyrir
liðsmenn Sir Alex Ferguson kom
það ekki að sök.
„Mér fannst við spila vel og þetta
var líklega ein besta frammistaða
okkar í langan tíma,“ sagði Ferguson. Óvissa ríkti um tíma hvort síðara mark United yrði skráð á Vidic
eða Evra.
„Vidic yrði nítjándi leikmaður
okkar til þess að skora í ár þannig að ég gef honum markið,“ sagði
Skotinn og sló á létta strengi.
Brendan Rogers, stjóri Liverpool, var þokkalega sáttur við sína
menn.
„Það munar 24 stigum á Manchester United og okkur í töflunni
en það er ekki gæðamunurinn á liðunum. Þetta snýst um breiddina og
eftir því sem við stoppum í götin
færumst við nær þeim. Vonandi
næst það á næstu árum.“
Gylfi Þór Sigurðsson spilaði síðustu tíu mínúturnar í Lundúnaslag QPR og Tottenham. Gestirnir
höfðu yfirburði í leiknum en Julio
Cesar kom í veg fyrir að Spurs
nældi í stigin þrjú.
Jonathan Walters, framherji
Stoke, stal senunni í 4-0 tapi á
heimavelli gegn Chelsea. Framherjinn skoraði tvö fyrstu mörk
leiksins með því að senda knöttinn
í eigið net. Áður en yfir lauk bar
hann ábyrgð á fyrstu tunglferð ársins þegar vítaspyrna hans small í
þverslánni og fór þaðan langt yfir
mark Chelsea. Írskættaði Englendingurinn hefur átt betri daga.

NORDICPHOTOS/GETTY
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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 21.35
Red Riding–1980
Það er komið að öðrum hluta þríleiksins Red Riding á Stöð 2.
Þessi saga gerist árið 1980 og
morðinginn hefur skilið eftir
sig blóðuga slóð í sex ár.
Reyndur lögreglumaður er
sendur til Jórvíkurskíris til
að annast rannsókn málsins. Þriðji og síðasti hluti
þríleiksins er á dagskrá
mánudaginn 21. janúar.

Kitchen Nightmares

Covert Affairs

Parks and Recreation

SKJÁR 1 KL. 20.40 Matreiðslumaðurinn sem allir elska að hata,
Gordon Ramsay, fer um Bandaríkin
og heimsækir veitingastaði sem eru
í vanda því enginn vill borða þar.
Hann sannfærir eigendur staðanna
um að gefa sér eina viku til að gera
staðina eftirsótta.
METACRITIC
66/100
6,9

STÖÐ 2 KL. 20.55 Í þætti kvöldsins
reynir Annie að ﬁnna út hver er
að leka leyndarmálum NASA í
Kólumbíumenn. Auggie tekur stöðuhækkuninni sem honum var boðin
en staðgengill hans á erﬁtt með að
feta í fótspor hans í gamla starﬁnu.

SKJÁR 1 KL. 20.15 Amy Poehler
leikur Leslie sem vinur á bæjarskrifstofunni í Pawnee. Hún hefur
nú ákveðið að fara í framboð til
setu í bæjarstjórn Pawnee og hefur
fundið sér kosningastjóra, en ekki
gengur allt sem skyldi. Ben leitar sér
að vinnu í einkabransanum.
METACRITIC
8,5
59/100

METACRITIC
64/100

7,2

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.30 Silfur Egils (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Spænski boltinn: Malaga -

16.50 Landinn (e)

08.05 Malcolm In the Middle (6:22)

Barcelona

17.20 Sveitasæla

08.30 Ellen (73:170)

13.05 HM. Svartfjallaland - Frakk-

17.31 Spurt og sprellað

09.15 Bold and the Beautiful

17.38 Töfrahnötturinn

09.35 Doctors (60:175)

17.51 Angelo ræður

10.15 Wipeout USA (14:18)

17.59 Kapteinn Karl

11.00 Drop Dead Diva (11:13)

18.12 Grettir

11.45 Falcon Crest (23:29)

18.15 Táknmálsfréttir

12.35 Nágrannar

Guðjón Guðmundsson fer yfir leikina á
HM í handbolta.

