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FRÉTTIR

Telja ólöglegar þvottavélar
herliðsins enn í umferð hér
Talið er að verið sé að selja og gefa þvottavélar úr íbúðunum á Vallarsvæðinu. Samkvæmt lögum á að farga
vélunum. Framkvæmdastjóri Háskólagarða segir allt „sett á haugana“. Hringrás hefur fargað um 125 af 1.500.
NEYTENDUR Ekkert er vitað um

Markarfljóti stefnt í
ranga átt?
Eldfjallafræðingur segir Markarfljóti
stefnt í öfuga átt með því að færa
það til austurs eins og nú er lagt til. 2
Landlausir í Evrópusinnar Evrópusinnar í Sjálfstæðisflokknum segjast
landlausir eftir kjánalega ályktun
landsfundar. 2
Ný könnun Minnihluti landsmanna,
45 prósent, leggur áherslu á að
Alþingi ljúki stjórnarskrármálinu samkvæmt nýrri skoðanakönnun. 6
Gnarr fyrirmyndin Borgarstjóri
Árósa í Danmörku kveðst taka Jón
Gnarr borgarstjóra Reykjavíkur sér til
fyrirmyndar. 8

afdrif í kring um eitt þúsund amerískra þvottavéla og þurrkara sem
voru í íbúðum hersins á Vallarsvæðinu. Vélarnar eru fyrir amerísk rafmagnskerfi og því var fyrirskipað
af stjórnvöldum að þeim ætti að
farga af öryggisástæðum. Fjöldinn
er í kringum 1.500 vélar af hverju.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er verið að selja og gefa vélarnar
undir borðið.
Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri Háskólavalla, segir það rangt.
Hann fullyrðir að vélarnar hafi
verið sendar til förgunar eða notaðar sem varahluti. Tækin séu þó ekki
hættuleg í notkun.
„Þetta er ekki eitur heldur bara
venjuleg rafmagnstæki. Eini

munurinn er sá að þau hafa ekki
þennan íslenska stimpil sem þarf
að vera,“ segir hann.
Spurður um afdrif þeirra amerísku véla sem hafa verið hreinsaðar
út úr íbúðunum, segir hann flestar
hafa verið notaðar í varahluti síðustu ár og það sem fer út „fari bara
á haugana.“ Hann getur þó ekki tilgreint hvaða ruslahauga um ræðir.
„Það er einhver förgunaraðili
sem hendir þeim. Verktakar fjarlægja þetta og fara með á haugana,“
segir hann. Spurður hvaða verktakar það séu segist Ingvi ekki muna
nöfnin á þeim.
Fréttablaðið komst þó að því að
það eru Íslenskir aðalverktakar
(ÍAV) sem sjá mestmegnis um framkvæmdir á svæðinu. Guðmundur

Pétursson, framkvæmdastjóri ÍAV,
segist fullviss um að öll tækin séu
send í förgun til Hringrásar.
Hringrás bárust 26 tonn af tækjum til förgunar árið 2010, sem gerir
um 125 stykki af hverju, en hefur
ekkert fengið síðan.
Kristján Þórður Snæbjarnarson,
formaður Rafiðnaðarsambands
Íslands, segist hafa heyrt veður af
því að verið sé að selja
vélarnar undir borðið.
„Við munum skoða þetta
betur því þetta er mjög
alvarlegt mál,“ segir
hann.
Mannvirkjastofnun fer með rafmagnsöryggiseftirlit á svæðinu og setur fram

Þetta er ekki eitur
heldur bara venjuleg
rafmagnstæki.
Ingvi Jónasson, framkvæmdastjóri
Háskólavalla

kröfur um að vélarnar fari ekki inn
á íslenskan markað. Jóhann Ólafsson sviðsstjóri tekur undir
orð Kristjáns og segist hafa
heyrt sögur af sölu vélanna.
„Við höfum heyrt þetta af
og til en auðvitað er þetta
algjörlega bannað,“ segir
hann. „Það eru skýr fyrirmæli frá okkur að vélarnar
eigi að fara í förgun.“
- sv / sjá síðu 6

Foreldrarnir létust báðir:

Ófætt barn
lifði af bílslys

12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

-8°
-3°
-2°
-2°
-3°

NA18
N 12
N 10
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NA14

BANDARÍKIN, AP Ung hjón létust
í bílslysi í Brooklyn í New York
í gær, en ófæddur sonur þeirra
lifði af og kom í heiminn á spítala eftir að foreldrar hans voru
úrskurðaðir látnir þar.
Hjónin Nathan og Raizy
Glauber voru 21 árs og voru á
leiðinni á spítala í leigubíl þegar
annar bíll ók inn í hliðina á bílnum. Bæði ökumaður og farþegi í
þeim bíl flúðu af vettvangi og var
leitað í gær.
Drengurinn er alvarlega slasaður en ökumaður bílsins er lítið
slasaður.
Hjónin voru strangtrúaðir gyðingar og voru jörðuð strax í gær.
Um 250 þúsund strangtrúaðir
gyðingar búa í Brooklyn, sem er
stærsta samfélag strangtrúaðra
gyðinga utan Ísraels.

Hvassviðri eða stormur 15-23 m/s um
allt land í dag en hægari SA-til fyrrihluta
dags. Snjókoma, einkum NA-til. Frost
2-10 stig. 4
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Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
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bíða eftir réttu
við Auði í síma
eigninni.
824-7772 eða
a d @f
i

LEGT HÚS

Þingholt kynnir: Glæsilegt
HÖNNUNARM
einbýlishús á einni
hæð með
ARS Vaktara
Áog
Hönnun
bærinn hefur
tvöföldum bílskúr
vandaðriarMars verður
verið endurg
bærinn
semsamtals
verönd í Hafnarfirði,
erður
hafa hannað
muni sérstak opnaður með samsýningu af Minjavernd.
ernd
270 fm.
lega
fjögurra

H

S

fyrir húsið

hönn ð

úsið er með þremur rúm-

www.kaupumgull.is

EINSTAKUR ÁRANGUR Borðtenniskappinn Guðmundur Eggert Stephensen varð Íslandsmeistari 20. árið í röð í gær.
hann vann fyrst er hann var 11 ára. Hann ætlar ekki að taka þátt á næsta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Yngra fólk frekar á móti því að hömlur verði settar á landakaup útlendinga:

Græddu Á móti landareign útlendinga
Afstaða til landaeignar útlendinga
á gulli
KÖNNUN Ríflega helmingur lands-

Kringlunni
3. hæð mán. þri.
mið. frá kl. 11.00
til 18.00

Upplýsingar og tímapantanir:
Sverrir s. 661-7000

manna, 55,6 prósent, vill að stjórnvöld setji frekari hömlur en nú eru
á rétt útlendinga til að kaupa jarðeignir á Íslandi. Þetta kemur fram
í skoðanakönnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2. Alls voru 44,4 prósent
aðspurðra á því að slíks væri ekki
þörf.
Eldra fólk var meira fylgjandi
slíkum hömlum; í aldurshópnum 50
ára og eldri voru 62,8 prósent fylgjandi frekari hömlum, en 37,2 prósent á móti. Í aldurshópnum 18 til
49 ára var naumur minnihluti hins
vegar fylgjandi slíkum hömlum,
49,1 prósent, en 50,9 prósent voru
andvíg.
Stuðningsmenn Samfylkingarinnar eru síst fylgjandi frekari hömlum

56%

49,9%

37,2%

Alls

18-49 ára

50+ ára

44%

50,1%

62,8%

á landakup útlendinga, en 42,9 prósent þeirra telja þörf á þeim. Þeir
sem styðja Framsóknarflokkinn eru
hins vegar harðastir á því að frekari
takmarkanir þurfi, en 66,3 prósent
þeirra telja þörf á frekari hömlum.
Útlendingar áttu um síðustu ára-

Spurt var: Vilt
þú að settar
verði frekari
hömlur á rétt
útlendinga
til að kaupa
land á Íslandi?

mót 28 jarðir að fullu og hluta í 73
jörðum. Jarðir að fullu í eigu útlendinga eru 0,37 prósent af öllum jörðum á Íslandi, en sé tekið tillit til
þeirra sem þeir eiga að hluta fer
hlutfallið í 1,33 prósent.
- kóp, bj / sjá síðu 4

- þeb
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Evrópusinnar í Sjálfstæðisflokknum segja sátt hafa verið rofna á landsfundi og fordæma ritskoðun:

Segjast landlausir eftir „kjánalega“ ályktun
STJÓRNMÁL „Maður heyrir á mörgum

Gunnar, er slegist um að
berjast við Pyle?
„Ég Pyle ekki í því.“
Gunnar Nelson keppir við Mike Pyle á
stærsta sviði UFC-bardagaheimsins í Las
Vegas hinn 25. maí. Pyle er þrettándi á
heimslistanum í veltivigt og sterkasti andstæðingur Gunnars hingað til.

að þeim finnst þeir vera landlausir
eftir þetta,“ segir Benedikt Jóhannesson, sem kveður Evrópusinna innan
Sjálfstæðisflokksins afar ósátta við
ályktanir landsfundar flokksins um
að hætta eigi viðræðum um að aðild
að Evrópusambandinu.
Benedikt gagnrýnir að í ályktun
landsfundarinnar hafi fyrra orðalag um gera eigi hlé á aðildarviræðum verið breytt í að stöðva eigi viðræðurnar.
„Þarna er í raun málamiðlun og

samkomulag sem er rofið. Auðvitað er
þetta mjög bagalegt því að flestu öðru
leyti eiga menn ágæta samleið,“ segir
Benedikt, sem nefnir einnig það sem
hann kallar „kjánalegan“ kafla um
íhlutun sendiherra Evrópusambandsins og að það eigi að loka upplýsingaskrifstofu Evrópusambandsins.
„Þetta er nú eiginlega bara fáheyrt
að Sjálfstæðisflokkurinn sé kominn
út í ritskoðun. Þetta er svona eins og
smáflokkar samþykktu fyrir fjörutíu árum; Fylkingin eða kommúnistasamtökin samþykktu eitthvað svona

um Menningarstofnun Bandaríkjanna. En að Sjálfstæðisflokkurinn,
sem verið hefur stærsti flokkurinn, sé
að samþykkja þetta um sendiráð vinaþjóða finnst mér flokknum til mikillar
skammar,“ segir Benedikt.
Sjálfstæðir Evrópusinnar þar sem
Benedikt gegnir formennsku munu
funda síðdegis í dag. Hann segir að
þangað muni mæta til viðræðna tveir
frambjóðendur flokksins sem hlynntir
séu því að ljúka aðildarviðræðunum;
þeir Brynjar Níelsson og Vilhjálmur
Bjarnason.
- gar

BENEDIKT JÓHANNESSON Formaður Sjálfstæðra Evrópusinna
segir ályktun landsfundar vera
Sjálfstæðisflokknum til skammar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Notendanöfn í erfðaskrána:

Huga þarf að
sýndarlífinu
TÆKNI Bandarískur lögfræðFORSETI ALÞINGIS Ásta Ragnheiður

Jóhannesdóttir kveður þingmenn með
kvöldverði.

Tveggja milljóna árshátíð:

Fyrsta veislan
eftir hrunið
STJÓRNSÝSLA Alþingi hélt þingmannaveislu á Hótel Sögu á laugardardagskvöld. Þangað var boðið
þingmönnum og varaþingmönnum
og mökum auk forseta Íslands og
nokkurra embættismanna.
Fyrir hrun voru þingmannaveislur árlegur viðburður en
Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, segir veisluna nú
þá fyrstu á kjörtímabilinu. Um 130
manns hafi mætt. Áætlaður kostnaður með veitingum og skemmtiatriðum sé um tvær milljónir króna.
Um hafi verið að ræða eins konar
skilnaðarveislu í lok kjörtímabils.
„Forseta Alþings fannst rétt að
bjóða þingmönnum og varaþingmönnum til kvöldverðar rétt fyrir
þinglok,“ segir Helgi.
- gar

Elísabet II. lögð inn á spítala:

Drottningin
þjáist af pest
LONDON Elísabet II. Bretlands-

drottning var lögð inn á sjúkrahús í Lundúnum í gær. Drottningin þjáist af magapest og
gekkst undir læknisrannsókn á
King Edward VII spítalanum í
gær.
Að sögn talsmanns konungsfjölskyldunnar er búið að aflýsa
eða fresta öllum fundum drottningarinnar út vikuna. Drottningin er 86 ára gömul og hefur sjaldan látið veikindi koma í veg fyrir
að hún sinni starfi sínu.
- sm

ingur í sifjarétti segir að nú sé
ekki nóg að fólk gangi aðeins
frá málum eins og skiptingu
eigna í kjölfar dauðsfalls heldur
þurfi einnig að huga að sýndarlífinu. James Lamm mælir með
nokkrum einföldum skrefum í
þeim efnum, þar á meðal að fólk
geymi afrit af ljósmyndum á
USB-lykli eða hörðum diski.
Lamm mælir einnig með að
fólk haldi lista yfir öll forritin
sem það notar, þar á meðal samskiptaforrit, netföng og heimabanka. Einnig þurfi að halda
lykilorðum og notendanöfnum
til haga. Lamm segir best að láta
slíka lista í erfðaskrá sína og
láta lögfræðing um að ganga frá
slíkum málum.
- sm

Atvinnuvegaráðherra:

Áhyggjur af
ESB óþarfar
STJÓRNMÁL Áhyggjur bænda

af því að Ísland sé á hraðri leið
inn í Evrópusambandið eru
óþarfar. Þetta sagði Steingrímur J. Sigfússon
atvinnuvegaráðherra í ræðu
sinni á búnaðarþingi, sem hófst
í gær.
Steingrímur
ræddi um
útflutning á
STEINGRÍMUR J.
landbúnaðarSIGFÚSSON
vörum til
Evrópusambandsins. Hann sagði
ljóst að markaður væri fyrir
íslenskar vörur og viðræður væru
í gangi um að fá stækkaða útflutningskvóta fyrir smjör og skyr.
„Það komst góður skriður á málin
eftir fundi sem ég átti í Brussel
með toppunum þar í byrjun síðasta árs,“ sagði Steingrímur. - þeb

LANDEYJAHÖFN OG MARKARFLJÓT Hér má sjá hvernig Markarfljót ber með sér aur til sjávar og bætir við sandinn sem haf-

aldan velkir inn í Landeyjahöfn.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Telur Markarfljóti
stefnt í þveröfuga átt
Eldfjallafræðingur segir stefnt með Markarfljót í öfuga átt með tillögu Dönsku straumfræðistofnunarinnar um að færa það í austur til að minnka sandburð í Landeyjahöfn.
Vonandi skoðist málið betur áður en menn ákveði að „kasta krónum í sjóinn“.
FRAMKVÆMDIR „Viturlegri ráðstöf-

un, ef yfirleitt á að halda þessari
höfn við, væri að flytja Markarfljót til vesturs,“ segir Haraldur
Sigurðsson eldfjallafræðingur um
þau áform að beina Markarfljóti
2,5 kílómetra til austurs til að
minnka sandburð í Landeyjahöfn.
Haraldur ræðir tillögu Dönsku
straumfræðistofnunarinnar um
tilfærslu Markarfljóts á bloggi
sínu. „Það er ljóst að sandrifið
sem myndast vegna aurburðar
frá Markarfljóti til hafs er fyrst
og fremst fyrir vestan Landeyjahöfn,“ segir Haraldur á vulkan.
blog.is. „Ríkjandi straumar og tilfærsla efnis eru hér frá austri til
vesturs, alla jafna, og þessi hreyfing efnis heldur sandrifinu við
fyrir sunnan og vestan Landeyjahöfn.“
Þá segir Haraldur flutning

mynnis Markarfljóts til austurs aðeins munu seinka fyllingu
hafnarinnar. „Það dregur mikið úr
straumhraða þar sem Markarfljót
breiðist út yfir áreyrar og mætir
hafinu. Staðsetning hafnar á slíkum stað er því sennilega ekki gott
ráð. Vonandi fáum við að heyra
frekar um niðurstöður Dana varðandi strauma og set á þessu svæði
áður en frekari ákvarðanir verða
teknar um að kasta krónum í sjóinn hér,“ segir Haraldur.
Þá bendir Haraldur á að árlegur
framburður Markarfljóts sé um
100 þúsund rúmmetrar af sandi
og aur. „Þetta er og verður alltaf vandræðamál, enda var höfnin
upprunalega staðstett með aðeins
einu markmiði: að fá styttstu siglingaleið til Vestmannaeyja,“ skrifar hann. Á ákveðnu svæði fyrir
framan Landeyjahöfn detti öldu-

Vonandi fáum við að
heyra frekar um niðurstöður Dana varðandi
strauma og set á þessu svæði
áður en frekari ákvarðanir
verða teknar um að kasta
krónum í sjóinn hér.
Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur

hæð alveg niður vegna skjóls frá
Vestmannaeyjum.
„Þetta er svæðið þar sem dregur úr hreyfingu sets og þar sem
set fellur á botninn og myndar rif
og setlög. Þessi öldugangsskuggi
hefur meðal annars myndað og
haldið við sandrifinu sem liggur
beint fyrir framan Landeyjahöfn,“
segir eldfjallafræðingurinn Haraldur Sigurðsson á bloggi sínu.
gar@frettabladid.is

Kim Jong-un, leiðtogi N-Kóreu, gæti rætt um körfubolta við kollegann:

Vill símtal frá Bandaríkjaforseta
NORÐUR-KÓREA, AP Kim Jong-un, leiðtogi

Norður-Kóreu, vill að Barack Obama Bandaríkjaforseti hringi í hann. Þetta segir fyrrverandi körfuboltamaðurinn Dennis Rodman,
sem heimsótti Norður-Kóreu í síðustu viku.
„Hann elskar körfubolta. Ég sagði honum
að Obama elskaði körfubolta. Byrjum þar,“
sagði Rodman í samtali við ABC-fréttastofuna. Rodman segir Kim einnig hafa sagt við
sig að hann hefði engan áhuga á stríðsrekstri.
Bandarísk yfirvöld gagnrýndu NorðurKóreu í síðustu viku fyrir að borga mat
og drykk fyrir Rodman á meðan norðurkóreska þjóðin sylti. Rodman sagði í viðtalinu við ABC að hann vissi um mannréttindabrot Norður-Kóreu, og að hann ætlaði ekki
að afsaka Kim. „Hann er góður maður fyrir
mér. Sem manneskja við manneskju, þá er
hann vinur minn. Ég samþykki ekki það sem
hann gerir.“
Rodman segist ætla að fara aftur til ríkisins á næstunni til þess að kynnast því betur
hvað raunverulega eigi sér þar stað.
- þeb

Á GÓÐRI STUNDU Kim Jong-un og Dennis Rodman horfðu saman á

körfuboltaleik fyrir helgi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Sony Xperia J
Fullt verð: 44.990

kr.

Tilboð með Snjalláskrift:

34.990 kr.

Samsung Galaxy S II

Samsung Ace II

Fullt verð: 74.990

Fullt verð: 54.990

kr.

Tilboð með Snjalláskrift:

59.990 kr.

kr.

Tilboð með Snjalláskrift:

44.990 kr.

ti
Setmæmrstistaður
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Innifalin notkun í Snjalláskrift gildir í alla farsíma og heimasíma á Íslandi. Umframnotkun í Snjalláskrift: Startgjald 9,90 kr. | Mínútuverð 16,90 kr. | SMS/MMS 12,90 kr. | Netið í símann 39 kr./5 MB dagurinn.
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Hæsta tré landsins að finna í skóginum fyrir ofan byggðina á Kirkjubæjarklaustri:

Bandaríkjadalur

123,97 124,57

Sterlingspund

186,43 187,33

Evra

161,65 162,55

Dönsk króna

21,678 21,804

Norsk króna

21,544

Sænsk króna

19,262 19,374

Japanskt jen

1,3353 1,3431

SDR

186,98 188,1

21,67

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,7364

Sitkagreni á Klaustri rauf 25 metra múrinn
NÁTTÚRUFAR Hæsta tré landsins er sitkagreni sem vex á Kirkjubæjarklaustri, að því
er fram kemur á vef Skógræktar ríkisins.
Þegar skógarvörðurinn á Suðurlandi mældi
þar tré nýverið reyndist eitt þeirra 25,2
metrar á hæð.
„Er þetta að öllum líkindum fyrsta tré sem
rýfur 25 metra hæðarmúrinn og það hæsta
á landinu,“ segir í umfjöllun Skógræktarinnar. Fjölmörg tré í skóginum sem vex í
brekkunum fyrir ofan byggðina á Kirkjubæjarklaustri eru sögð hafa vaxið yfir tuttugu metra hæð og nokkur eru sögð rúmlega
24 metra há.