18.25 Doktor Ása (4:8) (Dr. Åsa II) (e)

13.00 American Idol (36:39) (37:39)

17.50 HM 2013: Egyptaland - Spánn

19.00 Fréttir

15.10 ET Weekend

BEINT frá leik í D-riðli.

19.30 Veðurfréttir

16.00 Barnatími Stöðvar 2

19.30 HM 2013: Hvíta Rússland -

19.35 Kastljós

16.50 Bold and the Beautiful

20.10 Sporbraut jarðar (1:3) (Orbit

- Earth‘s Extraordinary Journey) Heimildamyndaflokkur frá BBC þar sem Kate Humble
og dr. Helen Czerski kanna samhengið á
milli sporbrautar jarðar og veðurfars.
21.15 Hefnd (5:22) (Revenge) Bandarísk þáttaröð um Amöndu Clarke sem
sneri aftur til The Hamptons undir dulnefninu Emily Thorne með það eina
markmið að hefna sín á þeim sem
sundruðu fjölskyldu hennar.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Sýnt úr leikjum
á Íslandsmóti karla og kvenna í handbolta og körfubolta.
22.55 Millennium– Karlar sem hata
konur (2:6) (Millennium) (e) Sænsk
þáttaröð byggð á sögum Stieg Larsson
um hörkutólið Lisbeth Salander og
blaðamanninn Mikael Blomkvist. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
00.25 Kastljós (e)
00.55 Fréttir
01.05 Dagskrárlok

10.35 Time Traveler‘s Wife
12.20 Robots
13.50 Smother
15.20 Time Traveler‘s Wife
17.05 Robots
18.35 Smother
20.10 Love Happens
22.00 War Horse
00.25 Big Stan
02.10 Love Happens
03.55 War Horse

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

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 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
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól
14.00 Fréttir 14.03 Orð um bækur 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Nafnlausir vegir 15.25 Fólk
og fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Bak við
stjörnurnar 17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið
20.30 Okkar á milli 21.10 Ópus 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15
Samfélagið 22.30 Albúmið 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

17.05 Simpson-fjölskyldan (20:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

17.30 ET Weekend

08.00 Rachael Ray (e)

18.15 Gossip Girl (24:25) Dramatíkin
er ótæpileg hjá ríku krökkunum á Manhattan og áhyggjur þeirra snúast fólks
fyrst og síðast um hver baktali hvern,
hver sé með hverjum og hvernig eigi að
klæðast í næsta glæsipartíi.

08.45 Dr. Phil (e)

19.00 Friends (18:23) Monica hópar

18.55 America‘s Funniest Home

Videos (42:48) (e)

Serbía C-riðill

genginu saman í að kaupa lottómiða
og þau láta sér dreyma um hvað þau
myndu gera við sinn hluta ef þau ynnu.
Chandler er að bíða eftir svari við nýrri
vinnu og Rachel heldur að Emma sé um
það bil að fara að segja fyrsta orðið sitt.

17.10 Nágrannar

21.00 HM í handbolta - samantekt

19.25 How I Met Your Mother

Gamansería með Amy Poehler í aðalhlutverki.

17.35 Ellen (74:170)

21.30 Spænsku mörkin

(13:24)

20.40 Kitchen Nightmares (12:17)

18.23 Veður

22.00 HM 2013: Egyptaland - Spánn

19.50 Simpson-fjölskyldan

21.30 Málið (2:6) Sölvi kannar í þess-

18.30 Fréttir Stöðvar 2

D-riðill

20.15 Holidate (1:10)

18.47 Íþróttir

23.25 HM 2013: Hvíta Rússland -

21.00 Hart of Dixie (19:22) Rachel Bil-

Serbía C-riðill

son leikur ungan lækni sem neyðist til
að taka að sér vinnu í smábæ þar sem
lífið er allt öðruvísi en hún á að venjast.

um þætti þann skelfilega heim sem
barnaníðingar lifa í og hrærast. Hann
egnir fyrir þá gildru og kemur upp um
þá og nær viðtali við einn þeirra.

land A-riðill
14.30 HM 2013: Rússland - Danmörk

18.54 Ísland í dag

B-riðill
15.55 HM 2013: Chile - Ísland B-riðill
17.20 HM í handbolta - samantekt

00.50 HM í handbolta - samantekt

19.11 Veður

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

17.20 Dr. Phil
18.05 Upstairs Downstairs (1:6) (e)

19.20 Hæ Gosi (4:6) (e)
19.50 Will & Grace (7:24) (e)
20.15 Parks & Recreation (10:22)

22.00 CSI (2:22) CSI eru einir vinsæl-

16.00 Fulham - Wigan

Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við
kynnumst þeim betur koma hins vegar
leyndarmálin í ljós. Þriðja þáttaröð.