Þá kemur fram að í skóginum sé eitt af
rúmmálsmestu trjám landsins. Þannig er
sverasta tréð sagt með um 65 sentímetra
þvermál í brjósthæð og um 23,7 metrar á
hæð. „Má áætla að trjábolurinn gæti náð
þremur rúmmetrum viðar.“
Skógurinn á Kirkjubæjarklaustri
er í einkaeigu en hefur verið í umsjá
Skógræktarinnar síðan 1964. „Trén á
Klaustri eru enn í fullum vexti og verður
spennandi að fylgjast með vexti þeirra, en
þau gætu, miðað við núverandi vaxtarhraða,
náð 30 metra hæð á næstu 10 til 15 árum,“
segir í umfjöllun Skógræktarinnar.
- óká

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Sitkagreni hefur vaxið vel í

Klausturskóginum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Meirihluti vill takmarka rétt
útlendinga til að kaupa land
HORFINN Jeff Bush lá sofandi í herbergi sínu þegar það hvarf ofan í vatnspytt.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Björgunarmenn hætta leit:

Maður hvarf
ofan í jörðina
BANDARÍKIN, AP Leit að banda-

rískum karlmanni sem hvarf
ofan í vatnspytt á heimili sínu á
laugardag hefur verið hætt.
Jeff Bush lá sofandi í rúmi sínu
í Flórída þegar herbergi hans
hvarf ofan í jörðina. Björgunarmenn hafa átt erfitt með að
athafna sig þar sem jarðsprungan er enn að stækka og gerir
björgunarstörf hættuleg. Óvíst
er að líkið af Bush finnist nokkurn tíma. Bróðir fórnarlambsins
sagðist hafa heyrt miklar drunur
frá herbergi Bush. Hann hafi
reynt að grafa hann upp úr holunni án árangurs. Hús í nágrenninu hafa verið rýmd því hætta
er á að jarðsprungan stækki enn
frekar.
- sm

Lést í bílslysi
Drengurinn sem lést í bílslysi í Skagafirði á föstudag
hét Blængur Mikael Bogason.
Hann var fæddur árið 2001 og
var nýorðinn tólf ára gamall.
Blængur var búsettur á Akureyri.
Hann var farþegi í bíl sem
valt skammt frá Kotá í Norðurárdal í Skagafirði. Þrír slösuðust í slysinu.

Ríflega helmingur vill hömlur á rétt útlendinga til að kaupa land á Íslandi. Stuðningsmenn Framsóknarflokks
og Vinstri grænna eru helst fylgjandi hömlum en stuðningsmenn Samfylkingar síst fylgjandi þeim.
KÖNNUN Meirihluti landsmanna
vill að stjórnvöld setji frekari
hömlur en nú eru á rétt útlendinga
til að kaupa land á Íslandi, samkvæmt niðurstöðu skoðanakönnunar Fréttablaðsins og Stöðvar 2
sem gerð var fyrir helgi.
Alls sögðust 55,6 prósent
þeirra sem afstöðu tóku til
spurningarinnar vilja að frekari
hömlur yrðu settar á landakaup
útlendinga, en 44,4 prósent töldu
ekki þörf á því.
Útlendingar eiga að fullu, eða
hluta, 101 jörð hér á landi. Á síðustu sjö árum hafa útlendingar
eignast 13 jarðir að fullu hér á
landi.
Konur eru frekar á þeirri skoðun að auka verði hömlurnar, 61,3
prósent kvenna eru þeirrar skoðunar samanborið við 50,1 prósent karla. Þá eru þeir sem eldri
eru frekar á því að torvelda eigi
útlendingum frekar að kaupa
land. Alls eru 62,8 prósent fólks
50 ára og eldri þeirrar skoðunar,
samanborið við 49,1 prósent fólks
á aldrinum 18 til 49 ára.
Stuðningsmenn Samfylkingarinnar eru síst á því að herða eigi
reglur um landakaup útlendinga.
Alls eru 42,9 prósent stuðningsmanna flokksins þeirrar skoðunar. Heldur hærra hlutfall stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins,
47,9 prósent, deilir þeirri skoðun.
Þeir sem styðja Framsóknarflokkinn eru harðastir á þeirri
skoðun að setja eigi frekari takmarkanir á landakaup útlendinga, alls 66,3 prósent. Hlutfallið
er svipað meðal stuðningsmanna
Vinstri grænna, 62,5 prósent.

AFSTAÐA TIL LANDAREIGNAR ÚTLENDINGA Á ÍSLANDI
Spurt var: Vilt þú að settar verði frekari hömlur á rétt útlendinga til að kaupa land á Íslandi?
■ Já

Nei ■

51,6%

48,4%

66,3%

33,7%

47,9%

52,1%

42,9%

57,1%

62,5%

37,5%
100%
HEIMILD: KÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS OG STÖÐVAR 2 DAGANA 27. OG 28. FEBRÚAR 2013

Stuðningsmenn Bjartrar framtíðar, fimmta framboðsins sem
myndi ná mönnum á þing samkvæmt sömu könnun, skiptast í
tvo svipaða hópa. Um 51,6 prósent telja að setja eigi frekari
hömlur á landakaup útlendinga,
en 48,4 prósent vilja ekki frekari
hömlur.
Hringt var í 1.329 manns þar
til náðist í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn
27. janúar og fimmtudaginn 28.
janúar. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt
eftir kyni og hlutfallslega eftir
búsetu og aldri. Spurt var: Vilt
þú að settar verði frekari hömlur á rétt útlendinga til að kaupa
land á Íslandi? Alls tók 83,1 prósent afstöðu til spurningarinnar.

Útlendingar eiga 0,37 prósent jarða
Jarðir að fullu í eigu útlendinga eru 28
talsins, eða 0,37 prósent allra jarða, og að
auki eiga þeir hluta í 73 jörðum, eða 1,33
prósentum allra jarða. Samtals eiga þeir, að
fullu eða hluta, 101 jörð. Þetta þarf þó ekki
að vera tæmandi listi, þar sem útlendingar
geta átt í eignarhaldsfélögum. Langflest
þeirra eiga aðeins eina jörð.
Magnús Leópoldsson fasteignasali segir
örfá tilvik koma upp árlega þar sem útlendingar kaupi jarðir. Langoftast séu það menn
sem séu mjög tengdir Íslandi, hafi komið
árum saman til veiða, svo dæmi sé nefnt.

101
Er fjöldi þeirra
jarða sem útlendingar eiga, að
fullu eða hluta,
hérlendis. Langﬂestir eiga aðeins
eina jörð.

➜ Jarðir sem útlendingar eignuðust að fullu
2006
2007
2008
2009

brjann@frettabladid.is
kolbeinn@frettabladid.is

■■■■■■
■
■
■■■

2010
2011
2012

Veðurspá

■
■
Gildistími korta er um hádegi

18
m/s

12
m/s

-8°

20
m/s

-10

-5°

-3°

18
m/s

-6°

-5°

10
m/s

19
m/s

-7°
-5°

-2°

-4°

-6°

11
m/s

13
m/s

10°

3°

14
m/s

Á morgun
13-23 m/s S- og V-til, 8-15 m/s NA-til.

-6°

-7°

-3°
12
m/s

m/s

0°

-2°

-6°

6

-3°

EKKERT ÚTIVISTARVEÐUR næstu daga. Hvassviðri eða stormur S- og V-lands á
morgun og á miðvikudag. Snjókoma eða él N- og A-lands. Talsvert frost, að 14 stigum
fyrir norðan.
Alicante 15°
Basel
13°
Berlín 7°

Billund
6°
Frankfurt
9°
Friedrichshafen 9°

4°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 4°
21°
Las Palmas

London 9°
Mallorca 18°
New York 5°

Orlando 18°
Ósló
1°
París
13°

San Francisco 15°
Stokkhólmur 1°

-4°
Miðvikudagur
Stormur S-og V-til en 8-13 m/s NA-til.
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður
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Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@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, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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SJÁLFSÖGÐU SKILAÐ
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VEISTU SVARIÐ?

Skiptar skoðanir eru um tillögu Árna Páls Árnasonar um að halda áfram málinu á næsta þingi:

Ræða um framhald stjórnarskrárinnar
STJÓRNMÁL Ekki er einhugur um tillögur Árna

1. Hvaða stjórnmálamaður nýtur
mests trausts til að leiða ríkisstjórn?
2. Hvaða tónlistarhátíð er verið að
ræða að halda á Íslandi í sumar?
3. Hvar verður næsti bardagi Gunnars
Nelsson haldinn?
SVÖR:

Páls Árnasonar, formanns Samfylkingarinnar,
um að semja um framhald stjórnarskrármálsins
á næsta kjörtímabili. Formenn stjórnmálaflokkana munu ræða um framhaldið í þessari viku.
Árni Páll sagði við RÚV um helgina ljóst að
Alþingi næði ekki að klára málið í heild sinni
fyrir lok þessa þings. Hann vill að þingið álykti
um að vinna við nýja stjórnarskrá haldi áfram
á næsta kjörtímabili og ákvæði um auðlindir
verði samþykkt nú.
Þetta segir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, ekki hægt. Ekki sé
mögulegt að binda hendur næsta þings og sjálf-

1. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 2. All
Tomorrow´s Parties 3. Í Las Vegas

Átta handteknir í S-Afríku:

Maður lést eftir
lögregluofbeldi
SUÐUR-AFRÍKA Átta lögreglumenn

SUNDAHÖFN Hugmyndir um strandsiglingar hafa verið lengi til umræðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tilraun til sex ára:

Útboð fyrir
strandsiglingar
ATVINNULÍF Ríkisstjórnin sam-

þykkti fyrir sitt leyti í gær tillögu
Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra um að hefja útboð
fyrir strandsiglingar. Ögmundi
og Katrínu Júlíusdóttur fjármálaráherra var falin framkvæmd
útboðsins þannig að strandsiglingar gætu hafist síðar á þessu
ári.
Um er að ræða tilraunaverkefni til sex ára þar sem siglt yrði
vikulega á allt að sjö hafnir og er
gert ráð fyrir að fastbinda fjórar
hafnir sérstaklega í útboðinu;
Reykjavík, Ísafjörð, Akureyri og
Reyðarfjörð. Fleiri hafnir kæmu
til greina sem fastir viðkomustaðir en aðrar hafnir eftir atvikum.
- shá

voru handteknir í Suður-Afríku
á föstudaginn sakaðir um að
bera ábyrgð á dauða mósambísks
leigubílstjóra. Til eru upptökur af
atburðinum þar sem maðurinn sést
tala við lögreglumennina og virðist
vera heitt í hamsi. Þá sést hvernig
lögreglumennirnir taka manninn,
handjárna hann aftan í bifreið sína
og aka af stað, dragandi hann eftir
veginum. Samkvæmt Amnesty
International lést maðurinn úr
höfuðáverkum nokkrum klukkutímum síðar, þá í haldi lögreglu.
Atburðurinn gerðist í úthverfinu Daveyton sem er í grennd við
Jóhannesarborg og er sagður vera
hörð áminning um það að lögregluofbeldi sé raunverulegt vandamál
um gjörvalla Suður-Afríku.
- trs

LÖGREGLUMÁL

Hótelgestir með fíkniefni
Fjórir einstaklingar voru handteknir á
hótelherbergi í austurborg Reykjavíkur
á sunnudagsmorgun vegna gruns um
fíkniefnabrots. Þeiru voru vistaðir í
fangageymslu á meðan lögreglan rannsakaði málið.

Borgaði ekki leigubílinn
Lögregla handtók á sjöunda tímanum
í gærmorgun mann sem greiddi ekki
fyrir leigubíl sem hann hafði tekið og
hafði auk þess í hótunum. Manninum
var stungið í fangageymslu á meðan
reynt var að komast til botns í málinu.

stæðismenn muni ekki samþykkja óbreytt
auðlindaákvæði. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknar, er jákvæður fyrir
tillögu Árna Páls. Þingmenn Hreyfingarinnar
vilja sem fyrr að málið verði klárað á þessu
þingi.
Árni Þór Sigurðsson, þingmaður VG, sagði á
heimasíðu sinni í gær að allir flokkar utan Sjálfstæðisflokks ættu vel að geta sameinast um
lyktir málsins með þessum hætti.
Valgerður Bjarnadóttir, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, vildi ekki tjá sig um
málið þegar Fréttablaðið náði tali af henni í
gær.
- þeb

ÁRNI Formaðurinn segir nauðsynlegt að horfast í

augu við stöðuna og tryggja framhaldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

10 prósentum vélanna
fargað hjá Hringrás
Forstjóri Íslenskra aðalverktaka segir öllum þvottavélum úr íbúðum hersins fargað
hjá Hringrás. Engin tæki hafa þó borist þangað síðan árið 2010. Vélarnar eru ólöglegar hér á landi. Framkvæmdastjóri Háskólavalla segir þeim hafa verið fargað.
F ramkvæmdastjóri
Háskólavalla, Ingvi Jónasson, segir
ekkert hæft í því að verið sé að selja
eða gefa ólöglegar þvottavélar úr
íbúðum á Vallarsvæðinu. Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að
þvottavélarnar hafi verið gefnar eða
seldar eftir að þær urðu ónothæfar í
íbúðum Háskólavalla þar sem amerísku rafkerfi var skipt út fyrir það
íslenska.
Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda á að farga vélunum, þar
sem þær eru ekki hannaðar fyrir
íslensk kerfi. Formaður Rafiðnaðarsambandsins og sviðsstjóri hjá
Mannvirkjastofnun hafa báðir heyrt
af því að vélarnar séu í umferð og
segja það alvarlegt mál.
Félagið Háskólavellir á og rekur
1.506 íbúðir á vallarsvæðinu. Í
hverri íbúð var eitt sett af heimilistækjum; þvottavél, þurrkari, eldavél og örbylgjuofn. Endurvinnslunni Hringrás bárust 26 tonn af
tækjum frá Vellinum til förgunar
árið 2010, sem gerir um 125 stykki
af hverju.
Samkvæmt upplýsingum frá
starfsmanni Hringrásar hafa engin
önnur heimilistæki komið frá Vellinum, hvorki fyrr né síðar. Starfsmaður benti á möguleikann að
málmendurvinnslan Fura í Hafnarfirði hefði tekið á móti tækjum eftir
árið 2010, en framkvæmdastjóri
Furu segir engin tæki hafa komið
þangað og vísar aftur á Hringrás
þar sem gámarnir á svæðinu tilheyri þeim.
Ingvi fullyrðir að vélarnar hafi
verið sendar til förgunar eða notaðar sem varahlutir. Tækin séu þó
ekki hættuleg í notkun.
„Þetta er ekki eitur heldur bara
KEFLAVÍK

ÍBÚÐIR VARNARLIÐSINS Háskólavellir eiga um 1.500 íbúðir sem áður voru í eigu

hersins. Enn er verið að nota heimilistækin í um 200 íbúðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Upplýsingar vantar um þúsund vélar
Hringrás fékk greitt fyrir förgun á 26 tonnum af heimilistækjum (þvottavélum, þurrkurum, eldavélum og örbylgjuofnum) frá Vallarsvæðinu árið
2010. Hver þvottavél vegur um 70 kíló, hver eldavél um 70 kíló og þurrkari
og örbylgjuofn vega saman um 70 kíló.
➜ 26.000 kg. / 3 = 8.667 kg.
➜ 8.667 kg. / 70 kg. = 124 stykki
Hringrás hefur því fargað um 124 þvottavélum, eldavélum, þurrkurum
og örbylgjuofnum. Íbúðir á Vallarsvæðinu eru 1.509 og í hverri þeirra
var eitt sett af tækjum. Á milli 200 og 300 íbúðir eru enn í notkun með
ameríska kerfinu og einhverjar þvottavélar hafa verið notaðar í varahluti.
Samkvæmt þessu hafa að minnsta kosti þúsund vélar aldrei skilað sér til
Hringrásar og svo virðist sem afar erfitt sé að fá upplýsingar um hvar þær
eru niður komnar.

venjuleg rafmagnstæki. Eini
munurinn er sá að þau hafa ekki
þennan íslenska stimpil sem þarf
að vera,“ segir hann. Öllum gömlu
tækjunum sem voru í þeim íbúðum
sem hefur verið breytt hafi verið
fargað.
„Það er einhver förgunaraðili
sem hendir þeim. Verktakar fjarlægja þetta og fara með á haugana,“
segir hann. Spurður hvaða verktak-

ar það séu segist Ingvi ekki muna
nöfnin á þeim. „Þeir eru svo margir sem eru að vinna fyrir okkur og
þetta eru bara litlir verktakar.“
Fréttablaðið komst þó að því að
það eru Íslenskir aðalverktakar sem
sjá mestmegnis um framkvæmdir
á svæðinu. Guðmundur Pétursson
framkvæmdastjóri segist fullviss
um að öll tækin séu send í förgun
til Hringrásar.
sunna@frettabladid.is

Minnihluti segir mikilvægt að stjórnarskrármálið klárist fyrir kosningar:

45% telja mikilvægt að klára
KÖNNUN Minnihluti landsmanna

0É18'$*67,/%2è
),6.,%2//85
3/2..),6.85
ê6$Ì6Ð68
1ê55$8è0$*,$è125è$1
.5.*

.5.*

.5.*

*QRéDUYRJL6tPL

leggur áherslu á að Alþingi ljúki
stjórnarskrármálinu fyrir kosningar, samkvæmt niðurstöðum
skoðanakönnunar Fréttablaðsins
og Stöðvar 2. Meirihlutinn leggur
ýmist litla áherslu á að ljúka málinu eða er hlutlaus.
Alls telja 45,2 prósent fólks á
kosningaaldri mjög eða frekar
mikilvægt að ljúka málinu á kjörtímabilinu. Um 15 prósent telja
það hvorki mikilvægt né lítilvægt
og 39,7 prósent telja lítilvægt að
ljúka málinu nú.
Hart hefur verið deilt um málið
á þingi og hafa þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks deilt hart á stjórnarmeirihlutann fyrir að ætla sér að ljúka
málinu þó stutt sé í að þing verði
rofið í aðdraganda kosninga.
Talsverður munur er á afstöðu

kynjanna til málsins. Um 51 prósent kvenna telur mikilvægt að
ljúka málinu en 33,7 prósent telja
það lítilvægt. Á móti telja 40 prósent karla mikilvægt að þingið
ljúki málinu fyrir þingrof en 45,1
prósent telur það lítilvægt.
Um 60 prósent stuðningsmanna stjórnarflokkanna telja
mikilvægt að ljúka málinu og 67
prósent stuðningsmanna Bjartrar framtíðar. Hlutfallið er mun
lægra meðal stuðningsmanna
Framsóknarflokksins, 34,6 prósent, og enn lægra hjá þeim sem
styðja Sjálfstæðisflokkinn, 17,8
prósent.
Hringt var í 1.329 manns þar
til náðist í 800 samkvæmt lagskiptu úrtaki miðvikudaginn 27.
janúar og fimmtudaginn 28. janúar. Þátttakendur voru valdir með
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svar-

➜ Ný stjórnarskrá

Hversu mikilvægt telur þú að Alþingi
ljúki stjórnarskrármálinu fyrir komandi alþingiskosningar?