17.40 Sunnudagsmessan

22.25 Holidate (1:10)

18.55 Premier League Review Show

23.10 Hart of Dixie (19:22)

22.50 CSI (12:23) Fyrsta þáttaröð um

19.50 PL Classic Matches: Man.

23.50 The O.C (4:25)

Gil Grissom og félaga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas.

21.40 The O.C (4:25) Orange-sýsla í

19.45 The Middle (14:24)

um metnaðarfulla kennara og nemendur í menntaskóla sem skipa sönghóp
skólans og leggja allt í sölurnar til að
gera flottar sýningar. Tónlistin er alltaf
í forgrunni auk þess sem við fylgjumst
með hinum ólíku nemendum vaxa og
þroskast í sönglistinni.
20.55 Covert Affairs (5:16) Önnur
þáttaröðin um Annie Walker sem var nýliði hjá CIA og enn í þjálfun þegar hún
var skyndilega kölluð til starfa. Hún talar
sjö tungumál reiprennandi en er alls
ekki tilbúin til að fást við þær hættur
sem starfinu fylgja. Hennar nánustu
mega ekki vita við hvað hún starfar
og halda að hún hafi fengið vinnu á
Smithsonian-safninu.
21.40 Red Riding– 1980 Annar hluti
af æsispennandi og mögnuðum þríleik
sem byggður er á sönnum sögum,
23.15 Modern Family (5:24)
23.40 How I Met Your Mother (4:24)
00.10 Chuck (11:13)
00.55 Burn Notice (9:18)
01.40 The League (1:6)
02.05 Right at Your Door
03.40 The Tiger‘s Tail
05.10 Covert Affairs (5:16)
05.55 Fréttir og Ísland í dag

16.35 Rachael Ray

ustu þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted
Danson er í hlutverki Russel yfirmanns
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas.
Rannsóknardeildin fer á uppáhaldsmatsölustaðinn sinn en þeim til mikillar
skelfingar ganga þau fram á vettvang
óhugnanlegs glæps.

19.20 The Big Bang Theory (23:23)
20.10 Glee (10:22) Fjórða þáttaröðin

09.30 Pepsi MAX tónlist

07.00 Arsenal - Man. City

United - Middlesbrough, 1996
20.20 QPR - Tottenham

00.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp

23.30 Law & Order: Special Victims

22.00 Premier League Review Show

Unit (19:24) (e)

23.00 Football League Show 2012/13

00.20 The Bachelor (9:12) (e)

23.30 Man. Utd - Liverpool

01.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2

06.00 ESPN America 08.25 Sony Open 2013
(4:4) 11.55 Golfing World 12.45 THE PLAYERS
Official Film 2011 (1:1) 13.35 Sony Open 2013
(4:4) 17.05 PGA Tour - Highlights (1:45) 18.00
Golfing World 18.50 Sony Open 2013 (4:4) 22.00
Golfing World 22.50 US Open 2000 - Official
Film 23.50 ESPN America

08.25 Svampur Sveinsson
08.45 Doddi litli og Eyrnastór

18.15 Doctors (112:175)

09.00 UKI

19.00 Ellen (74:170)

09.10 Elías

19.45 Logi í beinni

09.20 Strumparnir

20.30 Að hætti Sigga Hall í Frakk-

09.45 Latibær (17:18)

landi

10.10 Ofurhundurinn Krypto

21.00 Mér er gamanmál

10.35 Histeria!

21.30 Logi í beinni

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

22.15 Að hætti Sigga Hall í Frakk-

17.00 Villingarnir

landi

17.20 Ofurhetjusérsveitin

22.45 Mér er gamanmál

17.45 M.I. High

23.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp

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

20:00 Ung á öllum aldri
20:30 Allt um golf
21:00 Frumkvöðlar
21:30 Eldhús meistaranna