■ Mjög mikilvægt
25,2%
■ Frekar mikilvægt
■ Hvorki mikilvægt né lítilvægt
14,5%
■ Frekar lítilvægt
■ Mjög lítilvægt
15%

28,4%

16,9%

endur skiptust jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir búsetu og
aldri. Spurt var: Hversu mikilvægt telur þú að Alþingi ljúki
stjórnarskrármálinu fyrir komandi alþingiskosningar? Alls
tóku 87,8 prósent afstöðu til
spurningarinnar.
- bj
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15.000 tonn af loðnu í frost:

Met í frystingu
í Neskaupstað
SJÁVARÚTVEGUR Fryst hafa verið
15 þúsund tonn af loðnu í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað það sem af er vertíð. Um er að
ræða frystingarmet en mest hafa
áður verið fryst tæplega 14 þúsund
tonn á loðnuvertíðinni 2005.
Gera má ráð fyrir að heildarfrystingin á vertíðinni verði 16-17
þúsund tonn í lok vertíðar.
Unnið hefur verið að ýmsum
umbótum á fiskiðjuverinu þannig
að afköst þess hafa aukist verulega og eru gjarnan fryst yfir 500
tonn á sólarhring þegar best lætur.
- shá

Flestir trúa á endurkomu:

Chavez berst
fyrir lífi sínu
VENESÚELA, AP Hugo Chavez er

enn að „berjast hetjulegri baráttu
fyrir lífi sínu og heilsu“ segir
Nicolas Maduro, varaforseti Venesúela. Hann notaði reyndar svipað orðalag um
miðjan desember um heilsufar
forsetans.
Samkvæmt
nýrri skoðanakönnun telja um NICOLAS
60 prósent íbúa MADURO
landsins að forsetinn muni ná
heilsu og snúa til valda á ný. Hann
hefur mánuðum saman verið á
sjúkrahúsum vegna krabbameins.
Chavez hefur hins vegar hvatt
þjóð sína til að kjósa Maduro í forsetaembættið, komist hann ekki
til heilsu aftur.
- gb

Borgarstjóri Árósa kveðst
taka Gnarr til fyrirmyndar
Borgarstjórinn í Árósum er hrifinn af flutningi skrifstofu Jóns Gnarr upp í Breiðholt og íhugar að fara svipaða
leið. Hann segir margt líkt með borgunum varðandi sameiningar í skólamálum. Þær hafi gefist vel í Árósum.
REYKJAVÍK Jacob Bundsgaard,

borgar stjórinn í Árósum, segist afar hrifinn af hugmynd Jóns
Gnarr, starfsbróður síns í Reykjavík, um að flytja skrifstofu borgarstjóra í Breiðholt og gæti hugsað
sér að fara svipaðar leiðir og færa
skrifstofu sína út fyrir miðborgina.
Bundsgaard var staddur hér
á landi í heimsókn á dögunum
og sagði aðspurður í samtali við
Fréttablaðið að honum litist vel á að
flytja skrifstofu sína til Gellerup,
sem er það hverfi í Árósum þar sem
hlutfall innflytjenda er hæst. Það
líður fyrir ímynd sína og þar hafa
glæpir og ýmis önnur samfélagsmein verið landlæg um árabil.
„Það er hvetjandi að sjá hvernig borgarstjórinn ykkar færði sig
til hverfis sem er að takast á við
ýmsar áskoranir og það er góð leið
til að efla áherslu á þau málefni,“
segir Bundsgaard og bætir því við
að það sé til margs að vinna að efla
hverfin.
Bundsgaard segir margt líkt
með borgunum tveimur, til dæmis
í skólamálum.
Breytingarnar í skólakerfinu í
Reykjavík síðustu misseri, þar sem
margar stofnanir voru sameinaðar, vöktu hörð viðbrögð en Bundsgaard segir slíkt viðbúið þegar
skólamál séu annars vegar. Hann
þekkir þessi mál af eigin raun því
hann stýrði skólamálum í Árósum

Það er hvetjandi að
sjá hvernig borgarstjórinn
ykkar færði sig út til
hverfis sem er að takast á
við ýmsar áskoranir og
það er góð leið til að efla
áherslu á þau málefni.
Jacob Bundsgaard,
borgarstjórinn í Árósum

á árunum 2005 til 2006 þegar innleiddar voru miklar sameiningar á
yfirstjórnum skóla annars vegar
og leikskóla hins vegar. Til dæmis
voru leikskólarnir 360 árið 2005
en eru nú 81, en breytingarnar ollu
miklum deilum á sínum tíma.
„Fólk hefur eðlilega áhyggjur af
útkomunni þegar breytingar eiga
sér stað. Okkar reynsla er þó góð
og það eru ekki deilur um málið
lengur. Fólk er líka ánægt með að
með stærri einingum er til dæmis
orðið auðveldara fyrir hvern skóla
eða leikskóla að sækja sérfræðiaðstoð og samvinna hefur aukist
til muna.“
Bundsgaard segir að tvö til þrjú
ár hafi tekið að lægja öldurnar en
nú sé mikill meirihluti foreldra
ánægðir með starfið.
Árósar fóru ekki þá leið að sam-

BORGARSTJÓRINN Jacob Bundsgaard, borgarstjóri í Árósum, er hrifinn af flutningi

borgarstjóraskrifstofu úr miðbænum og íhugar að fara svipaða leið.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

eina leikskóla og grunnskóla, vegna
mismunandi löggjafar um stigin
tvö, en þó er víða afar náið samstarf og jafnvel í sama húsnæði, að
sögn Bundsgaards.
„Við fórum aðeins öðruvísi leiðir

en Reykjavík en við munum fylgjast með því hvernig málin þróast
hér og sjáum hvort við getum ekki
lært eitthvað af því sem Reykjavík
er að gera.“
thorgils@frettabladid.is

SAMSTÖÐULEIÐIN

FLEIRI STÖRF
BETRI STÖRF

Vilmundur
Jósefsson

Þorsteinn Pálsson

Guðrún
Hafsteinsdóttir

Ásberg Jónsson

Adolf
Guðmundsson

Rannveig Rist

Kristín Pétursdóttir

Eyjólfur Árni
Rafnsson

Anna Björk
Bjarnadóttir

Grímur
Sæmundsen

Ávörp:
Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka atvinnulífsins
Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra

Samstöðuleiðin: Fleiri störf – betri störf

Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins
miðvikudaginn 6. mars 2013
á Hilton Reykjavík Nordica
Opin dagskrá kl. 14-16

Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjöríss
Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor
Adolf Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gullbergs og formaður LÍÚ
Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto Alcan á Íslandi
Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital
Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits
Anna Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri tæknisviðs Símans og
stjórnarformaður Festu

Fundarstjóri:
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins og varaformaður SA
Nýkjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins
flytur lokaorð og slítur fundi.

SKRÁNING Á WWW.SA.IS
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Friðartilboð Kúrda
berst úr fangelsinu
Abdullah Öcalan, leiðtogi aðskilnaðarsinnaðra Kúrda í Tyrklandi, hefur sent frá sér
tillögur að friðarsamkomulagi. Öcalan hefur setið í fangelsi nálægt Istanbúl síðan
1999. Hann reynir nú að fá yfirmenn uppreisnarliðsins til að leggja niður vopn.
TYRKLAND, AP Um miðja síðustu

Erum með gott úrval af góðum
bílum á frábæru tilboði.
TILBOÐ

KOMDU
GERÐU F STRAX Í DAG!
RÁBÆR
KAUP!

Rnr. 200490
LEXUS RX400h HYBRID
Nýskr. 06/08, ekinn 68 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.990.000

Rnr. 140136

4.590 þús.

TILBOÐ

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 94 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.980.000

TILBOÐ kr. 3.980 þús.

Rnr. 101868

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐ kr. 1.990 þús.

KÚRDAR Í TYRKLANDI Aðskilnaðarhreyfing hefur í nærri þrjá áratugi barist fyrir

sjálfstæði Kúrda.

Kúrda laus úr fangelsum. Jafnframt reiknar hann með því að
Tyrkir tryggi réttindi Kúrda í
nýrri stjórnarskrá og veiti héraðsstjórnum á svæðum Kúrda aukin
völd.
„Þetta er sögulegt ferli,“ segir
Gur og fullyrðir jafnframt að
meðal Kúrda sé ríkur vilji til þess
að semja um frið við Tyrki. Hins
vegar muni Kúrdar fylgjast vandlega með því hvaða umbætur tyrknesk stjórnvöld geri.
„Þetta eru tillögudrög hans,“
segir Gur um bréfið frá Öcalan.

NORDICPHOTOS/GETTY

„Endanlega útgáfan mun taka á sig
mynd eftir að flokkurinn og aðrir
sem hlut eiga að máli hafa komið
með sínar tillögur.“
Reiknað er með lagabreytingum í
Tyrklandi sem gerðu það að verkum
að ekki yrði lengur lögbrot að fara
opinberlega lofsamlegum orðum um
uppreisnarsveitir Kúrda. Þar með
væri hægt að láta marga Kúrda
lausa úr fangelsum. Jafnframt er
tyrkneska þingið að vinna að nýrri
stjórnarskrá, sem Kúrdar vonast til
að tryggi betur réttindi minnihlutahópa.
gudsteinn@frettabladid.is

Rnr. 280303

TOYOTA LAND CRUISER 150
Nýskr. 12/10 ekinn 30 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.990.000

TILBOÐ kr. 6.990 þús.

MÁLÞING

TILBOÐ

SUBARU LEGACY LUX
Nýskr. 01/08, ekinn 77 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr.2.680.000

viku staðfesti Nazmi Gur, kúrdískur þingmaður á tyrkneska þinginu,
að Abdullah Öcalan, leiðtogi Verkamannaflokks Kúrda, hefði sent frá
sér tillögur að friðarsamkomulagi
sem gæti orðið að veruleika á næstu
mánuðum.
Öcala n er helsti leiðtogi
aðskilnaðarsinnaðra Kúrda í Tyrklandi. Hann hefur setið í fangelsi á
fangaeyju, rétt utan við Istanbúl,
frá árinu 1999.
Í tuttugu blaðsíðna bréfi, sem
hann sendi bæði til Kúrdaflokksins á tyrkneska þinginu og til yfirmanna uppreisnarsveita Kúrda í
Tyrklandi, hvetur hann til þess
að Kúrdar hætti vopnaðri baráttu
sinni gegn tyrkneska hernum þann
21. mars næstkomandi, en þann
dag halda Kúrdar upp á Nowruzhátíð sína, sem er vorhátíð. Hátíðin
hefur oft orðið tilefni til harðra
átaka milli Kúrda og tyrkneskra
hermanna.
Öcalan hvetur uppreisnarsveitir
síðan til þess að yfirgefa Tyrkland
og halda yfir landamærin til Íraks
fyrir 15. ágúst, en þá verða 29 ár
liðin frá því vopnuð barátta Kúrda
hófst í Tyrklandi. Síðan þá hafa
átökin kostað tugi þúsunda lífið.
Í staðinn vonast Öcalan til þess
að tyrknesk stjórnvöld láti hundruð

ÍSÍ og Íslenskar getraunir efna til málþings um baráttu
gegn hagræðingu úrslita í íþróttum

PORSCHE CAYENNE TURBO
Nýskr. 09/03 ekinn 77 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr.4.980.000

TILBOÐ kr. 3.590 þús.
TILBOÐ

DAGSKRÁ
12:00

Setning – Stefán Konráðsson framkvæmdastjóri Getspár/Getrauna

12:10

Heildstætt yﬁrlit – Ólafur Rafnsson forseti ÍSÍ og FIBA Europe

12:45

Hagræðing úrslita, hættumerki á Íslandi – Þórir Hákonarson
framkvæmdastjóri KSÍ

13:00

Kafﬁ

13:10

Hagræðing úrslita í íþróttum sem viðfangsefni lögreglu og réttarkerﬁsins – Jón H. Snorrason, aðstoðarlögreglustjóri og saksóknari

Rnr. 151206

Rnr. 120089

BMW X5 3.0i
Nýskr. 05/06, ekinn 120 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr.3.980.000

TILBOÐ kr. 3.280 þús.

NISSAN X-TRAIL SE
Nýskr. 06/08, ekinn 107 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr.3.340.000

TILBOÐ kr. 2.290 þús.

höfðuborgarlögreglu
13:25

Umfang og eðli vandamálsins – Pétur Hrafn Sigurðsson deildarstjóri
getraunadeildar

13:45

Umræður og niðurstöður – Sigurður Elvar Þórólfsson fundarstjóri
og formaður Samtaka íþróttafréttamanna

14:00

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

www.facebook.com/bilaland.is

Ráðstefnulok

Miðvikudaginn 6. mars kl. 12.00 –14.00
Laugardalsvöllur í sal KSÍ 3. hæð
Aðgangur ókeypis. Skráning á phs@getspa.is
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Rannsaka slys í Egyptalandi:

Rannsókn sýnir fylgni milli bólusetninga gegn svínaflensu og drómasýki:

Vilja varpa ljósi
á tildrögin

Lyfið er ekki lengur til hér á landi

EGYPTALAND, AP Rannsakendur

loftbelgsslyssins, sem varð 19
manns að bana í Egyptalandi,
sækjast nú eftir að ræða við eina
ferðamanninn sem lifði af. Rannsóknarmennirnir vonast til að
hinn breski Michael Rennie geti
varpað ljósi á tildrög slyssins.
Rennie og flugmaður loftbelgsins voru þeir einu sem lifðu slysið
af, en Rennie slapp með smávægilegar skrámur og marbletti. Talið
er að þeir hafi stokkið úr loftbelgnum áður en hann varð alelda.

HEILBRIGÐISMÁL Rannsókn í Englandi hefur leitt
í ljós marktækt samband á milli bólusetningar
gegn svínainflúensu með bóluefninu Pandemrix
og drómasýki [taugasjúkdómur sem veldur
svefntruflunum] hjá börnum og unglingum.
Frá þessu var greint í vísindatímaritinu
British Medical Journal á dögunum, að því segir
í frétt frá Landlæknisembættinu.
Áður hafa birst niðurstöður um marktækt
samband í þessum aldurshópum í Finnlandi og
Svíþjóð en ekki í öðrum löndum.
Á Íslandi hefur ekki sést marktækt samband
á milli bólusetningar með Pandemrix og drómasýki.

Spurður um afstöðu til bólusetninga með
lyfinu Pandemrix segir Haraldur Briem sóttvarnalæknir að hún sé óbreytt enn sem komið
er. „Við fylgjum tilmælum Lyfjastofnunar ESB
þess efnis að Pandemrix-bóluefnið sé ekki notað
hjá ungu fólki gegn svínainflúensu nema að
alvarlegur faraldur ríði yfir og annað bóluefni
sé ekki fáanlegt. Það þarf að fara fram áhættumat,“ segir Haraldur.
Bóluefnið Pandemrix er ekki lengur til hér á
landi. Það bóluefni sem nú er notað gegn svínainflúensu og öðrum stofnum inflúensu er af annarri gerð og hefur ekki verið bendlað við drómasýki, að sögn Haraldar.
- shá
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BÓLUSETNING Tugþúsundir Íslendinga voru bólu-

settir með Pandemrix gegn svínaflensu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SAMGÖNGUR Samgöngur og ferða-

þjónusta eru veigamestu þættirnir í
jákvæðum þjónustujöfnuði á síðasta ári.

Tölur Hagstofu Íslands:

Þjónustan 32
milljarða í plús
VERSLUN Þjónustujöfnuður við
útlönd var jákvæður um 32,2
milljarða í fyrra samkvæmt
bráðabirgðatölum Hagstofunnar.
Hún var 41,6 milljarðar árið 2011
á þáverandi gengi.
Stærstu þættirnir eru samgöngur og ferðaþjónusta. Samgöngur skiluðu 74,2 milljarða
afgangi og ferðaþjónustan átta
milljörðum. Því var 50 milljarða
halli á annari þjónustu.
Afkoman er árstíðaskipt þar
sem tæplega 45 milljarða afgangur er á öðrum og þriðja ársfjórðungi en tap á á fyrsta og fjórða
fjórðungi.
- þj

Stofnmæling botnfiska:

Vorrallið hafið
VÍSINDI Stofnmæling botnfiska á
Íslandsmiðum, svokallað vorrall,
hófst fyrir helgi vikunni og stendur yfir næstu þrjár vikurnar.
Fimm skip taka þátt í verkefninu; togararnir Bjartur NK,
Ljósafell SU og Jón Vídalín VE og
rannsóknaskipin Árni Friðriksson og Bjarni Sæmundsson. Alls
verður togað á um 600 stöðvum
vítt og breitt á landgrunninu á
20-500 metra dýpi.
Vorrallið hefur verið framkvæmt með sambærilegum hætti
á hverju ári síðan 1985. Helstu
markmið eru að fylgjast með
breytingum á stofnstærðum,
aldurssamsetningu, fæðu, ástandi
og útbreiðslu helstu fisktegunda
við landið, og hitastigi sjávar.
Úrvinnsla mælinganna fer
fram í lok mars og fyrstu niðurstöður verða kynntar í apríl. - shá

Óþægilegar upplýsingar:

Voru forfeður
þrælahaldarar?
BRETLAND, AP Bretar geta nú
flett upp í gagnagrunni og komist að því hvort forfeður þeirra
hafi átt þræla. Gagnagrunnurinn fór í loftið fyrir helgi og er
rannsóknarverkefni við University College í London.
Verkefnið byggir á upplýsingum um 46 þúsund manns sem
fengu greiddar bætur við afnám
þrælahalds í Bretlandi árið 1833.
Einn rannsakendanna sagði að
verkefnið gæti gefið innsýn í arfleifð þrælahaldsins í nútímasamfélagi. Afkoma þrælahalds hafi
meðal annars fjármagnað járnbrautir, fyrirtæki, byggingar og
listaverk sem væru til í dag.
-hj

Hvernig virka peningar?
Mikilvægi þess að setja sér markmið
Hvernig er hægt að láta peninginn
endast aðeins lengur?
Fundurinn er haldinn í samstarfi við
Stofnun um fjármálalæsi

FRÆÐSLUFUNDUR UM PENINGA
FYRIR UNGT FÓLK 12–16 ÁRA
Jón Jónsson, tónlistarmaður og hagfræðingur, fræðir ungt fólk
á skemmtilegan hátt um fjármál.
Fundir verða haldnir á Akureyri, Borgarnesi, Egilsstöðum,
Reykjavík og Selfossi í mars. Nánari upplýsingar og
skráning á arionbanki.is

SKOÐUN
Uppgjöri og vanda ÍLS frestað fram yfir kosningar:

Forkastanlegt

S

taða Íbúðalánasjóðs (ÍLS) er með ólíkindum. Þeir sem
til þekkja eru sammála um að viðskiptalíkan hans gangi
ekki upp, að pólitískar ákvarðanir sem teknar voru í
tengslum við starfsemi hans á síðasta áratug hafi verið
galnar, að eignasafnið sé líkast til stórlega ofmetið og
að með hverjum deginum sem líður án aðgerða muni kostnaður
skattgreiðenda vegna sjóðsins aukast.
Það er ekki við núverandi stjórnendur ÍLS að sakast. Þeir eru
að takast á við vandamál sem búin voru til í fortíðinni af lélegum
stjórnmálamönnum. Til að draga þá til ábyrgðar var sett á fót
rannsóknarnefnd um ÍLS í september 2010. Hún átti að skila
af sér síðasta sumar. Í síðustu
viku sagði Fréttablaðið frá því
að nefndin myndi ekki þó ljúka
vinnu sinni fyrr en í apríllok.
Skýrsla hennar mun því ekki
Þórður Snær
Júlíusson
birtast fyrr en í fyrsta lagi í
maí, eftir kosningarnar 27. apríl.
thordur@frettabladid.is
Það er hentugt fyrir þá stjórnmálaflokka sem bera ábyrgð á
stöðu ÍLS, en forkastanlegt gagnvart kjósendum sem fá þá ekki
tækifæri til að hafa niðurstöðuna til hliðsjónar í kjörklefanum.
Kostnaður skattgreiðenda vegna ÍLS er nefnilega þegar
orðinn gríðarlegur og verður líklega enn meiri. Í tveimur
skömmtum er sitjandi ríkisstjórn búin að dæla 46 milljörðum
króna inn í sjóðinn og flestir sérfræðingar eru sammála um að
mun meira muni þurfa til. Þeir allra svartsýnustu tala um allt að
200 milljarða króna til viðbótar.
ÍLS hefur ekki uppfyllt eiginfjármarkmið sitt, sem er fimm
prósent, frá því um mitt ár 2008. Vandi hans eykst á hverjum
degi, þar sem sjóðurinn má ekki nota fé sem hann fær vegna
uppgreiddra lána til að borga niður verðtryggðu skuldabréfin
sem hann gaf út til að fjármagna lánin. Árið 2012 lánaði ÍLS til
að mynda út 15 milljarða en uppgreidd lán hjá sjóðnum námu 18
milljörðum. Þessi tilhneiging hefur haldið áfram á þessu ári.
Í febrúar lækkaði Moody´s lánshæfismat sjóðsins svo niður í
ruslflokk, vegna þess að eignasafn hans er talið veikara en áður
hafði verið af látið. Skömmu seinna lét seðlabankastjóri hafa
eftir sér að viðskiptalíkan ÍLS gengi ekki upp. Stjórnendur og
stjórn hans tóku undir það og sögðu raunar að þeir hefðu „ekki
farið í grafgötur með þá skoðun sína“. Samt hefur ekkert verið
gert nema að setja nokkra tugi milljarða króna inn í sjóðinn. Það
er eins og að gefa sjúklingi í hjartastoppi íbúfen og vona að hann
taki við sér.
Það sem ríkisstjórnin hefur gert vegna þessa vanda, fyrir
utan að henda skattfé í hítina, er eftirfarandi: haustið 2011 var
skipaður „vinnuhópur um framtíðarhlutverk“ ÍLS. Hann lauk
störfum í fyrra og í kjölfar var ráðist í lagabreytingar sem tóku
ekkert á kjarnavanda hans. Það er bersýnilegt því að í síðustu
viku var birt frétt á heimasíðu sjóðsins sem bar fyrirsögnina
„Engar ákvarðanir um framtíðarhlutverk Íbúðalánasjóðs“. Þá
var skipaður starfshópur fyrr á þessu ári sem hefur það hlutverk að greina „framtíðarhorfur og framtíðarhlutverk Íbúðalánasjóðs“. Hann á að skila áfangaskýrslu fyrir lok marsmánaðar en ekki liggur fyrir hvenær lokaútgáfa á að koma út. Það
kæmi líklega engum á óvart ef það drægist fram yfir kosningar.
Sem yrði forkastanlegt.

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

Bakkað í stjórnarskrármáli
Nýr formaður Samfylkingarinnar,
Árni Páll Árnason, kastaði sprengju
inn í umræðuna á laugardag þegar
hann sagði að ekki mundi nást að
klára stjórnarskrármálið fyrir þinglok.
Þarna er um algjöran viðsnúning á
stefnu Samfylkingarinnar að ræða,
en breytingar á stjórnarskrá voru
eitt þeirra mála sem forveri Árna
Páls, Jóhanna Sigurðardóttir, lagði
hvað ríkasta áherslu á. Raunar er
athyglisvert að það skuli vera
Árni Páll sem talar fyrir slíkum
hugmyndum, enda ljóst að þær
eru ekki líklegar til vinsælda
fyrir flokkinn. Hefði ekki
verið betra fyrir flokkinn
að Jóhanna sjálf hefði
bakkað með málið?

 Z Z Z  I R U O D J L G  L VV
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Hún hefur hins vegar ekkert tjáð sig
um málið, sem bendir til þess að hún
sé ekki sérstaklega sátt við málatilbúnaðinn.

Samstaða, en þó ekki
Árni Páll var kokhraustur þegar hann
ræddi við Ríkisútvarpið um málið og
sagði samstöðu innan flokks síns um
þessa leið. Mikill skilningur væri á því
að klára ætti málið í áföngum. Ekki
virðist Lúðvík Geirsson, fulltrúi
flokksins í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd,
hafa heyrt af þeirri
samstöðu, því hann
vill ljúka málinu
öllu fyrir
þinglok.

Ótrúlegur vandræðagangur
Það þarf hins vegar ekki að koma á
óvart að svo sé komið fyrir málinu.
Stjórnlagaráð skilaði tillögum sínum
í júlí 2011. Stjórnarmeirihlutanum
tókst hins vegar ekki að búa svo um
hnútana að hægt yrði að kjósa um
þær tillögur óbreyttar, að viðbættum
sex spurningum, samhliða forsetakosningum tæpu ári síðar. Og nú er
hann að brenna inni á tíma með mál
sem átti að vera skrautfjöður í hans
hatt. Það getur ekki verið gott fyrir
stjórnarflokkana að bakka í málinu
svo skömmu fyrir kosningar, því
hvernig sem menn fóðra það þá er
það nákvæmlega það sem þeir eru
að gera.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Ísland þarf ríkisolíufyrirtæki
OLÍULEIT

MEISTARATAKTAR
Áhrifamikil frásögn
af óþrjótandi ást,
hugrekki og gæsku
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Össur
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

Jan Mayen-samningarnir frá 1980 og
1981 eru með sterkustu samningum sem
íslenska utanríkisþjónustan hefur gert.
Þeir voru tær snilld. Af miklu hugviti
náðu samningamenn okkar fram hagstæðum reglum um hlutdeild í hugsanlegum
olíulindum svæðisins. Þannig var afmarkað eins konar sameiginlegt nýtingarsvæði
og á Ísland rétt á 25% þátttöku í olíustarfsemi á norska hluta svæðisins og Noregur
á 25% þátttöku á íslenska hlutanum.
Samkvæmt samkomulaginu njóta
Íslendingar margvíslegs hagræðis
umfram Norðmenn. Endanlegur samningur mælti svo fyrir að ætluðu Norðmenn að
nýta rétt til fjórðungshlutdeildar í lindum
Íslandsmegin, þar sem nú heitir Drekasvæðið, yrðu þeir að tilkynna það eigi
síðar en mánuði eftir úthlutun rannsóknarleyfa. Þann rétt notfærði norska ríkisolíufyrirtækið sér varðandi leyfin tvö sem
var úthlutað á Drekanum sl. sumar. Þeir
bera þannig frá upphafi fjórðung kostnaðar við að koma svæðinu í vinnanlegt horf.
Íslendingar geta hins vegar beðið með
ákvörðun þangað til fyrir liggur að byrjað
er að draga upp olíu eða gas Noregsmegin
og líkur eru á að hún sé arðbær. Áhætta
íslenska ríkisins af slíkri þátttöku er
því nær engin. Utan um íslensku hlutina
í olíulindum Norðmanna er hins vegar

➜ Næsta skref er að stofna ríkis-

olíufélag til að halda utan um hluti
Íslands í olíulindum Norðmanna
sem verða til á vinnslusvæðinu
Noregsmegin miðlínunnar.
brýnt að stofna sérstakt ríkisolíufélag,
líkt og Norðmenn gera í sama tilgangi.
Fyrir því er raunar gert ráð í olíulögunum
sem ég lagði fram á sínum tíma. Með
þessu fyrirkomulagi bera Íslendingar
enga fjárhagslega áhættu. Olíusjóðurinn
yrði hlutafélag, sem dregur enn úr áhættu
ríkisins.
Hagnaður þess gæti runnið í sérstakan olíusjóð eða auðlindasjóð að fordæmi Norðmanna. Þannig yrði tryggt að
afrakstur lindanna kæmi núverandi kynslóðum aðeins til góða að litlu leyti en
yrði ávaxtaður fyrir komandi kynslóðir, í
krafti þeirrar fallegu röksemdar að hinir
ófæddu eigi sinn skerf í endanlegum auðlindum þjóðarinnar.
Næsta skref er að stofna ríkisolíufélag til að halda utan um hluti Íslands
í olíulindum Norðmanna sem verða til á
vinnslusvæðinu Noregsmegin miðlínunnar. Staða Íslands sem olíuríkis styrkist því
fyrr sem það er gert.
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Er íslenska útlenska?
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Á netinu má sjá erindi Þorvaldar Þorsteinssonar – þess snilldarmanns – á málþingi BÍL um
skapandi greinar frá sjónarhóli
listamanna þar sem hann deildi á
tilhneigingu til að beita akademískum vinnubrögðum í listsköpun.
Hann talaði um „gervireynd“ í því
sambandi.
Í erindinu vék hann stuttlega
að íslenskunni og aðferðum okkar
við að kenna krökkum hana. Hann
sagði eitthvað á þá leið að krakkarnir hefðu í raun ámóta færni í
að nota íslensku og konsertpíanisti
hefur á hljóðfæri sitt, en kennsluháttunum mætti líkja við það að
konsertpíanistinn einblíndi í þjálfun sinni á feilnóturnar – krakkarnir skilgreina málnotkun sína út frá
feilnótunum – og áherslan á greiningu og lýsingu málsins fremur en
beitingu þess jafngilti því að láta
konsertpíanistann einbeita sér að
því að taka flygilinn í sundur og
setja hann aftur saman í réttri röð.
Málótti og málþótti
Þetta er frábær líking hjá Þorvaldi.
Þegar einblínt er á að kenna málið út
frá villunum en ekki möguleikunum
sem í því felast gleymist að krakkarnir kunna málið þegar þeir koma
í skólann. Stundum hefur hvarflað
að manni að markmið íslenskukennslu í skólum sé að sýna börnum
fram á að íslenska sé útlenska. Og
ekki bara útlenska heldur ákaflega
erfið útlenska sem þau muni aldrei
ná tökum á. Er þetta atviksorð? Er
þetta óákveðið fornafn (hvur fjárinn sem það nú annars er)? Kenniliður? Sagnliður? Veistu þetta ekki?
Þá kanntu ekki íslensku. Íslenska er
nefnilega útlenska.
Stundum hittir maður fólk með
ómælda frásagnargáfu sem getur
haldið áheyrendum föngnum með
snilldarlega uppbyggðum sögum en
þegar maður spyr hvort þetta fólk
hafi ekki löngun til skrifta er eins
og tenginguna vanti milli munnlegrar málnotkunar og skriflegrar;
það segist ekki kunna neitt; kannski
af því að það man ekki hvenær

maður skrifar „geysa“ og hvenær
„geisa“. Þessu fólki hefur verið talin
trú um að íslenska sé útlenska. Erfitt mál sem það muni aldrei geta
lært. Og það fyllist málótta.
Aðrir fyllast málþótta. Til er fólk
sem amast við málfari samborgara
sinna, ekki síst þeirra sem hafa
atvinnu af því að nota tungumálið
– tala í útvarp eða skrifa í blöð. Til
dæmis les maður iðulega aðfinnslur
um þau Andra Frey og Gunnu Dís
sem eru á morgnana á Rás tvö, fólk
sem er einmitt sérstaklega gaman að
hlusta á af því að þau eiga svo auðvelt með að tjá sig, hafa skemmtilegt
tungutak með sterku svipmóti.
Þessi málgæslustörf eru af
góðum hug sprottin – umhyggju
fyrir varnarlausum menningarverðmætum í spilltum heimi. En
hún er seig sú gamla og ekki víst
að hún þurfi á slíkri umhyggju að
halda. Við erum ekki stödd á safni
þar sem einungis má fara hljóðlega
um sali og skoða viðkvæmu orðin,
sem hreinsuð eru reglulega af fólki
með hvíta hanska. Íslenskan brotnar ekki þó að einhver segi „Ég vill“.
Hún er heldur ekki latína, endanlegt, lokað mengi. Hún er ekki viðkvæmt blóm að berjast fyrir lífi sínu
í menningarnæðingnum: hún er einmitt eins og íslenskur heiðagróður:
kraftmikil og ódrepandi. Hún er
ekki hrum og veikbyggð heldur
sterk og frjósöm. Hún er „orða frjósöm móðir“ eins og Bólu-Hjálmar
kvað. Nýjasta dönskuslettan vitnar
um þetta: „Haltu kjafti, hvað var
gaman í gær,“ segja krakkarnir
upp á dönsku, en danskurinn lætur
þennan frasa duga: hér eru daglega
búnir til nýir: „Farðu í sturtu, hvað
mig langar í pönnuköku“, „farðu á
ball í Garðabæ hvað Snjólfur er vitlaus“, „skafl beygjattu skalli, hvað
þetta er ljót peysa“. Orða frjósöm
móðir. Það er svo gaman að bulla á
íslensku. Hún er svo opin og frjósöm
og til í tuskið. Hún er svo blæbrigðarík, svo sveigjanleg og teygjanleg –
og beygjanleg.
„Ýmsir, báðir, sérhver…“
Málþótti eins er málótti annars.
Og málflótti þess þriðja. Í skólakerfinu grúfa blessuð börnin sig
yfir setningafræðina – taka flygilinn í sundur – og geta romsað upp úr
sér óákveðnum fornöfnum – annar,
fáeinir, enginn, neinn, / vömb,

En við verðum líka
að muna að íslenska
er handa okkur...
keppur, laki, vinstur – en þau læra
ekki að tjá sig; tala, skrifa, skálda,
bulla; móta hugsun í orð, nota þetta
tungumál sem þau kunna. Það er
eftirlátið Junior Chamber hreyfingunni að þjálfa ungt fólk í því
að halda ræður, og virðist áskilið
í þeirri þjálfun að hafa enga sannfæringu en þykjast hafa hana og
eru gefin stig fyrir að baða út höndunum, hvessa augun, hækka og
lækka róminn. Útkoman er gervimælska, ámóta spennandi og kjötlokur frá Borgarnesi. Fyrir vikið
eru ræðustólar landsins þéttsetnir fólki sem baðar út höndunum og
talar hálfkjökrandi um málefni sem
því stendur í rauninni hjartanlega á
sama um.
Vandað málfar vitnar um vandaða hugsun; vont málfar sýnir
vonda hugsun. Eitt einkenni góðærisins var mikil löngun til að tala
ensku öllum stundum, kannski af
því að íslenskan er svo gagnsæ að
allt skilst sem maður segir. Hefði
hrunið ekki komið er eins víst að
útrásarvíkingarnir (sem nú bíða
í ofvæni eftir kosningaúrslitum)
hefðu haft sitt fram, búnir að taka
skortstöðu á íslenskuna og enska
orðið opinbert tungumál hér á
landi. Og kannski er erfitt að rökstyðja hvers vegna við eigum að tala
þetta skrýtna mál, sem enginn kann
víst almennilega, nema nokkrir sérlundaðir prófarkalesarar – og það að
málið sé skemmtilegt og dásamlegt
og orða frjósöm móðir nær kannski
skammt. En við hérna erum eina
fólkið í heiminum sem talar þetta
mál. Okkur er trúað fyrir því. Hættum við að tala íslensku deyr hún og
veröldin verður einum hugsunarhættinum fátækari: enginn sem
skilur Njálu, Laxness og Þórberg
og ljóðin öll og allt hitt sem heilan
heim margbrotinna og fínlega samofinna hugmynda þarf til að skynja
að fullu: heilt tungumál. En við
verðum líka að muna að íslenska er
handa okkur; til þess að nota hana
þurfum við ekki að þylja upp þessi
fornöfn sem aldrei geta ákveðið sig.
Hún er okkar mál. Íslenska er ekki
útlenska. Hún er innlenska.

Markvissar og raunhæfar aðgerðir
í þágu heimilanna sem má koma
í framkvæmd án tafar.
› Verðtrygging á húsnæðis- og
neytendalánum verði ekki
almenn regla
› Auðveldum afborganir af húsnæðislánum með skattaafslætti
› Fellum niður skatt þegar greitt er inn
á höfuðstól húsnæðislána í stað þess
að greiða í séreignarsjóð
› Leyfum skuldsettum íbúðareigendum
að hefja nýtt líf án gjaldþrots
› Afnemum stimpilgjöld

Í þágu heimilanna
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Það þarf þjóð til að
vernda barn
Va n r æ k s l a e r e i n BARNAHEILL
➜ Barnið á alltaf að
birtingarmynda ofbeldis
njóta vafans og það er
gegn barni. Þegar þörfhlutverk fagfólksins að
um barns er ekki sinnt
nægjanlega þannig að
meta hvort aðbúnaði
barninu er búin hætta
barnsins er ábótavant.
af, eða það getur leitt til
skaða á þroska þess, er
um vanrækslu að ræða.
neyðarlínu 112 eða lögreglu,
Vanræksla getur verið Sigríður
grun um að barn sé beitt
líkamleg, tilfinningaleg Guðlaugsdóttir
ofbeldi eða það búi við óviðeða sálræn og vanræksla verkefnastjóri
unandi aðstæður. Því miður
getur einnig snúið að
er raunin oft sú að þessari
umsjón og eftirliti varðskyldu er ekki framfylgt.
andi nám. Þegar rætt er um vanHafa má í huga að sá sem tilkynnir
rækslu er ekki átt við eitt og eitt
getur óskað eftir nafnleynd gagnskipti heldur síendurtekin atvik. Til
vart öðrum en barnaverndarstarfsdæmis telst til vanrækslu ef sex ára
manni. Barnið á ávallt að njóta vafgamalt barn kemur ítrekað of seint
ans og það er hlutverk fagfólksins
í skóla, kemur þangað óhreint eða í
að meta hvort aðbúnaði barnsins er
skítugum fötum dag eftir dag eða
ábótavant.
fær ekki næga hvíld að staðaldri.
Á vef samtakanna, www.barnaForeldrar bera einfaldlega ábyrgð
heill.is/verndumborn má finna náná að þessir þættir séu í lagi. Vanari upplýsingar um vernd barna
gegn ofbeldi, hvernig þekkja má
ræksla getur orðið til þess að barn
einkennin og hvernig bregðast
getur dregist aftur úr jafnöldrum
skuli við. Það er bæði siðferðissínum á mismunandi hátt, átt erfiðara með að leysa úr vandamálum og
leg og lagaleg skylda okkar að tilárangur þess í skóla orðið slakari.
kynna um grun á ofbeldi eða vanEinnig getur vanræksla orðið til
rækslu gegn barni. Það þarf þjóð til
þess að barn verði berskjaldaðra
að vernda barn.
fyrir öðru ofbeldi, s.s. kynferðisNú stendur yfir átakið Út að
borða fyrir börnin þar sem sexofbeldi. Vanræksla getur því valdtán veitingastaðir og viðskiptaið varanlegum skaða bæði andlega
vinir þeirra styðja vernd barna
og líkamlega.
Samkvæmt íslenskum lögum ber
gegn ofbeldi með því að gefa hluta
öllum skylda að tilkynna til viðaf verði valinna rétta til verkefna
komandi barnaverndarnefndar,
Barnaheilla.

Tökum á skulda- og
greiðsluvanda heimilanna

Fyrirmyndar
y y
fyrirtækii
20122
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1213 Hrafn Sveinbjarnarson á Eyri við Arnarfjörð er veginn á
heimili sínu eftir aðför Þorvalds í Vatnsfirði.
1461 Rósastríðið: Hertoginn af Jórvík hertekur Lundúnir og lýsir
sjálfan sig Játvarð 4. Englandskonung.
1861 Abraham Lincoln verður sextándi forseti Bandaríkjanna.
1936 Zeppelin-loftfarið Hindenburg flýgur sitt fyrsta reynsluflug.
1945 Finnland segir Þýskalandi stríð á hendur.
1955 Armed Forces Radio and Television Service Keflavik fær
heimild íslenskra stjórnvalda til sjónvarpsútsendinga.
1964 Hljómar frá Keflavík slá í gegn á fyrstu Bítlatónleikum á
Íslandi, sem haldnir eru í Háskólabíói. Fjórar aðrar hljómsveitir
koma fram á þessum tónleikum.
1968 Fyrsta leikritið sem sett er upp sérstaklega fyrir sjónvarp
á Íslandi er sent út. Það var verkið Romm handa Rósalind eftir
Jökul Jakobsson.
1983 Menningarmiðstöðin Gerðuberg er opnuð í Breiðholtshverfi í Reykjavík.
2000 PlayStation 2 kemur fyrst út í Japan.

Okkar ástkæri

JÓN SÖRING
Njarðarvöllum 6, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann
24. febrúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Lilja Gunnarsdóttir.

Eiginmaður minn og faðir okkar,

KIRKJUVÖRÐURINN Margrét Guðjónsdóttir segir starfsemi Kvenfélags Langholtskirkju sjaldan hafa verið með meiri blóma þótt það hafi

starfað í sextíu ár.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

INGIMUNDUR JÓNSSON
skipstjóri,
Lindarhvammi 12, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 22. febrúar. Hann
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 5. mars klukkan 13.00.
Sjöfn Magnúsdóttir
Jón Ingimundarson
Hafsteinn Ingimundarson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

JÓN PÁLL INGIBERGSSON
pípulagningameistari,
til heimilis að Furugerði 1, Reykjavík,

lést á LSH Fossvogi fimmtudaginn
21. febrúar. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 6. mars kl. 13.00.
Ingibjörg Jónsdóttir
Þorsteinn Friðþjófsson
Guðrún Kolbeins Jónsdóttir Eyjólfur Kolbeins
Þuríður Jónsdóttir
Sigurður Heimir Sigurðsson
Málfríður Jónsdóttir
Sigurður Jónsson
Olga Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

571 8222
82o 3939 svafar
82o 3938 hermann

Virðing Reynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn
www.kvedja.is

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

Sextíu ára og yngist
með hverju árinu
Kvenfélag Langholtssóknar fagnar sextíu ára afmæli um þessar mundir og í kvöld verður
haldin afmælishátíð þar sem boðið er upp á skemmtun í tali og tónum, góðan mat og
góðan félagsskap, að sögn Margrétar Guðjónsdóttur kirkjuvarðar.
Kvenfélagið var stofnað 12. mars 1953
en allir fundir í félaginu eru haldnir
fyrsta mánudag hvers mánaðar þannig að við munum halda upp á afmælið
í kvöld,“ segir Margrét Guðjónsdóttir,
kirkjuvörður og formaður afmælisnefndar kvenfélagsins. „Hátíðin
verður haldin inni í kirkju og biskup
Íslands verður með okkur ásamt
öðrum góðum gestum. Þar verður
dagskrá í tali og tónum og síðan flytjum við okkur yfir í safnaðarheimilið,
þar sem Björk Jakobsdóttir leikkona
ætlar að vera með okkur. Þar ætlum
við bara að njóta þess að vera saman,
borða góðan mat og gleðjast.“
Og stendur starfsemi félagsins enn
með blóma, koma ungar konur inn í það
í dag? „Já, núna. Fyrir nokkrum árum
var staðan þannig að meirihluti félagskvenna var orðinn frekar fullorðinn og

séð fram á það að endurnýjunar væri
þörf ef félagið ætti að lifa áfram. Þá
var tekin sú ákvörðun að fá ungar
konur til liðs við félagið og kvenfélagskonur fóru og hittu ungar konur bæði
hér í söfnuðinum og eins á mömmumorgnum og kynntu félagið. Árangurinn lét ekki á sér standa og ungum
konum fjölgaði til muna í félaginu.
Eitt af því sem gert var til að höfða
til yngri kvenna var að stofnað var til
prjónakaffis, stofnaður gönguhópur,
skrapphópur, leshópur, tónlistarhópur
og bænahópur og starfsemin stendur
nú með miklum blóma.“
Hvert er hlutverk kvenfélagsins í
safnaðarstarfinu? „Fyrst og fremst að
hlúa að innviðum kirkjunnar. Kvenfélagið hefur í áranna rás fjármagnað
marga ótrúlega flotta og góða hluti og í
fyrra gaf það til dæmis kirkjunni eina

ÞETTA GERÐIST 4. MARS 1933

Roosevelt sver embættiseið
Þennan dag árið 1933 sór Franklin Delano Roosevelt embættiseið sem forseti Bandaríkjanna. Kreppan mikla var í algleymingi
um þær mundir og við innsetningarathöfnina kynnti Roosevelt
löndum sínum „New deal“-stefnu sína og mælti hin fleygu orð að
það væri ekkert að óttast nema óttann sjálfan.
Roosevelt fæddist árið 1882 í New York. Frændi hans var
Theodore Roosevelt, forseti Bandaríkjanna árin 1901 til 1909.
Árið 1905 kvæntist hann Önnu Eleanor Roosevelt og var kjörinn
á þing fyrir demókrata fimm árum síðar. Árið 1920 var hann varaforsetaefni demókrata í forsetakosningunum sem repúblikanar
unnu. Ári síðar veiktist hann af lömunarveiki og var bundinn við
spelkur og hjólastól allar götur síðan.
Árið 1928 var Roosevelt kjörinn ríkisstjóri New York-ríkis og
bauð sig fram til forseta fjórum áður síðar. Hann gjörsigraði
Herbert Hoover, sitjandi forseta, sem margir kenndu um kreppuna.
Roosevelt tryggði sér endurkjör auðveldlega árið 1936 og var
fyrstur bandarískra forseta til að bjóða sig fram í þriðja sinn
árið 1940. Ári seinna lýstu Bandaríkin stríði á hendur Japan og
Þýskalandi, sem hafði úrslitaáhrif í stríðinu og markaði endalok
einangrunarstefnu Bandaríkjanna.

og hálfa milljón. Eins ef eitthvað hefur
þurft að gera hérna, þurft að mála eða
vantað húsgögn, þá hefur kvenfélagið
séð um það og á fimmtíu ára afmæli
félagsins gaf það kirkjunni glerlistaverkið eftir Sigríði Ásgeirsdóttur sem
nú eru hliðargluggar kirkjunnar. Svona
mætti lengi telja en þetta snýst líka
bara um félagsskapinn, að koma saman
og skemmta sér og styrkja böndin milli
kvennanna.“
Og heldur endurnýjun félagsins
áfram? „Já, já, já. Við erum vakin og
sofin yfir því að fá fleiri konur inn í
félagið og ágætt að það komi fram
að þær þurfa alls ekki að tilheyra
Langholtssókn, það eru allar konur
velkomnar.“
Þannig að þetta sextuga félag lifir
góðu lífi? „Já, félagið er ungt og yngist
með hverju árinu.“ fridrikab@frettabladid.is

ENDURNÝTT HRÁEFNI
Hollenski hönnuðurinn Joost Gehem hefur
hannað kolla úr heilu búslóðunum sem
fallið hafa til eftir dauða, skilnaði og gjaldþrot. Hann hefur þannig búið til hráefni úr
stólum, teppum og ýmsu fleiru en frá þessu
greinir vefsíðan www.dezeen.com.
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SÖGULEGT HÚS
HÖNNUNARMARS Vaktarabærinn hefur verið endurgerður af Minjavernd.
Á HönnunarMars verður bærinn opnaður með samsýningu fjögurra hönnuða
sem hafa hannað muni sérstaklega fyrir húsið.