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun
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E
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P
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AFF N
A
NEINU
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www.skjareinn.iss

Sölvi afhjúpar barnaníðinga
SKJÁREINN
S
KJÁ

www.sonycenter.is

Sýnishorn og síðustu
eintök á allt að 80% afslætti!
25% afsláttur af öllum
heyrnartólum frá Sony

12 MÁNAÐA VAXTALAUS LÁN*

159.990.SPARAÐU 20.000.-

119.990.-

119.990.-

19.990.-

SPARAÐU 50.000.-

SPARAÐU 30.000.-

SPARAÐU 10.000.-

GLÆSILEGT HÁGÆÐASJÓNVARP

ÖRÞUNNT OG FLOTT

EIN GÓÐ MEÐ CARL ZEISS LINSU

MAGNAÐ MEISTARAVERK

32” LED SJÓNVARP KDL32EX653

42” MOTIONFLOW SJÓNVARP KDL42EX443

DSCW550

SLTA57 18-55KIT

t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

Full HD 1280 x 1080 punktar
Motionflow X-Reality myndvinnslukerfi
EDGE LED baklýsing
Stafrænn móttakari

Tilboð 119.990.- Verð áður 169.990.-

Full HD 1920 x1080 punktar
Motionflow X-Reality myndvinnslukerfi
Dynamic EDGE LED baklýsing
Opera netvafri innbyggður

Tilboð 159.990.- Verð áður 179.990.-

14,1 megapixla Exmor flaga
3” skjár
HD Movie
Sweep Panorama

Tilboð 19.990.- Verð áður 29.990.-

16,1 megapixla Exmor flaga
3” LCD ”Xtrafine Trueblack” skjár
Full HD videotaka með Auto Focus
Sweep Panorama 2D og 3D

Tilboð 119.990.- Verð áður 149.990.-

119.990.SPARAÐU 50.000.-

89.990.-

26.990.-

SPARAÐU 30.000.-

12.990.-

SPARAÐU 13.000.-

SPARAÐU 12.000.-

FLOTT VAIO Á FRÁBÆRU VERÐI

FARTÖLVA SEM TEKIÐ ER EFTIR

KRAFTMIKIL IPOD/IPHONE DOKKA

FRÁBÆR VIDEO WALKMAN Í RÆKTINA

VAIO SVE1511A1EW 15,5”

VAIO SVE14A1S1EP 14”

RDPX30IP

NWZE4538B

t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

t
t
t
t

Intel Pentium örgjörvi
15,5” Flat LED skjár
4GB innra minni, 500GB diskur
Playstation 3 samhæfing

Tilboð 89.990.- Verð áður 119.990.-

Sony Center
Verslun Nýherja Borgartúni
569 7700

Intel Core i3 örgjörvi
14” Flat LED skjár
4GB innra minni, 500GB diskur
Fæst í bleiku, svörtu og hvítu

Tilboð 119.990.- Verð áður 169.990.-

Frábær hljómgæði 2 x 10W
Tónjafnari; Rock, Pop, Vocal, Flat
Fjarstýring fylgir
Glæsileg hönnun

Tilboð 26.990.- Verð áður 39.990.-

Sony Center
Verslun Nýherja Kaupangi Akureyri
569 7645

4GB minni - allt að 1000 lög
15 klst í video, 50 klst spilun
Qvga LCD skjár
Fm útvarpsmóttakari, 30 stöðva minni

Tilboð 12.990.- Verð áður 24.990.-

*3,25% lántökugjald og 320 kr. færslugjald á hvern gjalddaga.
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UNDIRBÝR VONARSTRÆTI Tökur eru

Tökur á Vonarstræti í febrúar
Undirbúningur er í fullum gangi fyrir nýjustu kvikmynd Baldvins Z.

„Ég kenni leikfimi á hverjum morgni
og nota lagið Footloose með Kenny
Loggins til að koma öllum í stuð.“
Edda Hermannsdóttir, blaðamaður á Viðskiptablaðinu og spyrill í Gettu betur.