S
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amsýning fjögurra hönnuða á
HönnunarMars mun marka upphaf endurnýjaðra lífdaga eins
elsta hússins í Grjótaþorpinu í Reykjavík, Vaktarbæjarins svokallaða, að
Garðastræti 23. Húsið verður opnað almenningi með nýjum innréttingum og
innanstokksmunum eftir þau Gulleik
Lövskar húsgagnahönnuð, Guðbjörgu
Kristínu Ingvarsdóttur skartgripahönnuð og Ingibjörgu Helgu Ágústsdóttur
og Ásdísi Birgisdóttur textílhönnuði.
„Mér var falið að vinna munstur
fyrir húsið,“ segir Ásdís, en hún vinnur
upp úr gömlum munstrum frá því um
aldamótin 1800. „Þetta eru vefnaðarmunstur sem ég vinn upp úr Sjónabók
sem Heimilisiðnaðarfélagið gaf út.
Ég yfirfæri munstrið á filmur innan á

glugga, í gluggatjöld og einnig í voðir
og púða,“ bætir hún við. Í eldhússkápum hússins verður að finna bollastell eftir Guðbjörgu Kristínu Ingvarsdóttur skartgripahönnuð en munstrið
á stellinu er unnið út frá úr skartgripalínu hennar í samvinnu við finnska
hönnunarteymið Elinno. Stellið kom út
fyrir þremur árum en Guðbjörg hefur
bætt við það munum sem kynntir
verða við opnun hússins.
Eldhúsborð og stólar, sófi og svefnbekkur í húsinu eru eftir húsgagnahönnuðinn Gulleik Lövskar. „Hönnun
mín þykir tímalaus í útliti og fellur því
vel þarna inn,“ segir Gulleik. Þá verða á
veggjum myndir eftir Ingibjörgu Helgu
Ágústsdóttur, en við gerð þeirra tók
hún mið af sögu hússins.

ÍSLENSK HÖNNUN
Þau Gulleik Lövskar,
Guðbjörg Ingvarsdóttir
og Ásdís Birgisdóttir
hönnuðu muni inn í
Vaktarabæinn en bærinn
verður opnaður almenningi á HönnunarMars.
MYND/VILHELM
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KRYDD Í ELDHÚSIÐ
KRYDDJURTIR Allir geta ræktað eigin kryddjurtir heima fyrir. Það er bæði
ódýrt og hollt fyrir líkama og sál auk þess sem það sparar pening.
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að er lítið mál að rækta kryddjurtir í heimahúsum hérlendis
allt árið um kring. Yfir dimmustu
mánuðina er þó nauðsynlegt að nota
plöntulýsingu en með hækkandi sól og
lengri dagsbirtu í mars gerist þess ekki
lengur þörf. Lára Jónsdóttir garðyrkjufræðingur segir dagsbirtuna orðna það
mikla um þessar mundir að vel sé hægt
að hefja ræktun heima án plöntulýsingar, sem aftur á móti sé nauðsynleg
frá nóvember fram í febrúar. „Núna
er rétti tíminn til að hefja ræktun án
hjálparmeðala. Það er hægt að rækta
nánast allar algengustu kryddjurtirnar
innanhúss og því um að gera að prófa
sig áfram. Ef markmiðið er að sá fyrir
kryddjurtum sem planta á úti seinna er
langbest að byrja sem fyrst.“

Að sögn Láru þarf fátt annað en góða
gróðurmold, smá sáðmold og hreinan
pott eða bakka. Flest fræin taka um 1020 daga að spíra. „Fyrst um sinn þarf
ræktunin smá umhirðu. Passa þarf að
fræin fái jafnan raka og því er best að
breiða plast yfir fyrst um sinn, þó þannig að lofti vel um. Þegar fyrstu grænu
blöðin koma upp þarf að taka plastið af
og lofta um og vökva meira.“
Lára segir algengustu mistökin við
heimaræktun vera þau að sá of miklu af
fræjum á sama tíma. „Auk þess gleyma
margir því að birta og raki skipta máli.
Þegar vöxturinn er kominn vel á veg
þarf að gefa þeim næringu og svo þarf
að passa upp á ofþornun en þó ekki
drekkja þeim í vatni. Það þarf að finna
þennan gullna meðalveg.“

LÍTIÐ MÁL
„Það er hægt að rækta
nánast allar algengustu
kryddjurtirnar innanhúss,“ segir Lára Jónsdóttir garðyrkjufræðingur.
MYND/GVA

HEIMARÆKTUN
Flest fræin taka 10-20
daga að spíra.
MYND/GVA

STÆRRI OG GLÆSILEGRI
RÍTA BÆJARLIND
OPNAÐ Á HÖNNUNARMARS Vaktarabærinn að Garðastræti 23 er eitt elsta húsið í
Grjótaþorpinu. Hann mun prýða íslensk hönnun.

Full búð af nýjum vörum
Str. 36 - 56/58

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6, s. 554-7030
www.rita.is

SAGA VAKTARABÆJARINS
Guðmundur vaktari Gissurarson
byggði húsið upphaflega sem
pakkhús árið 1848 eða skömmu
áður. Guðmundur var vaktari
Reykjavíkur frá 1830 til 1865, en
embætti vaktara hafði verið í
Reykjavík með hléum frá 1780.
Húsið er jafnframt eina húsið
sem eftir stendur af bæjarhúsunum í Grjóta, sem var hjáleiga frá
Víkurbænum, ein af átta slíkum
sem getið er í Jarðabókinni 1703,
en jörðin var lögð kaupstaðnum
Reykjavík til við stofnun hans
árið 1786. Skömmu fyrir árið

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

1860 var búið að stækka húsið
í núverandi stærð sína og árið
1868 eru fyrstu heimildir um að
búið sé í húsinu. Stefán Egilsson
og Sesselja Sigvaldadóttir ljósmóðir keyptu húsið öðru sinni
árið 1880, en þau voru foreldrar
Sigvalda Kaldalóns. Sigvaldi
fæddist í húsinu og bjó þar
fyrstu átta ár ævi sinnar.
Vaktarabærinn verur nýttur í
útleigu til listamanna og ferðamanna og til ýmissa viðburða.
HönnunarMars fer fram dagana
14. til 17. mars.
■

heida@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón
Laufdal
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir,
jmh@365.is, s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s.
512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 |
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur*

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum
101 og 105 Reykjavík.
vík.
ur
Ákveðnir kaupendur
Talaðu endilega
bíða eftir réttu
við Auði í síma
eigninni.
824-7772 eða
audur@fasteignasalan.is

FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA

820 8081
Sylvía G. Walthersdóttir

Haukur Halldórsson, hdl.
Löggiltur fasteignasali

sylvia@remax.is

Fallegt og vel hannað
einbýli í Hafnarfirði
Þingholt kynnir: Glæsilegt
einbýlishús á einni hæð með
tvöföldum bílskúr og vandaðri
verönd í Hafnarfirði, samtals
270 fm.

H

úsið er með þremur rúmgóðum svefnherbergjum,
stórum stofum og glæsilegu eldhúsi. Forstofan er flísalögð, góður fataskápur og gestasnyrting. Rúmgott parkettlagt
hol. Stofan er sömuleiðis parkettlögð en þaðan er útgangur út á
stóra lokaða verönd með bekkjum
og heitum potti.
Þrjú svefnherbergi, hvert um
20 fm að stærð, með skápum.
Parkett á gólfum. Inn af hjónaherbergi er fataherbergi og flísalagt baðherbergi sem er með
bæði hornbaðkari og sturtuklefa.
Þvottahúsið er með góðri inn-

Húsið er búið vönduðum innréttingum og gólfefnum.

réttingu en þaðan er útgangur á
baklóð og innangengt í bílskúrinn
sem er breiður og góður með hita,
rafmagni og vatni.
Húsið er glæsilegt í alla staði í

enda á lokaðri götu. Vandaðar innréttingu og hönnun.
Allar upplýsingar gefur Sigurður hjá fasteignasölunni Þingholti í
síma 616-8880 eða sos@tingholt.is.

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

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook

Langamýri - hæð með bílskúr
Góð neðri sérhæð með bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi, sjónvarpshol,
endurnýjað bað. Eldhús með snyrtilegri innréttingu
og borðkrók. Flísalögð stofa og borðstofa með
útgengi út í snyrtilegan garð. Fullbúinn bílskúr.
Snyrtileg og vel umgengin eign á frábærum stað í
Garðabæ. V. 29,9 m.

Gullsmári - eldri borgarar.
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin er á 9. hæð með miklu útsýni.
Yﬁrbyggðar suðursvalir. Á jarðhæð er tengibygging sem í er fjölbreytt félagsstarf á vegum eldri
borgara. Frábær staðsetning þar sem öll þjónusta
er í göngufæri. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. V. 29 m.

Holtsgata Hfj. - 2ja herb.
Vinaleg og töluvert mikið endurnýjuð 2ja herbergja
íbúð á miðhæð við miðbæ Hafnarfjarðar. Heildarstærð 51,9 fm. Áhv. 11,6. milj. Verð 14,9 millj.

Vindakór - 3ja með sólpalli.
Björt og rúmgóð um 100 fm íbuð á jarðhæð
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar
og fallegt parket á gólfum. Stór aﬂokaður suðursólpallur út frá stofu. Verð 25,9 millj.

Skeljagrandi - 2ja herb og bílsk.
Falleg, mikið endurnýjuð 68 fm íbúð með
sérinngangi og meðfylgandi stæði í bílskýli. Gott
skipulag, svefnherbergi, vinnuhol, vandað eldhús
og stór stofa með útgang á vestur svalir. Laus til
afhendingar. Hagstætt verð - Áhv 15,5 m.

Þórðarsveigur - 3ja herb.
Mjög góð um 87 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Parket og ﬂísar á
gólfum. Þvottahús og vinnuherb. innan íbúðar.
Gott skipulag. Verð 24,9 millj.

Birkihæð Garðabæ - raðhús.
Sérlega vandað og vel um gengið raðhús á einni
hæð, alls 185,5 fm. Vandaðar innréttingar og
gólfefni, stór suðursólpallur, fallegt útsýni og
tvöfaldur bílskúr. Stórar stofur, mikil lofthæð og tvö
herbergi. Verð 55,0 milljónir.

Víðihlíð - 2ja íbúða raðhús
Vandað vel skipulagt 380 fm raðhús með aukaíbúð
á neðstu hæð. Húsið sem er 300fm og telur 5 herbergi á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Aukaíbúð er 76,5fm á jarðhæð með sérinngangi,
einkabílastæði og tilvalinn til útleigu. Byggingarár
1983. V. 84,0 m.

Hvassaleiti - eldri borgarar
Í einkasölu 3ja herbergja 114,4 fm íbúð á fyrstu
hæð (jarðhæð) með hellulagðri verönd í VR-blokkinni. Mikil þjónusta. Parket og ﬂísar á gólfum. Gott
skipulag. Íbúðin er laus strax við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu. Nánari upplýsingar veitir
Gústaf Adolf lgf.

Skólastræti, 101 Rvk.
Neðri sérhæð í 2-býli við hliðina á MR, gengið inn
frá Amtmannsstíg. Tvö svefnherbergi. Parket, ﬂísar
og korkur á gólfum. Sjarmerandi íbúð. Stór lóð í
góðri rækt. Verönd. Verð 28,5 millj.
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Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@fastmark.is

Viggó Sigursteinsson
Sölumaður
viggo@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
2JA HERBERGJA

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

BRÆÐRABORGARSTÍGUR- REYKJAVÍK

SKÚLAGATA- 55 ÁRA+. LAUS STRAX.

FÁLKAGATA – REYKJAVÍK. 6 HERB.

GNITAKÓR-KÓPAVOGI

-

- 101,1 fm. 3ja – 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Sér stæði í bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpshol. 2 svefnherb.
- Flísalagðar yﬁrbyggðar svalir.
33,5 millj.
- Hús nýviðgert að utan og málað.

-

- 343,8 fm. einbýli á tveimur hæðum að meðt. 36,0 fm. bílskúr.
- 131,0 fm. efri hæð hússins er í dag ein íbúð.
- Tvær 85,0 fm. 2ja herb. íbúðir á neðri hæð.
- Húsið er vel staðsett á góðum útsýnisstað.
73,9 millj.

BOÐAGRANDI- REYKJAVÍK.

HÖRÐUKÓR-KÓPAVOGI.

HÖRÐUKÓR 3- KÓPAVOGI. 4RA HERB.

HÓLAVALLAGATA- REYKJAVÍK.

-

-

-

-

80,7 fm. 2ja – 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Tvennar svalir, til suðausturs og norðvesturs.
Samliggjandi borð – og setustofa. Eitt svefnherbergi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
26,9 millj.

85,0 fm. íbúð á jarðhæð auk sér stæðis í lokuðu bílskýli.
Útgangur á verönd út af eldhúsi og stofu.
Þvottaherbergi innan íbúðar.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
27,0 millj.

Góð 96,6 fm. íbúð á 11. hæð í álklæddu fjölbýli.
Frábært útsýni til suðausturs. Flísalagðar svalir.
Opið eldhús með beykiinnrétt. 2 rúmgóð herbergi.
Sér stæði í lokuðu bílskýli.
26,6

millj.

131,6 fm. 6 herbergja íbúð á 2. hæð.
Samliggjandi stofur. 4 herbergi. Suðursvalir.
Hús nýlega viðgert og málað að utan.
Lokaður bakgarður. Tilvalin eign fyrir
barnafólk.

37,9 millj.

Björt og vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð.
Stórar og bjartar stofur. Yﬁrbyggðar svalir.
Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum
Sér stæði í bílakjallara.
31,5 millj.

Virðulegt 380,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk bílskúrs.
Þrjár samþykktar íbúðir.
Mögulegt að byggja eina hæð ofan á húsið.
Frábær staðsetning við Landakotstún.

RAUÐAVAÐ – REYKJAVÍK

SKIPASUND- REYKJAVÍK.

RÁNARGATA – REYKJAVÍK.

MÓAFLÖT-GARÐABÆ.

-

-

-

-

Vönduð 91,3 fm. íbúð á jarðhæð.
Sérinngangur auk sér stæðis í bílageymslu.
Sér hellulögð verönd til suðurs.
Eikarinnréttingar og þvottaherbergi innan
íbúðar.

23,9 millj.

Góð 70,9 fm. íbúð með sérinngangi á jarðhæð.
Björt stofa. Uppgerðar innréttingar í eldhúsi.
Stór sameiginleg lóð í rækt. Hellulögð aðkoma.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
17,9

millj.

82,1 fm. íbúð á 1. hæð í þessu fallega steinhúsi.
Lítil stúdíóíbúð í kjallara.
2 svefnherbergi á hæðinni. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Eign sem er í útleigu í dag. Góðar leigutekjur. 30,5

millj.

160,7 fm. raðhús auk 42,7 fm. bílskúrs.
Hús mikið endurnýjað fyrir um 10 árum síðan.
3 svefnherbergi.
Ræktuð og skjólgóð lóð til suðurs og vesturs.

54,9 millj.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK

BREKKULÆKUR- REYKJAVÍK

SAFAMÝRI- R.VÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

HAUKANES – GARÐABÆ.

-

- 106,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni 11,5 fm. sér
geymslu.
- Stórar austursvalir út af stofu.
- Nýlegir gluggar, þak og skolplagnir frá húsi. 28,5
- Göngufæri í sundlaug. Stutt í alla þjónustu.

-

- 274,0 fm. einbýlishús að meðt. 63,0 fm. innb. tvöföldum bílskúr.
- Skemmtilega hönnuð eign.
- Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað.
- 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og með
69,0 millj.
góðu útsýni.

69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
Ytra byrði hússins er gott og í góðu við15,7 millj.
haldi.

millj.

FÁFNISNES

118,6 fm. neðri sérhæð auk sér geymslu í kjallara.
28,4 fm. bílskúr, innréttaður sem studíóíbúð.
4 svefnherbergi.
Svalir til suðurs og vesturs.
43,9

millj.

LANGALÍNA

Fáfnisnes - Reykjavík

LANGALÍNA 15-23 – SJÁLANDI GARÐABÆR – NÝJAR ÍBÚÐIR

Nýlegt og vandað 199,7 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Skerjaﬁrðinum. Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í samliggjandi ﬂísalagðar stofur með arni, borðstofu, alrými, eldhús, sjónvarpsherbergi, 4 herbergi
og vandað baðherbergi. Húsið stendur á 682,0 fm gróinni og ræktaðri eignarlóð með miklum veröndum og skjólveggjum.
Hiti í innkeyrslu og stéttum framan við hús. .
Verð 89,0 millj.

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.

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU

1.500 fm. atvinnuhúsnæði á
Höfuðborgarsvæðinu til sölu
með langtímaleigusamningi við
opinbera stofnun.
NESBALI-SELTJARNARNESI.

NAUSTABRYGGJA – REYKJAVÍK.

-

-

Tvílyft um 236,5 fm. tvílyft raðhús að meðt. 37,0 fm. bílskúr.
Búið að endurnýja öll gólfefni, innréttingar, skápa og hurðir.
Stofa. Borðstofa. Sjónvarpsstofa. 4 svefnherbergi.
Vönduð og mikið endurnýjuð eign.

57,5 millj.

210,6 fm. 7 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Sér stæði í bílageymslu.
5 svefnherbergi. Stofa með gólfsíðum gluggum.
Glæsileg íbúð. Aukin lofthæð.

Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson,
lögg. fasteignasali.
56,9 millj.

JÖKLAFOLD- REYKJAVÍK.

FISKAKVÍSL – REYKJAVÍK. 5 HERBERGJA.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR-TIL LEIGU

-

-

-

190,5 fm. einbýlishús að meðt. 30,7 fm. samb. bílskúr.
Húsið er timburhús, klætt með steniklæðningu.
Stofa og borðstofa. 4 herbergi auk fataherbergis.
Steypt aðkoma. Viðhaldslítil lóð með steyptri verönd.

47,9 millj.

127,1 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
Vel staðsett innst í botnlanga. Afgirt skjólsæl verönd.
3 herbergi auk sjónvarpsherbergis.
Sér merkt bílastæði fylgir íbúðinni.

32,5 millj.

Um 100 fm. skrifstofuhúsnæði í góðu steinhúsi.
Stór móttaka. 3 skrifstofuherbergi.
Frábær staðsetning í miðborginni.
Laust til afhendingar strax.

ÁRAKUR - GARÐABÆ. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS.

STRAUMSALIR- KÓPAVOGI

LÓNSBRAUT - HAFNARFIRÐI

-

-

-

Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr
Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt.
Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs.

65,9 millj.

5 herbergja 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
4 svefnherbergi. Um 12 fm. svalir í suðvestur.
Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
Stórkostlegt útsýni.

36,9 millj.

TILBOÐ ÓSKAST.

175,0 fm iðnaðarhúsnæði.
Stór salur með góðri lýsingu og innkeyrsludyrum.
Afhending getur verið ﬂjótlega.
Vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarﬁrði.

KAMBASEL-REYKJAVÍK

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ

BALDURSGATA-VERSLUNARHÚSNÆÐI

-

-

-

188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald.

42,9 millj.

122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
Extra háar innihurðir. Halogenlýsing. Eikarparket og ﬂísar.

49,0 millj.

70,5 fm. verslunarhúsnæði á götuhæð.
Bjart opið verslunarrými, snyrting og kafﬁstofa.
Flotuð gólf. Stórir gluggar. Aukin lofthæð.
Staðsett rétt við Skólavörðustíg.

ESKIHOLT

24,0 millj.

24,9 millj.

ÁRMÚLI

Eskiholt-Garðabæ

Ármúli- skrifstofuhúsnæði

Stórglæsilegt 375,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað. Húsið er í mjög góðu ástandi að innan og
utan og lóðin er falleg og ræktuð með skjólgóðri verönd til suðurs, austurs og vesturs. Stórar og bjartar stofur. Arinstofa.
Sjónvarpsstofa. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Eldhús með sérsmíðuðum innréttingum. Flísalagðar svalir. Tvöfaldur bílskúr.
Verð 99,0 millj.

Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði í mjög góðu álklæddu skrifstofuhúsi við Ármúla. Húsnæðið er á 3. og 4. Hæð og
hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum og er í afar góðu ástandi. Skiptist í fjögur skrifstofurými. Þriðja hæðin skiptist í tvö
um 235,0 fm rými og fjórða hæðin skiptist í tvö um 160,0 fm. rými. Fjöldi afstúkaðra skrifstofa, Stór opin vinnurými. Miklar og góðar
tölfulagnir eru í húsnæðinu. Lóðin er frágengin og malbikuð og með góðum bílastæðum. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Hjarðarhagi 24 - 1.hæð - 5 herb.
S
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Hólmgarður 33 - sér inngangur

Einbýli

S
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Ð
a
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OP ánu
m

Hrísholt - glæsilegt útsýni

Falleg og björt ﬁmm herbergja 125,6 fm endaíbúð á 1. hæð í þessu vinsæla og velstaðsetta fjölbýli í Vesturbænum, rétt frá Háskólanum. Möguleiki er á fjórum svefnherbergjum,
endurnýjað baðherb. Parket á gólfum. Hús klætt að utan að hluta. Eignin verður sýnd
mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og 18:00. V. 33,9 m. 2451

Rauðás 8 - Vel skipulagt raðhús
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3ja herbergja falleg 81,3 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
lítið herbergi/geymslu, hol, stofu, borðstofu (sem er teiknað sem herbergi), svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus strax. Eignin verður sýnd
mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 23,9 m. 2384

Glæsilegt einbýlishús á einum fallegasta
útsýnisstað í Garðabæ í næsta nágrenni við
gólfvöll Garðabæjar. Eignin skiptist m.a. í
forstofu, forstofuherbergi, snyrtingu, eldhús, baðherbergi, stofu, borðstofu, arinstofu, fjögur herbergi, geymslur o.ﬂ. Einstakt
útsýni er frá stofunni í átt til suðurs,
vesturs, Reykjaness, Bessastaða, Snæfellsjökuls og Esjunnar. V. 84 m. 1795

Háteigsvegur 3 íb 0202- nýleg eign - laus.
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Kambsvegur - Einbýlishús
Einbýlishús á þessum frábæra stað húsið
er kjallari, hæð og ris og er alls alls 246,6
fm þar af er bílskúr 32 fm. Nýlegt þak
og húsið að utan gluggar og gler í góðu
ástandi. Góður bílskúr. V. 45 m. 2423

Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við
Rauðás í Reykjavík. Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu. Hellulagt plan með snjóbræðslu
er fyrir framan húsið og góð verönd fyrir aftan. Gott og vel skipulagt fjölskylduhús. Eignin
verður sýnd mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 57 m. 2031

Glæsileg nýleg 105 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi sem var tekið allt í gegn
2004-2006. Íbúðin er öll frá sama tíma Sérinngangur. Gestasnyrting. Vandaðar innréttingar. Parket og ﬂísar. Mjög rúmgóð stofa. Svalir. Tvö svefnherb. Laus strax . sölumenn
sýna. Eignin verður sýnd þriðjudag 5.mars frá kl. 17:30 - 18:00 V. 28,9 m. 2450

Haukshólar - frábært útsýni

Seljugerði 1 - einbýli/ tvíbýli

Jöklafold - glæsilegt útsýni
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Fallegt mjög vel staðsett skráð 331,7 fm tveggja íbúða hús með góðum tvöföldum bílskúr. Efri hæðin er 5-6 herbergja og tvöfaldur bílskúr samtals ca 220 fm og neðri hæðin
er skráðir 77,7 fm síðan er sameign. Talsvert endurnýjuð eign. Falleg neðri hæð 3-4ra
herbergja. Endurnýjað eldhús og ﬂ. Mjög góður staður. Eignin verður sýnd í opnu húsi
mánudag frá kl 16:45 -17:15 V. 69,0 m. 2449

Orrahólar 7 -0302 m. bílskýli.
S
HÚ g
Ð
I da
OP ánu
m

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og auka
2ja herbergja íbúð með sérinngangi. Stórkostlegt útsýni, sólstofa með heitum potti, björt
og falleg stofa með arni og stórar svalir. Möguleg skipti á minni eign. Eignin verður sýnd
mánudaginn 4. mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 62 m. 2030

Austurströnd 10 - 0404 - mikið endurnýjuð eign

Fallegt og vel skipulagt 291,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum neðst í botnlanga
ásamt bílskúr við Jöklafold. Rúmgóðar
stofur, arinn. Sólskáli. Frábært útsýni. Mjög
góð lóð. Góður 43,2 fm bílskúr. Húsið
er nýmálað og einnig þak. Hiti er í plani.
Parket er nýslípað. Garðurinn er allur
afgirtur viðarklæðningu. Skipti á 3ja herbergja íbúð í Grafarvogi koma til greina.
V. 57,8 m. 1322

Vesturfold - glæsilegt einbýlishús.
Fallegt og vel staðsett einbýli m. innb.
bílskúr við Vesturfold í Grafarvogi . Húsið er
skráð 241 fm og byggt árið 1991. Húsið er
laust við kaupsamning. V. 68 m. 2318
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Aðalþing - glæsilegt einbýlishús.

Falleg og björt 72,8 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Orrahóla í Reykjavík. Eigninni fylgir
stæði í nýju bílskýli. Stórar svalir til suðurs með glæsilegu útsýni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00. 2448

Á góðum stað á Seltjarnarnesi er til sölu mikið endurnýjuð, björt og falleg, 4ra herbergja
útsýnisíbúð. Íbúðin er á annarri hæð frá götu séð en á fjórðu hæð frá norðurhlið hússins.
Tvennar yﬁrbyggðar svalir bæði úr stofu til norðurs og hjónaherbergi til suðurs. Stæði í
bílgeymslu fylgir. Örstutt í alla helstu þjónustu s.s. verslarnir, bakarí og örstutt í grunnskóla, íþróttahús og sundlaug. Góðar gönguleiðir í næsta nágrenni. Eignin verður sýnd
mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og 18:30. 2454

Sérstaklega vandað og vel staðsett 409 fm
einbýlishús, þar af 60 fm bílskúr. Um er
að ræða nýlegt steinsteypt tveggja hæða
hús klætt að með marmaraﬂísum og
timburklæðningu að hluta. Mikil lofthæð
og falleg hönnun gerir þetta hús mjög bjart
og skemmtilegt. Ekkert hefur verið sparað
í innréttingum og tækjum. Hiti er í gólfum
auk þess sem lofthitun er í gólﬁ við stofuglugga á efri hæð. V. 130,0 m. 2320

Hæðir

3ja herbergja

Suðurhlíð 38 - glæsileg - mikið útsýni
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Fornaströnd - einbýli.
Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús
á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott
viðhald en að mestu upprunalegt að innan.
Mikil lofthæð er í stofu og er húsið opið,
auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur
bílskúr. V. 88,5 m. 2302

Engihjalli 3 - 3.hæð.
Rangársel - efri sérhæð.
142 fm efri sérhæð á tveimur hæðum
ásamt 27,6 fm bílskúr á fallegum útsýnisstað. Húsið er þrílyft og er hárgreiðslustofa
á neðri hæðinni ásamt lagerrými og er
komið að því að norðanverðu. Aðkoma
að hæðinni er að sunnanverðu frá botnlanga. Á hæðinni er forstofa, hol, stofa og
samliggjandi eldhús og borðstofa. Á efri
hæðinni er hol, nýstandsett baðherbergi
og fjögur svefnherbergi. Sér lóð er að sunnanverðu og er aðkoma sér og skemmtileg.
V. 39,9 m. 2422

4ra-6 herbergja
Austurgerði - vel staðsett einbýlishús
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. 69,5 m. 2262

87 fm íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi.
Íbúðin er mjög vel skipulögð. Rúmgóð
stofa, tvö góð herb. Tengi f.þvottavél á baði
og sameiginlegt þvottahús á hæðinni. Laus
samkv. Samkomulagi V. 18,9 m. 2397

Hólmgarður 36 – efri hæð

Laugavegur - glæsileg íbúð
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 86,6
fm risíbúð á 4. hæð í fallegu steinhúsi við
Laugaveg í Reykjavík. Íbúðin er með glæsilegu sjávar- og fjallaútsýni og rúmgóðum
suður svölum. Þá eru einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. hæð til suðurs.
V. 32 m. 2373
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Góð og vel skipulögð 76 fm efri hæð með sérinngang við Hólmgarð í Reykjavík. Gott
geymsluris er yﬁr hæðinni sem nýta má sem herbergi. Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús, bað og gang. Þvottahús er sameiginlegt með neðri hæð. Eignin verður
sýnd þriðjudaginn 5.mars milli kl. 17:30 og kl. 18:00 Verð 23,5 millj.

Ásgarður - m. bílskúr og aukaherb.
Falleg og vel skipulögð 120 fm 4ra-5 herbergja íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr og auka
útleigu herbergi í kjallara. Íbúðin skiptist
í hol, snyrtingu, rúmgott eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu og borðstofu. Í
sameign er m.a. hjólageymsla, þvottaherb.
hver er með sína þvottavél, þurrkherb. o.ﬂ.
V. 35,9 m. 2274

Mjög glæsileg og vönduð 100,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt tveimur stæðum í bílageymslu.
Parket er á öllum gólfum nema á þvottahúsi og baðherbergi þar eru ﬂísar. Vandaðar innréttingar og mikið skápapláss. Góðar svalir til suðvesturs og mikið útsýni til sjávar.
Eignin verður sýnd mánudaginn 4.mars milli kl. 17:30 og kl.18:00. V. 39,0 m. 1794

Ársalir - útsýnisíbúð m. bílageymslu.

Sigtún - sérhæð – laus

Falleg og snyrtileg 85,4 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Fallegt útsýni. Tvær lyftur. V. 26,9 millj.

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

Hátún- lyftuhús - mikið útsýni
Verulega góð og vel skipulögð 128,3 fm
enda íbúð á 4. hæð efstu í lyftuhúsi miðsvæðis í Reykjavík ásamt tveim stæðum í
opinni bílageymslu. Frábært útsýni, þrjú
rúmgóð herbergi og stór stofa. V. 35,5 m.
2390

3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð i fallegu
álklæddu lyftuhúsi á hafnarbakkanum í
Hafnarﬁrði. Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Gestasnyrting Hnotu - innréttingar, ﬂísar á gólfum. Innangengt í bílskýlið.
Laus strax. Einnig er til sölu íbúð 0108 í
sama húsi 113 fm m. einu stæði í bílag.
V. 29,5 millj.

Mjög góð og vel skipulögð sér hæð á þessum frábæra stað miðsvæðis í Reykjavík. Hæðin
er með sér inngangi og skiptist í forstofu, forstofuherbergi, rúmgott hol, tvær samliggjandi
stofur með arni, lítið barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og eldhús. Tvennar svalir
eru á hæðinni. Verð 42,0 millj.

Hraunbær - Eldri borgarar

2ja herbergja

Álfaheiði 4 - einbýlishús.
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. V. 47,8 m. 2003

Norðurbakki Hafnarﬁrði – glæsilegar nýjar íbúðir.

Kórsalir - glæsileg penthouse íbúð
Einstaklega falleg 245,9 fm penthouse
íbúð á tveimur hæðum með glæsilegu
útsýni. Fernar svalir. Heitur pottur. Mikið
hefur verið lagt í hönnun efnisval. Öll tæki
og innréttingar eru fyrsta ﬂokks. Húsið er
á einum fallegasta útsýnisstað í Kópavogi
með útsýni til allra átta. V. 69,0 m. 2362

Öldugata - mögul. að yﬁrtaka lán.
Góð og velskipulögð og 2ja herbergja íbúð
á 1. hæð í 5 íbúða húsi á eftirsóttum stað
í vesturbænum. Íbúðin skiptist þannig:
stofa, herbergi, eldhús, baðherbergi. Sameiginleg geymsla er á jarðhæð (gengið í
hana frá baklóð). V. 15,5 m. 2287

Haukanes - glæsileg eign.
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

Raðhús

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 88,2 fm á 4. hæð í lyftuhúsi með glæsilegu útsýni.
Íbúðin skiptist í anddyri, sjónvarpshol, eldhús, herbergi, stóra stofu (var áður herbergi og
stofa), baðherbergi og þvottahús og geymslu. Parket og dúkur á gólfum. Rúmgóðar svalir
til suðausturs. V. 28,9 m. 2400

Breiðvangur - 5 herb. með bílskúr
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

Hátún glæsileg m. stórum svölum.
Glæsileg nýleg 2ja herbergja endaíbúð á
7.hæð í lyftuhúsi ásamt stórum norðvestursvölum með glæsilegu útsýni. Vandaðar
innrétingar, parket og ﬂísar. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Mjög björt og
skemmtilega skipulögð íbúð. Laus strax.
Verð 19,9 millj.

3ja herb. íbúð í Grafarholti eða Grafarvogi óskast.
Traustur kaupandi óskar eftir 3ja eða 4ra herb. íbúð í Grafarvogi eða Grafarholti. Góðar
greiðslur í boði.
Allar nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson sími 899-1882

Norðlingaholt eða hvrörﬁn- lyftuhús.
Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm íbúð í Norðlingaholti eða í Hvarfahverﬁ í
Kópavogi. Lyftuhús skilyrði. Allt að því staðgreiðsla í boði.
Allar nánari upplýsingar veitir Þórarinn M. Friðgeirsson s. 899-1882

Óskum eftir einbýli við Miklatún
Traustur kaupandi óskar eftir 300-400 fm einbýlishúsi við Miklatún eða í nágrenni
Miklatúns. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir
Kristinsson

Einbýlishús í vesturborginni óskast. Staðgreiðsla
Brautarland - raðhús á einni hæð
Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð
neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint út í suður garð frá
stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg
bílastæði. Húsið er laust við kaupsamning.
V. 53,5 m. 2367

Vallengi - Íbúð merkt 02.02 – Laus
Falleg 4ra herbergja106,7 fm íbúð á
tveimur hæðum (hæð og ris) með
sérinngangi. Þrjú svefnherbergi, björt og
rúmgóð stofa með útgengi út á svalir. Stutt
í verslunarmiðstöð og Egilshöll. Skóli og
framhaldsskóli í göngufæri. Íbúðin er laus
til afhendingar. V. 24,9 m

Þverbrekka - fínt útsýni - lyftuhús.
íbúð 0303, 50,3 fm íbúð á 3.hæð í góðu
nýlega viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á
fínum útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er
með sérsvefnherb. baðherb. og eldhúsi
sem er opið yﬁr í stofu. Suðvestursvalir
með miklu útsýni. Verð 15,0 millj.

Traustur kaupandi óskar eftir 300-400 fm einbýlishúsi í vesturborginni. Sjávarútsýni
æskilegt. Staðgreiðsla í boði Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson

Hæð óskast í Vesturbænum
Óskum eftir sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir ákveðinn kaupanda, nánari upplýsingar veitir Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali í síma 588-9090, 895-8321 eða
reynir@eignamidlun.is
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Gerðhamrar 10 - 112 Rvk

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Verð: 53.9m

Opið
Opið
hús
hús

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Krummahólar 23 - 111 Rvk

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Steinar
Sölufulltrúi
661 2400

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Baughús 28 - 112 Rvk

Verð: 27.5m

Opið
Opið
hús
hús

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Verð: 49.9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 197.1 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 85,0 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 272 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. mars kl 17.30-18.00

Fallegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr á þessum gróna og
eftirsótta stað í Hamrahverfi. Innréttingar eru sérsmíðaðar, lýsing
hönnuð af Lumex og innanhúsarkitektinn Edda Ríkharðs sá um
hönnun innanhúss að hluta. Góð lofthæð er í húsinu, fallegur arinn og
stórt hellulagt og upphitað bílaplan. Svefnherbergin eru 4.

Fallegt og mjög vel skipulagt 3ja herb. Raðhús á einni hæð með afgirtri
timburverönd, skjólveggjum og tveimur bílastæðum fyrir framan hús.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a er nýleg eldhúsinnrétting og
tæki, gólfefni að mestu og á baðherbergi er nýleg sturta, innrétting og
fl. Svefnherbergi eru tvö.

MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ! Fallegt parhús með tvöföldum 42fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað í Grafarvogi með útsýni m.a yfir
borgina, Akrafjall að Esju og víðar. Svefnherbergi eru 4 og möguleiki á
að hafa 5. Fallegur arinn er í stofu og góð lofthæð með halogenlýsingu
frá Lumex. Tvær verandir eru við húsið og fallegur gróður í garði.

Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Strandvegur 15 - 210 Garðabær

Reykjavíkurvegur 27 - 101 Reykjavík

59.900.000

Opið
hús

Herb. 4

82.000.000

Opið
hús

Stærð: 140,9 fm

Herb. 8

Stærð: 308,9 fm

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107 - EIGN Í SÉRFLOKKI,

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107

Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi sjávarmegin
við Strandveginn. Íbúðinni fylgja 2 stæði í bílageymslu. Aukin lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar.
Innréttingar eru hannaðar af Guðrúnu Margréti innanhúsarkitekt og sérsmíðaðar af Brúnás. Gólfefni eru
flísar og gegnheilt eikarparket. Þetta er gullfalleg íbúð þar sem hvergi hefur verið til sparað í efnis og
innréttingavali. Sjón er sögu ríkari. Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Stórglæsilegt, sjarmerandi og mikið endurnýjað hús á þessum eftirsótta og rólega stað í litla Skerjafirðinum
, hjarta borgarinnar. Frábært útsýni og stór og gróin lóð. Eignin er 308,9 fm að meðtöldum 2 bílskúrum.
Húsið skiptist í tvær eignir og möglegt er að kaupa húsið í heild sinni eða hvora íbúð fyrir sig. Mjög góð
lofthæð er í húsinu. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð m.a þak, gluggar að hluta, rafmagn, dren, og fl.
Frábær staðsetning, örstutt í leikskóla, háskóla og fl. Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Bollagarðar 3 - 170 Seltj

Verð: 57,9m

Opið
Opið
hús
hús

Kirkjuvegur 4 – 220 Hfj

Skipholt 47 – 105 Rvk

Verð: 64m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:95-6Stærð: 433,2 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 115,8 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánud 4. mars kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS þriðjudaginn . 5. mars kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 4. mars kl.18:30-19:00

Gullfallegt, vel við haldið og vel skipulagt 211,2 fm. pallaraðhús (skráð
152,6-kjallari óskráður) með innbyggðum bílskúr á vinsælum stað á
Nesinu með 3 svefnherbergjum (áður 4), rúmgóðu eldhúsi,
endurnýjuðu baðherbergi, stórri stofu með útgengi út í garð með
sólpalli.

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695
Verð: 24,9m

Reisulegt einbýlishús á 3 hæðum með 2 íbúðum og sérstæðum
tvöföldum bílskúr á gamalgrónum og fallegum stað í gamla bænum í
Hafnarfirði. Nýbúið að mála aðalhæðirnar, pússa upp parket, leggja
nýjan dúk á eldhús og fallegt plastparket á alla efri hæðina. Íbúð í
kjallara er töluvert endurnýjuð. Laust við kaupsamning.

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishúsi á góðum stað í
Rvk. Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnherbergi, forstofuholi,
eldhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, góðum suð-vestur svalir
með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara sem er í útleigu.
Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eiganskipasamn.