Tökur á kvikmyndinni Vonarstræti hefjast á höfuðborgarsvæðinu um miðjan febrúar.
„Þetta er allt á milljón í augnablikinu,“ segir leikstjórinn Baldvin Z um undirbúning myndarinnar. Tökunum á Íslandi á að ljúka
fyrir páska og eftir það verður
eitthvað efni tekið upp erlendis.
Í stærstu hlutverkum verða
Hera Hilmarsdóttir, Þorvaldur
Davíð Kristjánsson og Þorsteinn
Bachmann. Í smærri hlutverkum verða Edduverðlauna hafinn

Sin Fang með Flowers
Þriðja breiðskífa Sing Fang kemur út 1. febrúar.
Tónlistarmaðurinn Sin Fang sendir
frá sér sína þriðju plötu 1. febrúar.
Hún heitir Flowers og er gefin út af
þýska útgáfufélaginu Morr Music á
geisladiski og vínylplötu.
Flowers var framleidd í samstarfi við Alex Somers, sem hefur
áður tekið upp tónlist með kærasta sínum Jónsa, Sigur Rós, Úlfi,
Pascal Pinon og fleirum. Fyrsta
lag plötunnar sem fær að hljóma í
útvarpinu er Young Boys.
Sin Fang er hugarfóstur Sindra
Más Sigfússonar og hefur áður
gefið út tvær breiðskífur.

Theódór Júlíusson, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir, Elma Lísa
Gunnars dóttir, Björn Hlynur
Hara lds son, Svei nn Ólafur
Gunnars son og fleiri. Í bland
við þessi þekktari nöfn verða ný
andlit, þar á meðal Anna Lísa
Hermannsdóttir, sem lék unglinginn í sjónvarpsþáttunum Pressu.
„Við erum að byrja æfingar
og það var samlestur fyrir
tveimur dögum. Það var gaman
að sjá leikarana og setja andlit
á karakterana. Þetta gekk mjög

vel,“ segir Baldvin, sem er að
vinna með sama hópi og gerði
með honum Óróa, hans fyrstu
mynd. Hún fékk mjög góðar viðtökur hér á landi og þótti sérlega
gott byrjendaverk.
„Þetta er í stuttu máli opinská
samtímasaga sem er stútfull af
góðum húmor þótt dramatísk sé,“
segir hann um söguþráð Vonarstrætis.
Stefnt er á frumsýningu öðru
hvoru megin við næstu áramót.

að hefjast á nýjustu
mynd Baldvins
Z, Vonarstræti.
Theódór Júlíusson
fer með hlutverk
í henni.

- fb

Gæti keppt í Ungfrú
heimi fyrir Filippseyjar
Ásdís Lísa Karlsdóttir keppir við skandinavískar stúlkur af ﬁlippseyskum uppruna.

40 mín. tímar 1x í viku |12 vikur

„Sigurvegarinn fer í framhaldinu
í nokkrar aðrar keppnir og gæti
endað á því að taka þátt í Ungfrú
heimi fyrir hönd Filipseyja, svo
það er mikið í húfi,“ segir fyrirsætan Ásdís Lísa Karlsdóttir. Hún
heldur til Noregs í byrjun næsta
mánaðar til að taka þátt í keppninni Mutya ng Scandinavia, sem
er ein af mörgum undankeppnum
Ungfrú Filippseyja, í þessu tilfelli fyrir skandinavískar stelpur
af filippseyskum uppruna. Svipaðar keppnir eru síðan haldnar víðs
vegar um heiminn.
Þetta er í fyrsta sinn sem
íslensk stúlka tekur þátt í keppninni og berst Ásdís um titilinn við
tólf aðrar. Sigurvegaranum býðst
í framhaldinu að taka þátt í alls
kyns fegurðarsamkeppnum í Asíu
og víðar.
Ásdís Lísa hefur búið á Íslandi
alla tíð en móðir hennar er frá
Filippseyjum og faðir hennar
er íslenskur. „Mamma og pabbi
bentu mér á þessa keppni en þau
eru búsett í Noregi. Ég sendi
tölvupóst og fékk upplýsingar um
hana en spáði svo ekkert meira í
þessu fyrr en núna í byrjun janúar
þegar aðstandendur filippseyska
samfélagsins á Íslandi höfðu samband við mig,“ segir hún.
Þetta verður í fyrsta skipti sem
Ásdís Lísa tekur þátt í fegurðarsamkepni, þótt henni hafi nokkrum sinnum staðið það til boða hér
heima á Íslandi. „Mér hefur aldrei
þótt það spennandi áður og frekar
viljað einbeita mér að fyrirsætubransanum,“ segir hún, en fyrirsætuferill hennar hófst þegar hún
var tólf ára gömul.
Ásdís útskrifaðist með stúdentspróf síðastliðið vor og starfar nú í
Bláa lóninu. „Ég kláraði stúdentinn ári fyrr því ég var í Hraðbraut
í tvö ár og kláraði svo smotteríið