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

Verð: 27,5 - 39,5m

Opið
hús

Íbúð

Stærð: 115 fm

OPIÐ HÚS mánud. 4. mars kl 17.30-18.00
00

Lyngmóar 16 – 210 Gbæ

Verð: 30,4m

Opið
hús

LAUS
STRAX

Fjölbýlishús

Verð: 24.9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:55-6Stærð: 211,2 fm
Herb.

Álfholt 24 – 220 Hfj

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Stærð: 95 - 119 fm

Hringið og leitið upplýsinga

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Góð íbúð á fyrstu hæð með verönd og
aukaherbergi í kjallara. Þrjú svefnherbergi eru í
íbúðinni, rúmgott hol og stofa. Eldhús með
borðkróki. Parket á gólfum, mahogny hurðir.
ÍBÚÐIN ER LAUS.

NÝJAR ÍBÚÐIR!
Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað
fyrir ofan golfvöllinn. Glæsilegt útsýni. Góðar
svalir, lyfta og bílgeymsla. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar í des 2013.

Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Herb. 4

Laufvangur 6 – 220 Hfj

Verð: 17,9m

Opið
hús

Stærð: 140.9 fm

Herb. 3

Stærð: 93,6 fm

OPIÐ HÚS mánud. 4. mars kl 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 4. mars kl. 17:30-18:00

Vel skipulagða og vel með farna 4ja herbergja
íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í
Garðabæ. Eignin er alls 140,9fm. Blokkin er
klædd og er með yfirbyggðum svölum.

Rúmgóð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð (aðeins tveir stigar upp) með stórum
suðursvölum í fjölbýli þar sem aðeins ein íbúð er
á hverri hæð. Þvottahús innaf eldhúsi . Mikið
geymslurými í sameign.

Uppl. Andrés söluf, gsm: 661 2400

Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Viltu fjárfesta í sumarhúsi í Orlando Florida!

Orlando - Florida - USA

Hringið og leitið upplýsinga í gsm 6 600 700!
Hefur þú áhuga á að fjárfesta í fasteign í
Orlando Flórída eða hefur þú áhuga á að
selja fasteign í Florida. Við getum aðstoðað
þig!
Störfum með traustum samstarfsaðila
sem hefur mikla reynslu við að aðstoða
íslendinga við kaup og sölu á fasteignum
í Orlando. Við finnum þá staðsetningu,
verð og stærð sem hentar þér og bókum sýningar.
Erum einnig með eignir í Ehf á söluskrá.

Uppl. Edda söluf.
gsm: 660 0700

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Norðurbrú 4 – 210 Gbæ

Reykás 37 – 110 Rvk

Verð: 34,3m

Opið
Opið
hús
hús

Reykjafold 6 – 112 Rvk

Verð: 23,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:45-6Stærð: 107,5 fm
Herb.

Bílageymsla

Verð: 49,6m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6Stærð: 108,5 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 171,7 fm Bílskúr
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4.mars kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 4.mars kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánudaginn 4.mars kl 19.30-20.00

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 3.hæð með stæði í bílageymslu.
Íbúðin er í fallegu lyftuhúsi. Út frá stórum hornglugga í eldhúsi næst
mjög gott útsýni út á sjóinn og yfir stóran hluta höfuðborgarinnar.
Húsið er klætt að utan og því töluvert viðhaldslítið. Í eigninni eru þrjú
svefnherbergi.

Góð 3ja herb. endaíbúð á tveimur hæðum. Aðeins er gengið upp tvær
hæðir upp að íbúðinni. Stórglæsilegt útsýni er frá íbúðinni yfir
Rauðavatn, Heiðmörk og upp í Bláfjöll. Tvennar svalir eru á íbúðinni og
aðrar eru mjög stórar og yfirbyggðar með glæsilegu útsýni. Bæði
svefnherb. í íbúðinni eru mjög rúmgóð, eitt á hvorri hæð.

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er
frábært fjölskylduhús með 4 góðum svefnherb. þar sem búið er að
útbúa eitt herb. í hluta af bílskúrnum. Húsið hefur fengið mjög gott
viðhald. Garðurinn er stór og gróinn með verönd. Bílaplanið upp að
húsinu er mjög stórt, hellulagt og með hita.

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Logafold 38 – 112 Rvk

Sóltún 9 – 105 Rvk

Verð: Tilboð

Opið
Opið
hús
hús

Krummahólar 8 - 111 Rvk

Verð: 44,9m

Opið
Opið
hús
hús

Herb:85-6Stærð: 324
Herb.
4 fm

Herb:45-6Stærð: 130,3 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 190,4 fm Bílskúr: 23,8 fm
Herb.

OPIÐ HÚS mánudaginn 4. mars kl. 18:00 – 18:30

MIKIÐ ÁHVÍLANDI
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.

OPIÐ HÚS mánud. 4.mars. kl. 17:30-18:00

Stórglæsilegt
egt einbýlishús teiknað af Kjartani Sveinssy
Sveinssyni á jaðarlóð
Hús er einstaklega
niður við Grafarvoginn með útsýni út á sjóinn. Húsið
fallegt
legt og vel um hugsað. Stærð húss með bíls
bílskúr er skráð 284,2 fm
en að auki er á neðri hæð hússins tvær stó
stórar geymslur sem eru um 40
fm saman. Lóðin er glæsileg og gróinn
gróinn, timburverönd.

Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Uppl. Sigurbjörn söluf, gsm: 867 3707

Móaflöt 23 – 210 Gbæ

Verð: 54.9m

Opið
hús

Herb. 4-5

Melalind 8 – 201 Kóp

Verð: 19.4m

PENT-HOUSE lúxus íbúð vönduð innrétt, 8 herb björt endaíb á 6&7
hæð í lyftubl. með 23,8fm stæði í bílag 19fm s-svalir fráb.útsýni. Neðri
hæð:26,8fm svefnh & baðh. Efrihæð: 166,6fm 3 stofur eldhús
m.borðkr 4 svefnh baðh þvottaherb parket og flísar á gólfum. Flott
sameign með húsvörð. Sjá myndir og lýsingu: www.fasttorg.is

Einhamar 2 – 300 Akranes

Verð: 43,9m

Opið
hús

Stærð: 203,4 fm

Herb. 2

Verð: 31,9m

Opið
Opið
hús
hús

Vindakór 9-11 - 203 Kóp

Verð: 31,9m

Opið
hús

Stærð: 60,4 fm

Herb. 5

Stærð: 262,6 fm

Herb. 4

Stærð: 114,2 fm

OPIÐ HÚS mánud. 4.mars kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 5.mars kl.17:30-18:00

Hringið og bókið skoðun.

OPIÐ HÚS mánud. 4. mars kl 17:30-18:00

Raðhús á einni hæð með góðum bílskúr. Sérlega
glæsilegt hús með 2 stofur, 2 baðh, 2 svefnh, og
gott skrifstofuh, gott eldhús og borðstofa,
þvottah, og vinnuh. í bílskúr. Húsinu hefur alla tíð
verið mjög vel viðhaldið.

Um er að ræða mjög skemmtilega 2ja herb. íbúð
á jarðhæð með stórri hellulagaðri verönd.
Svefnherb. er stórt með stórum fataskáp.
Baðherb. flísalagt í hólf og gólf, baðkar og tengi
f. þvottavél.

Glæsilegt einbýlishús á einstökum útsýnisstað á
Akranesi. Stór timburverönd með skjólveggjum og
heitum potti er við húsið. Húsið er 194,2 fm að
stærð ásamt 65,4 fm bílskúr eða samtals 259,6 fm
að stærð og stendur á 1350 fm lóð.

Sérlega glæsilega 4ra herb, 114,2 fm íbúð á 3.
hæð í fjölbýli með stæði í lokaðri bílageymslu.
Sér inngangur og lyfta í húsinu. Allar innréttingar
eru sérlega vandaðar og svart granít á öllum
gólfum. **Íbúðin getur losnað fljótt**

Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Uppl. Andrés söluf, gsm: 661 2400

Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Bárugata 5 – 101 Rvk

Verð: 39,9m

Kögursel 32 – 109 Rvk

Verð: 39,5m

Hlíðarás 13 – 221 Hfj

Verð: 65,9m

Kvistaberg 11 – 221 Hfj

Verð: 51,9m

Opið
hús

Herb. 4

Stærð: 132,9 fm

Herb. 4

Stærð: 158,3 fm

Herb. 6

Stærð: 320,9 fm

Herb. 6

Bókið skoðun í gsm. 699-4610

Falleg hæð í góðu fjórbýlishúsi í miðbænum.
Hæðin skiptist í dag 3 svefnherbergi, eldhús,
baðherbergi, hol og 2 góðar stofur. Þvottahús og
stór geymsla eru í sameign. Fallegur
suðurgarður tilheyrir húsinu.

Mjög fallegt og vel skipulagt parhús með
frístandi bílskúr á frábærum stað í Seljahverfi.
Þetta er einstakt fjölskylduhús í hverfi sem var
hugsað út frá börnum með nóg af göngustígum
og leiksvæðum og frábærum skóla og leikskóla.

EIGN Í SÉRFLOKKI! Mjög fallegt og vandað 6
herbergja parhús með bílskúr á góðum útsýnisstað
í Hafnarfirði. Húsið sem er 284,5 m2 ásamt 36,4
m2 bílskúr hefur allt verið smekklega innréttað með
vönduðum innréttingum og tækjum.

allegt einbýli með tvöföldum 58 m2 bílskúr á
frábærum stað í Setberginu Í Hafnrfirði.
Fjögur svefnherbergi, sólstofa og arinn í stofu.
Stórt baðherbergi með sauna. Tvær verandir eru
við húsið og gryfja í bílskúr.

Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Uppl. Sigga Rut gsm: 699-4610

Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Vindás 2 - 110 Rvk

Verð: 15,9m

Opið
hús

Strandvegur 15 - 210 Gbæ

Hringið og bókið skoðun

Stærð: 225,7 fm

Hringið og bókið skoðun í gsm. 699-4610

Verð: 49,5m

Þinghólsbraut 1 - 200 Kóp

Verð: 21,3m

Opið
hús

OPIÐ HÚS – mánud. 4.mars kl. 17:30-18:00

Nýr sölufulltrúi

Við erum stolt að kynna
nýjan og öflugan sölufulltrúa
til starfa hjá okkur.

Steinar Sigurðsson
Herb. 2

Stærð: 58,8 fm

Herb. 3-4

Stærð: 141,0 fm

Herb. 3-4

Stærð: 74,3 fm

OPIÐ HÚS mánud. 4.mars. kl.17:30-18:00

OPIÐ HÚS þriðjud. 5. mars. kl.17:30-18:00

Bókið skoðun í gsm: 898-3326

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Góð fyrstu kaup!Tveggja herbergja íbúð á
3.hæð. Eignin er með skápum í forstofu,
svefnherbergi með skápum, baðherb. með tengi
f. þvottavél. Eldhús með hvítri innréttingu. Nýtt
gler í herbergi, stofu og í svalarhurð.

Einstaklega glæsileg lúxus 3ja-4ra herbergja
íbúð í lyftuhúsi á 3.hæð með tvennum svölum,
bílastæði í bílageymslu. Fata-og baðherbergi inn
af hjónaherbergi. Vandaðar innréttingur. Frábært
útsýni sjávarmegin við Strandveg.

Risíbúð með einstöku útsýni. Eignin er 3-4 herb.
Tvö svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur
með útgengi út á svalir í vestur. Göngufæri í
glæsilega sundlaug/ líkamsrækt, skóla og
leikskóla. Frábær staðsetning.

Steinar
GSM:661-2400
steinar@fasttorg.is

NÝB
YGG
ING
afhe
ndist
í feb
rúar
2014

Góður útsýnisstaður
Þorrasalir eru í 12 mínútna akstursfjarlægð frá miðborg
Reykjavíkur, en um 20 mínútur akstursfjarlægð á annatíma.
Fallegt útsýni er yfir golfvöll Kópavogs og Garðabæjar frá
Þorrasölum 9-11 og örstutt í útivistarparadís ásamt góðum
gönguleiðum í Heiðmörk og Elliðavatn.
Ein glæsilegasta sundlaug landsins Salalaug er í
göngufjarlægð frá Þorrasölum. Salaskóli og leikskóli eru í
fárra mínútna göngufjarlægð frá Þorrasölum.
Heilsugæsla, lyfjaverslun, matvöruverslun ofl. er í fárra
mínútna göngufæri. Stutt er í ýmsa afþreyingu hesthúsabyggð eða golfvelli. Um 15-20 mínútna gangur í klúbbhús
Golfklúbb Kópavogs og Garðabæjar. Hjólreiðastígur liggur
að verslunarmiðstöðinni Smáralind.

ÞORRASALIR 9-11
201 KÓPAVOGUR
Sala er hafin á nýjum rúmgóðum íbúðum með
glæsilegu útsýni í 5-6 hæða fjölbýlishúsi með
bílageymslu. Íbúðirnar eru frá 108-148 fm
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá AXIS og AEG eldhústækjum.
Hreinlætistæki og blöndunartæki eru frá TENGI.
Íbúðunum fylgja stórar svalir nema á jarðhæð
eru góðar verandir. Stæði í bílageymslu fylgir
öllum íbúðum.

Byggingaraðilar Silfurhús ehf og MótX ehf

Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsing er hægt að fá hjá
Sigríði Rut, sölufulltrúa í síma 699-4610 eða netfang:
siggarut@fasttorg.is sem og á skrifstofu Fasteignasölunnar TORG.

Sjá einnig á www.silfurhus.is
Fylgist með framkvæmdum á vefmyndavél! www.silfurhus.is

Sigríður Rut
Sölufulltrúi
699 4610
siggarut@fasttorg.is

Fasteignasalan TORG

Garðatorgi 5

Sigurður
Löggiltur
fasteignasli
210Garðabær

Sími5209595

www. f a s t t o r g . i s

iUD

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.

Stofnuð 1983
Norðurbakki 21 - Hf.
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Skipalón 10 - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Allar frekari uppl. gefa sölumenn
hraunhamars.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir. Hagstæð
greiðslukjör. Sölumenn sýna.
• Hagstæð greiðslukjör.

•
•
•
•
•

Fallegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir.
Sér stæði í bílageymslu.
Lyfta.
Innréttingar og skápar frá Parka.
Fallegt útsýni.

• Tvennar svalir í stærri
íbúðunum.
• Afhending frá mars 2013.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.
• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm
samkomusal.
Uppl. gefa
sölumenn
Hraunhamars.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Lóuhraun - Einbýli - Hf.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.

Háaberg - Einbýli - Hf.

Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarﬁrði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með ﬁmm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Skemmrilegt 232,2 fm. einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við Blikanes 10
í Garðabæ. Húsið er hannað og teiknað af Birgi
Breiðdal og er að mestu upphaﬂegt. Eignin skiptist
í m.a. stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol. þrjú
barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Verð 69 millj.

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

Kvistaberg - Einbýli - Hf.

Mávahraun - Einbýli - Hf.

Álfaskeið - Hf. - Raðhús

Mjög gott 225,7 fm. einbýli á einni hæð þar af er
bílskúr 58,7 fm vel staðsett við Kvistaberg 11 í
Hafnarﬁrði.Eignin skiptist m.a í stofu, borðstofu,
eldhús, sjónvarpshol, sólskála, herbergi, gang, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gufubað,
þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 51,9 millj.

Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsilegur garður með skjólgóðum palli, pottur oﬂ. Eign í
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.
Húsið hefur verið endurnýjað á liðnum árum bæði
utan sem innan. Glæsileg hönnun og skipulag. Fjögur
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. Ný standsett
lóð. Frábær staðsetning. Verð 45,9 millj.

Ljósaberg - Parhús - Hf.

Furuvellir - Hf - Einbýli

Kirkjubrekka - parhús - Álftanes

Mjög gott parhús samtals um 168 fm. vel staðsett
í Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði. Húsið er á einni hæð
með fjórum góðum svefnherbergjum. Eignin skiptist
í m.a í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsluloft
og bílskúr.Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Verð 44,5 millj.

Eitt glæsilegasta einbýlishúsið á völlunum,
frábærlega staðsett í lokuðum botnlanga á völlunum
í Hafnarﬁrði. Húsið er 211,3 fm og þar af bílskúr 32,3
fm auk þess er steypt garðhýsi. 4 svefnherb. Tvö
baðherb. Frábær útiaðstaða, heitur pottur, útisturta.
Allur frágangur til fyrirmyndar. Eign fyrir vandláta.
Eign í sérﬂokki. V. 58 millj.

Hraunhamar kynnir mjög gott 219 fm. parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á
frábærum útsýnisstað við Kirkjubrekku 1 í vesturbæ
Garðabæjar. Þrjú svefnherbergi. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 44,9 millj.

Skipasund - Einbýli -Tvílyft - m/
bílskúr - 104 Rvk.

Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka
íbúð

Garðavegur - Einbýli - Hf.

Nýkomið í einkasölu einbýli 150 fermetra á tveimur
hæðum auk 42 fermetra bílskúr. Frábær staðsetning
og stór lóð. Áhvíland lán 33 millj. frá Íbúðalánasjóð.
Verð 39 millj.

Nýkominmjög falleg rúmgóð efri sér hæð í góðu
tvíbýli auk bílskúrs (íbúð) samtals 186,5 fm. Tvennar
svalir, fjögur svefnherb. stofa, borðstofa, oﬂ. Góð
eign og góð staðsetning. Verð 38,5 millj.

Grundartangi - raðhús Mosfellsbær.

Klukkuvellir 10 - 16 Raðhús - Hf.

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.

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. Verð frá 31,9 millj.

Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús
með auka íbúð og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverﬁnu í Hafnarﬁrði.
Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar
parket og ﬂísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í
sérﬂokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj.

Fjóluvellir 12 – Raðhús – Hf.
Sérlega rúmgott raðhús 250 fm fjögur rúmgóð svefnherbergi. Rúmgóð stofa og eldús. Allt
á einni hæð. Nánari lýsing: Forstofa, Hol, stofa, eldhús, borðstofa, stofa, 4 svefnherbergi,
baðherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr. Sérlega vel staðsett. Tilbúið til innréttingar.
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17-17:30.

Hlíðarás - Einbýli - Hf.
Glæsilegt nýtt fullbúið einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Áslandshverﬁnu. Eignin er skrá
282,4 fm. en þar af er bílskúr 35,7 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni, allt fyrsta ﬂokks.
Mjög rúmgóð herbergi með fataherbergjum innaf. Arin, innfelld lýsing, gólfhiti, gufubað oﬂ.
Vönduð og góð eign. Frábær staðsetning og útsýni.

Álfhólsvegur - Parhús - Kóp.
Nýkomið bjart og fallegt tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals 180 fm. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol. 3-4 svefnherbergi, eldhús oﬂ. Svalir. Mjög fallegur garður með pöllum,
skjólgirðing oﬂ. Hiti í plani. Útsýni. Hagst. lán. Verð 45,9 millj.

Nýkomið í einkasölu mjög fallegt 80 fermetra raðhús
á þessum rólega stað. Allt sér. Suður garður.
Verð 23,5 millj.
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Sérlega fallegt þrílyft einbýlishús á þessum friðsæla
stað í vesturbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 149,3 fm og
þar af er bílskúr sem er 17,1 fm. Eignin skiptist m.a.
í 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, bjarta stofu og
borðstofu, Þetta er sérlega fallegt hús, vel viðhaldið,
s.s. endurnýjað rafmagn, ofnar og ﬂ. Húsið er vel
umgengið og nýtist allt frábærlega. Þetta er fallegt
hús sem vert er að skoða. V. 38,9 millj.

iUD

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.

Stofnuð 1983
Sérhæðir og fjölbýli
Norðurbakki 11 – 3ja
herb. Hf.
Aðeins 3 íbúðir eftir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna
Hafnarﬁrði. Fullbúnar með gólfefnum. Vel
staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur
vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum.
3ja herb. frá 108,6 fm. til 116,4 fm. Frábært
útsýni yﬁr höfnina og bæinn. Góð fjárfesting.
Verð kr. 29.5 millj - 30.5 millj.
Nánari upplýsingar: Hlynur s.698-2603,
Hilmar s. 892-9694, Þorbjörn Helgi s.
896-0058

Eyrarholt - 3ja herbergja - Hf.

Norðurbakki - 4ra herbergja - Hf.

Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á
fjórðu hæð í stóra turninum á Holtinu í Hafnarﬁrði.
Íbúðin er mjög skemmtilega skipulögð með vönduðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni. Verð
30,9 millj.

Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni, 3
svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og svalir,
fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign sem vert
er að skoða. v. 35,4 millj.

Strikið - Jónshús - Gbæ. - 60. ára
og eldri.
Nýkomið sérlega falleg 92,4 fm. 2ja herb. íbúð á
4. hæð í þessu vinsæla fjölbýli ætlað 60. ára eldri.
Vandaðar innréttingar, stórar stofur. Yﬁrbyggðar
svalir. Mikil og góð sameign. Frábær staðsetning.
Verð 30,5 millj.

Suðurgata - m/ bílskúr - Hf.