Fyrir byrjendur jafnt sem lengra
komna á öllum aldri.

Gaman að horfa á gömlu karlana

Skráning í síma 581 1281
gitarskoli@gitarskoli.is

Sýningin Ég var einu sinni frægur hefur fallið vel í kramið á Akureyri.

NÝ PLATA Sin Fang sendir frá sér

plötuna Flowers á næstunni.
MYND/INGIBJÖRG BIRGISDÓTTIR

SÚR HVALUR
HROGN & LIFUR
HARÐFISKUR
AÐ VESTAN

Kúlaður steinbítur, barin og óbarin ýsa.

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755

Skráning er hafin
Einkatímar

www.gitarskoli.is

FYRIRSÆTA FRÁ TÓLF ÁRA ALDRI Ásdís Lísa segist aldrei hafa þótt spennandi að

taka þátt í fegurðarsamkeppni áður. Frekar hafi hún viljað einbeita sér að fyrirsætubransanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sem ég átti eftir í Fjölbrautaskólann í Breiðholti,“ segir hún.
Þó að Ásdís Lísa sé að stíga sín
fyrstu skref í heimi fegurðarsamkeppna getur hún treyst á leiðsögn
frá kærastanum sínum, Ólafi Geir
Jónssyni, sem var krýndur Herra

Sýningin Ég var einu sinni frægur hefur gengið mjög
vel á Akureyri síðan hún var frumsýnd í nóvember.
Uppselt hefur verið á fimmtán sýningar og til
stendur að fara með verkið í minni bæjarfélög og
hugsanlega einnig til Reykjavíkur.
„Við ætlum að vera út janúar á Akureyri. Svo erum
við að gæla við framhaldið. Við sjáum hvað setur,“
segir leikstjórinn og einn höfundanna, Jón Gunnar
Þórðarson. „Þetta er búið að spyrjast vel og skemmtilega út og fólk er greinilega spennt fyrir því að sjá
Þráinn, Alla og Gest saman,“ segir Jón Gunnar.
Akureyringarnir Þráinn Karlsson, Gestur
Einar Jónasson og Aðalsteinn Bergdal eru í aðalhlutverkum. „Þeir voru eiginlega allir hættir að
leika. Svo talaði ég við þá og þá vantaði alla eitt
„grand finale“ þar sem þeir gera upp ferilinn sinn,“
segir Jón Gunnar. „Í fyrstu átti þetta að vera svolítið
alvarlegt en svo fórum við að tala saman og þeir voru
allir að rífast um hvað hver hafði gert og þeir mundu
ekkert almennilega hvað hver hafði leikið. Sýningin
fjallar um það, gamla, geðilla, bitra leikara. Svo er
þetta létt og skemmtilegt í anda Grumpy Old Men
[kvikmyndarinnar].
Sýningarnar eru í Ketilhúsinu á Akureyri, sem

Ísland árið 2005. Hann var síðar
sviptur titlinum en hefur þó ekki
ráðið kærustunni frá því að feta
þessa slóð. „Hann styður mig
alveg í því sem ég vil gera,“ segir
hún og hlær.
tinnaros@frettabladid.is

Í AÐALHLUTVERKUM Þráinn Karlsson, Gestur Einar Jónasson
og Aðalsteinn Bergdal eru í aðalhlutverkum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

hefur verið breytt í leikhús. „Þarna er setið til
borðs, með bar og létta stemningu. Það virðist falla
í kramið. Fólk getur fengið sér bjór og notið þess að
horfa á gömlu karlana.“
- fb

LAGERSALA
Á ÚTIVISTAR- &
VETRARFATNAÐI

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

Dömu primaloft úlpa

Herra skíðajakki

Barna útigalli

Verð nú kr. 26.990

Verð nú kr. 19.990

Verð áður kr. 39.990

Verð áður kr. 39.990

Verð nú kr. 10.990

Dömu/herra hanskar

Dömu/herra dúnlúffur

Dömu/herra húfa

Verð nú kr. 3.990

Verð nú kr. 6.990

Verð nú kr. 4.990

Verð áður kr. 6.990

St. 68 -92

Verð áður kr. 16.990

Verð áður kr. 15.990

Verð áður kr. 8.990

OPNUNARTÍMI
Mánudagur
Þriðjudagur

14. janúar
15. janúar

kl.12:00 - 20:00
kl.12:00 - 20:00

Mikið úrval af vetrarfatnaði, útivistarfatnaði
og mörgu fleiru.
Lagersala - Nýbýlavegi 18 (Dalbrekkumegin) - Kópavogi

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

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

STÓR

ÚTSALA
REKKJUNNAR

FRÉTTIR
AF FÓLKI

ÚTSALA!

Bjart í Kjósinni
Frambjóðendur í efstu sætum á
lista Bjartrar framtíðar hittust í
Kjósinni um helgina og ræddu ýmis
mál ásamt því að hlýða á fyrirlestra.
Freyja Haraldsdóttir, Jón Gnarr, Heiða
Kristín Helgadóttir, Árni Múli Jónasson, Brynhildur Pétursdóttir, Eldar
Ástþórsson og Óttarr Proppé voru
í frambjóðendahópnum sem mætti
á svæðið og var það í höndum þingmannanna Róberts Marshall og Guðmundar Steingrímssonar að halda
uppi stuði á kvöldin. Stemningin var
gríðarlega góð eins og samskiptamiðlar sýndu, en flokksmeðlimir voru
duglegir að taka myndir og birta á
hinum ýmsu vefsíðum.
- sm

Fjölmennt á opnun
Tvær listasýningar voru opnaðar í
Hafnarborg um helgina. Ný innsetning eftir Björk Viggósdóttur var
opnuð á efri hæð safnsins og sýning
á teikningum eftir Ingólf Arnarsson í
Sverrissal. Fjöldi fólks sótti opnunina,
þar á meðal fatahönnuðurinn Mundi
og listafólkið Erling Klingenberg,
Ragnar Kjartansson og Eirún
Sigurðardóttir, meðlimur Gjörningaklúbbsins. Hjálmar H. Ragnarsson,
rektor Listaháskóla Íslands, var einnig
viðstaddur sýninguna.

IMgASizTeTrúRmE(19S3xS20X3 cmS1)
Kin

- sm

.
FULLT VERÐ 471.138 kr

ÚTSÖLUVERÐ

296.8AFSL17ÁTTUkR!r.

= 37%
.
ÞÚ SPARAR 174.321 kr

30-60%
AFSLÁTTUR!
50%

HEILSUKODDAR

20-30%R!
AFSLÁTTU

Mest lesið

AFSLÁTTUR

1 Hringdi 200 sinnum í Neyðarlínuna

CREAM

Queen Size rúm

(153x203 cm)

FULLT VERÐ 175

.398 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

87.699 kr.

2 Jón Ásgeir fjárfestir fyrir hundruð
milljóna á Bretlandi
3 Þetta var almennilegt partí
4 Annar ﬂugdólgur í vél Icelandair

ARGH!!! 140113 #3

5 Neyðarástandi lýst yﬁr í New Yorkfylki

Blaðberinn
bíður þín

50%

GREY

King Size rúm (193

x203 cm)

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

UMRÆÐAN

FULLT VERÐ 299.90

0 kr.

AFSLÁTTUR

HANDKLÆÐI
ÖT
OG SÆNGURF

40Á%TTUR

AFSL

ÚTSÖLUVERÐ

149.950 kr.
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