Kirkjuvellir - 4ra herb. - Hf.

Ölduslóð - Þríbýli - Hf.

Eiríkgata - 2ja herb. - 101 Rvk.

Jörfabakki - 4ra herb. - Rvk.

Sérlega falleg 172 fm. neðri sérhæð m/ innb. bílskúr.
Góðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Hús í mjög
góðu ástandi. Nýlega málað og viðgert. Frábær staðsetning. Verð 37 millj.

Laus strax, falleg vel skipulögð 109,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu vel staðsettu lyftuhúsi
á Völlunum. Eignin skiptist m.a í tvö herbergi,
hjónaherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi,
þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni sameign.
Eignin er laus við kaupsamning. Verð 22,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 144,2 fm. þar af er
bílskúr 19,7 fm, efsta hæð í þríbýli. Eignin skiptist í sér
inngang, pall, gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu,
eldhús, gang, þrjú herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
sameiginlegt þvottahús, bílskúr, geymslu ásamt sameign. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 29,5. millj.

Hraunhamar kynnir fallega íbúð á jarðhæð á þessum
eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin er 64 fermetrar. Gólfefni eru að mestu parket
og ﬂísar. Þetta er snyrtileg eign á sérlega góðum
stað, möguleiki að yﬁrtaka lán áhvílandi lán. Verð
18,9 millj.

Nýkomin í einkasölu mjög falleg 112,5 fm. íbúð á
1. hæð í fjölbýli. Tvennar svalir. Massíft parket. Sér
þvottaherbergi. Góð staðsetning. áhvílandi hagstæð
lán 16,2 millj. Verð 21,9 millj.

Hjallabraut - Hf. - Eldri borgarar

Fagrahlíð - 3ja herb. - Hf.

Gullsmári – 4ra herb. – Kóp.

Sléttahraun – 4ra herb. – Hf.

Álfholt – 4ra herb. – Hf.

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 fasteignasala kynnir mjög snyrtilega
79,5 fermetra 3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð
í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við grænt svæði í
Setbergshverﬁ í Hafnarﬁrði. Gólfefni eru parket og
ﬂísar. Eignin getur verið laus við kaupsamning. Eignin
getur verið laus við kaupsamning. Verð 21,6 millj.

Hraunhamar kynnir: Mjög góð 4ra herbergja 92,8 fm.
Íbúð vel staðsett í litlu fjölbýli. Þrjú góð svefnherbergi. Björt stofa og fallegt eldhús. Laus strax. Verð
24,9 millj.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 100,5
fermetra 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli
við Sléttahraun 24 í Hafnarﬁrði. Eignin hefur verið
töluvert endurnýjuð til að mynda eldhús, baðherbergi,
hurðar og gólfefni. Eignin er laus við kaupsamning.
Verð 20,9 millj.

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.
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löggiltur fasteignasali
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Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

NÝ

LANGALÍNA 15-23

BY
GG

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali
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Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

BLIKAHJALLI 6
200 Kóp. Endaraðhús. 4
svefnherbergi. Frábær
staðsetning. Falleg lóð.
Verð 57,5 millj.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 4. MARS FRÁ
KL. 17:00 TIL 17:30.
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17. JÚNÍTORG
210 Gbæ. Laus við samning. 3ja
herb. 128 fm, vandaðar innréttingar
og parket . Stæði í bílageymslu. Góð
aðstaða fyrir eldri borgara.

LANGHOLTSVEGUR
104 Rvk. 2ja herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Endurnýjað að utan. Verð 18,9 millj.

203 Kóp. Raðhús. Mjög
vandað, fallegt útsýni, innbyggður bílskúr.
Verð 56,9 millj.

STARENGI
112 Rvk. 4ra. herb. Sérinngangur.
Timburverönd. Bílskúr. Verð 29,2 millj.

KRISTNIBRAUT 5
EFRI HÆÐ
113 Rvk. 189 fm efri
sérhæð. Stórglæsilegt íbúð.
Frábært útsýni. Vandaðar
innréttingar og gólfefni.
Innbyggður bílskúr.

Glæsilegt 3ja hæða fjölbýlishús með lyftu við Löngulínu 15-23 ásamt bílageymslu. Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum.
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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GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu. Verð 58 millj.
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ÁLFTAMÝRI
108 Rvk. 3ja herb. 82 fm. Mikið
endurnýjuð, innréttingar og gólfefni.
Verð 22,5 millj.

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtilega og vel við haldin
2ja herb íbúð, vel skipulögð.

ð
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HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

FERJUBAKKI
109 Rvk. 4ra. herb. Góðar innréttingar, parket á gólfum, bað ﬂísalagt.
Verð 21,5 millj

LAUGARNESVEGUR
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

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:

Austurkór

899 2907

Nánari upplýsingar veita:

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

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

2ja-4ra herbergja íbúðir
Sérinngangur
Suðursvalir
Tilbúið til afhendingar 1. ágúst 2013
Verð frá

105 Reykjavík

19,5 millj.

220 Hafnarfjörður

Háteigsvegur

Norðurbakki

Falleg sérhæð með bílskúr

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
Frábært sjávarútsýni til suðvesturs
Tvö stæði í bílageymslu
Afhending á vormánuðum

Íbúð 120,3 fm, bílskúr 23 fm
Mikið endurnýjuð eign

Neströð

Laus við kaupsamning

41,0 millj.

Verð

170 Seltjarnarnes

209 fm einbýli á einni hæð

3 - 4 svefnherbergi

Tvöfaldur skúr með 3ja fasa rafmagni

Vel viðhaldið hús

69,5 millj.

Verð

40,5 millj.

Verð

170 Seltjarnarnes

170 Seltjarnarnes

Fornaströnd

Miðbraut

333 fm einbýli

170 fm efri sérhæð með bílskúr

Hús sem gefur mikla möguleika

3 - 4 svefnherbergi

Mikil lofthæð í stofu og alrými
Hús sem hefur fengið gott viðhald
Verð

88,5 millj.

Látraströnd

Mikið endurnýjað

178 fm endaraðhús

Fallegt útsýni

4 svefnherbergi

Gott skipulag

170 Seltjarnarnes

Nýlegt eldhús og bað
Tvennar svalir

Verð

54,9 millj.

Glæsilegt útsýni
Verð

200 Kópavogur

44,9 millj.

203 Kópavogur

Hlíðarhjalli

Álfkonuhvarf

132 fm neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu
3 til 4 svefnherbergi
Rúmgóðar stofur og eldhús
Verönd í vestur með heitum potti

4ra herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi

Verð

38,4 millj.

Langabrekka

200 Kópavogur
Mikið endurnýjað hús, glæsilegur garður

Tveggja hæða einbýlishús, samtals 261,8 fm

Skipti á minni eign koma til greina

Stúdíóíbúð og stór bílskúr
Verð

55,0 millj.

Stórar suðursvalir
Stæði í bílageymslu

Verð

34,9 millj.
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220 Hafnarfjörður

170 Seltjarnarnes

Hringbraut

Eiðismýri

Efri sérhæð ásamt risi

3ja herbergja, 98 fm

Mikið útsýni

Fyrir 60 ára og eldri

Góð staðsetning

170 Seltjarnarnes Endaíbúð á efstu hæð
Stórar stofur og þvottahús innan íbúðar

Nesbali
Verð

24,0 millj.

Einbýli, 197 fm að stærð

Frábært útsýni

Tvöfaldur bílskúr

Einstök staðsetning

Verð

89,0 millj.

201 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

Lækjasmári

Unnarbraut

98 fm, 3ja herbergja auk stæðis í bílageymslu
Gott skipulag
Rúmgóðar svalir
Tvö góð svefnherbergi

Einbýli á einni hæð

Verð

27,4 millj.

31,5 millj.

Verð

Frábært skipulag
113 Reykjavík

Freyjubrunnur
Raðhús, tveggja hæða

Góð staðsetning

Vandaðar innréttingar

Fallegt útsýni
Verð

Mikið endurnýjað

48,9 millj.

59,5 millj.

Verð

Gott verð

203 Kópavogur

113 Reykjavík

Baugakór

Þórðarsveigur

Rúmgóð 96 fm, 3ja herbergja auk stæðis

Glæsileg 3ja herbergja, 88,1 fm íbúð

Nýleg og vönduð eign

Sérinngangur

Frábær staðsetning
Þvottahús innan íbúðar
Verð

26,9 millj.

Frostaskjól

Frábær staðsetning

Stórglæsilegt 344 fm einbýli

Vandaðar innréttingar

3ja herbergja aukaíbúð með sérinngangi

4 svefnherbergi

107 Reykjavík Suðursvalir
Stæði í bílageymslu
Verð

97,0 millj.

Verð

108 Reykjavík

23,9 millj.

108 Reykjavík

Lágmúli

Stóragerði

Snyrtilegt 99 fm skifstofuhúsnæði á 5. hæð
Sameiginleg rými svo sem salerni ekki í
fermetratölu
Húsið hefur verið álklætt og skipt um alla glugga

Glæsileg 135 fm, 3ja herbergja íbúð

Verð

20,9 millj.

Hamarsbraut

Tilbúið til innréttinga

Glæsilegt einbýli í byggingu

Gólfhiti og instabus stýrikerfi

Gróinn staður og fallegt útsýni

Um 100 fm timburverönd

215 fm, frábært skipulag

SPENNANDI TÆKIFÆRI

220 Hafnafjörður Vönduð gólfefni og innréttingar
Stæði í bílgeymslu
Laus við kaupsamning

TILBOÐ

Verð

220 Hafnarfjörður

56,5 millj.

220 Hafnarfjörður

Arnarhraun

Suðurhvammur

Fallleg 4ra herbergja með bílskúr

Falleg 3ja-4ra herbergja efri sérhæð

Íbúð 118,6 fm og bílskúr 25,3 fm

Bílskúr og frágengin lóð

Mikið endurnýjuð eign
Fæst á yfirtöku lána + kostn
Afhending við kaupsamning
Verð
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30,5 millj.

Við Elliðavatn

Tvær hæðir, tvennir pallar

Stórglæsilegt 300 fm einbýli

Allar innréttingar eru sérsmíðaðar

Sveit í borg

Aðgengi að vatninu

203 Kópavogur

Hús og þak nýmálað 2012
Eigendur skoða skipti á minni eign í Hafnarfirði

TILBOÐ

Verð

32,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

107 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS

Meistaravellir
2ja herbergja, 66 fm endaíbúð á jarðhæð

Mánudag 4. mars

17:00 - 17:30

Sér verönd

108 Reykjavík

5 herbergja

Búðagerði 1

Stærð 126,7 fm

Mjög góð 2ja herbergja ibúð

Stutt í Háskólann

Verð

19,5 millj.

2. hæð

1sta hæð - suðursvalir

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Tjarnarból

Frábær staðsetning

Frábær staðsetning
Hús í góð viðhaldi

Verð

18,9 millj.

Hús nýlega lagfært

101 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS

Vatnsstígur
3ja - 4ra herbergja, 128 fm

Þriðjudag 5. mars

17:30 - 18:00

Stæði í bílakjallara
Frábært útsýni
Nánari upplýsingar veitir

Verð

56,5 millj.

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

109 Reykjavík

ENGJASEL 69, ÍBÚÐ 201
4ra herbergja, 122 fm íbúð
Snyrtileg eign
Fyrsta hæð
Bílastæði í bílageymslu

Hrólfsskálamelur
Fullbúin 2ja herbergja, 102 fm íbúð
Glæsilegt útsýni til vesturs
Rúmgóð stofa og svefnherbergi

Verð

23,9 millj.

Verð

110 Reykjavík

Fallegt raðhús

Þriðjudag 5. mars

17:00 - 18:00

Stærð 186,7 fm

170 Seltjarnarnes

Austurströnd
4ra herbergja, 102 fm

4 svefnherbergi
Nánari upplýsingar veitir

Innbyggður bílskúr
Sjávarútsýni
Verð

43,9 millj.

39,5 millj.

113 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Naustabryggja

35,7 millj.

Verð

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

Þrjú góð svefnherbergi og tvennar svalir

Andrésbrunnur
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
Rúmgóðar suðursvalir
Lyftuhús
Laus til afhendingar 1.apríl

Falleg útsýni
Stæði í bílageymslu

Verð

30,9 millj.

Verð

112 Reykjavík

20,5 millj.

101 Reykjavík

Sóleyjarimi

Bræðraborgarstígur

Glæsileg 2ja - 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
Afgirt verönd og stæði í bílageymslu
Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Falleg íbúð í Vesturbænum

Verð

24,5 millj.

210 Garðabær

Markarflöt
Fallegt 200 fm einbýli

Stór timburverönd með heitum potti

Glæsilegur útsýnisstaður

4 svefnherbergi
Verð

Magnað útsýni yfir Reykjavíkurhöfn
Stór og björt íbúð með stórkostlegu útsýni

59,9 millj.

Verð

203 Kópavogur

105 Reykjavík

Hörðukór

Skipholt

Glæsileg 3ja herbergja íbúð

Góð 4ra herbergja íbúð

Suðursvalir

820 Eyrarbakki

Útsýni
Lyftuhús
Verð

MIKLABORG

28,8 millj.

27,0 millj.

Búðarstígur 12, Eyrarbakki

Kjallari 78,4 fm, miðhæð 73 fm og risíbúð 67 fm

Tvílyft einbýli við Búðarstíg á Eyrarbakka

Talsvert endurnýjað hús

210,4 fm hús á 500 fm leigulóð

Miklir möguleikar

Verð

28,8 millj.

4. hæð, mikið útsýni
Afhending strax
Mikið áhvílandi
Verð

26,5 millj.
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101 Reykjavík

201 Kópavogur

Freyjugata

Gullsmári 60+

Falleg og rúmgóð eign

Góð 2ja-3ja herbergja íbúð

2ja-3ja herbergja

Alls 108 fm, gott skipulag

70 fm á jarðhæð
Útgengt í garð frá eldhúsi
Verð

22,9 millj.

Þrastarhöfði

Miklar svalir - mikið útsýni

Glæsilegt einbýli

Vandaðar innréttingar og tæki

264 fm í lokuðum botnlanga

Instabus rafkerfi

Verð

270 Mosfellsbær 8. hæð, frábært útsýni
Yfirbyggðar svalir

87,0 millj.

Laus Fljótlega

31,3 millj.

Verð

Laust strax

110 Reykjavík

104 Reykjavík

Básbryggja

Kleppsvegur

Glæsileg 3ja herbergja

Snyrtileg 69 fm íbúð á jarðhæð
2ja herbergja, vel skipulögð
113 Reykjavík
Nýtt eldhús, þvottahús innan íbúðar
Góð fyrstu kaup, miðsvæðis í Rvk.
Talsvert endurnýjuð eign í góðu fjölbýli

Stærð 89,6 fm
Vönduð eign
Stæði í bílageymslu
Verð

26,8 millj.

Kristnibraut

Glæsilegar innréttingar

Stórglæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Frábært útsýni

Innbyggður bílskúr, heildarstærð 153,9 fm

Tvennar svalir

Verð

38,9 millj.

Verð

16,9 millj.

Gott verð

801 Selfoss

311 Borganes

Borgarbraut

Birkilundur - Húsafelli

Einbýli á einni hæð
Stærð 155,7 fm auk 28,5 fm bílskúrs
Samtals 184,2 fm
Glæsilegt útsýni
Góð áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði

Mjög fallegt 52,4 fm heilsárshús

Verð

23,7 millj.

Íbúðarhúsnæðí 109,8 fm, hesthús 154,8 fm

276 Mosfellsbær Húsið var endurnýjað fyrir fjórum árum
Góðar verandir og heitur pottur
5 ha. eignarland, möguleiki á stækkun
Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu
Glæsilegt útsýni, fjallasýn

3 X 2ja hesta stíur, þjálfunaraðstaða og gerði

Nálægð við borgina

Sandslundur, Meðalfellsvatn
Sandslundur við Meðalfellsvatn

Verð

59,8 millj.

Verð

200 Kópavogur

13,9 millj.

203 Kópavogur

Þinghólsbraut

Boðaþing - 55 ára og eldri

Endurnýjuð 3ja herb. 84,1 fm efri hæð
Gott skipulag og óviðjafnanlegt útsýni
Hús endurnýjað og falleg lóð
Þvottahús og geymsla innan íbúðar

Verð

25,8 millj.

Hlíðarbyggð

Innangengt í bílskúr

Fallegt tvílyft raðhús

Hjónasvíta með sér baðherbergi

Töluvert endurnýjað að innan

Frábær staðsetning í rótgrónu hverfi

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
Heildarstærð 144,3 fm ásamt stæði í bílakjallara
210 Garðabær
Stórar stofur
Hjónasvíta með sér bað- og fataherbergi
Þjónustukjarni DAS í næsta húsi
Verð

52,0 millj.

Verð

42,9 millj.

Falleg eign

110 Reykjavík

270 Mosfellsbær

Hraunbær

Tröllateigur

Hrein yfirtaka
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð
91,3 fm að stærð
Snyrtileg eign og gott útsýni
Áhvílandi 22 m. frá Íbúðalánasjóði

Fjögurra herbergja

Verð
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22,8 millj.

101 Reykjavík

Vesturgata

Falleg gólfefni

Sjarmerandi 88.3 fm íbúð á efstu hæð, risi

Stór herbergi og góð nýting

4 - 5 herbergja íbúð

Frábært útsýni

Verð

Stærð 136,8 fm
Jarðhæð
Sólpallur

32,0 millj.

Sérinngangur
Verð

34,2 millj.

MIKLABORG

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

stakfell.is

Fax 535 1009

Hlynsalir - 201 Kópv.

Súlunes - 210 Gbæ.

Gott 206,8 fm parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir.
Skipti möguleg á minni eign í sama hverﬁ. Verð 64,4 millj.

Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, sólstofu og eldhús. Verð 49 millj.

Höfum kaupanda að íbúð í
Lækjasmára og Lautasmára í
lyftublokk.

Höfum kaupanda að 4 herbergja Íbúð í vestubænum í
skiptum fyrir 3 herbergja íbúð
í 101 Reykjavík.

Höfum kaupanda að einbýlishúsi miðsvæðis í Reykjavík eða
Garðabæ.

Höfum kaupanda að 2ja eða
3ja herbergja íbúð í miðbæ
Reykjavíkur.

ÚS
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O

Tröllakór 6, íbúð 203 - 203 Kópv.

Dimmuhvarf - 203 Kópv.

Austurkór - 203 Kópv.

Kirkjuvellir - 221 Hfj.

Fannborg - 200 Kópv.

Vel skipul. og snyrtil. 3ja herb. íbúð á 2.hæð í
lyftuhúsi. Þvottah. innan íbúðar. Parket og ﬂísar á
gólfum. Rúmgóðar svalir frá stofu. 9,9 fm geymsla.
Verð 26,5 millj. Opið hús þriðjudaginn 5. mars
kl 17:30-18:00.

226,3 fm einbýlishús við Dimmuhvarf
í Kópavogi. Húsið er á stórri lóð og
býður uppá mikla möguleika. Verð 48 millj.

Vel skipulögð 100 fm 4ra herb. endaíbúð á jarðhæð með
sér verönd í tveggja hæða steinsteyptu húsi. Íbúðin er
með sérinngangi af svalagangi. Húsið er í byggingu, en
íbúðinni verður skilað fullbúinni að innan án gólfefna,
nema bað verður ﬂísalagt. Afhendingartími verður
eigi síðar en 1. ágúst 2013.

Sérlega vönduð og falleg 109,1 fm. 3ja herb. íbúð
á 5. hæð (efstu) í góðu lyftuhúsi. Stórar suðursvalir,
fallegt útsýni. Sér stæði í bílageymslu fylgir. Gróið og
fallegt umhverﬁ. Verð 29,9 millj.

2ja herbergja íbúð sem skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og svefnherbergi. Stórar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Laus strax. Verð 15,5 millj.

Tunguvegur - 108 Rvk

Fellsmúli - 108 Reykjavík

Þrastanes - 210 Garðabæ

Borgartún - 105 Rvk

Stuðlasel - 109 Rvk

Snyrtilegt og vel staðsett raðhús. Útsýni og sér lóð
sem snýr í suður. Sérmerkt bílastæði. Á fyrstu hæð er
forstofa, stofa og eldhús. Á annari hæð eru 3 svefnherb. og baðherb. Í kjallara eru 2 herb. baðherb. og
þvottahús. Verð 28,3 millj.

Einstaklega falleg og vel skipulögð 106,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýlishúsi á frábærum
stað, miðsvæðis í borginni. Stórar suðursvalir. Aukaherbergi í kjallara með aðgangi að salerni, sem hægt
væri að leigja út sér. Verð 24,9 millj.

Reisulegt og fallegt 364,8 fm. einbýlishús á þremur
pöllum á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er byggt
1989. Hægt er að gera aukaíbúð með sérinngangi á
jarðhæð. Gróið og fallegt umhverﬁ. Mögulegt að taka
góða íbúð upp í. Verð 89 millj.

147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í forstofu, eldhús,
sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, barnaherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi og þvottaherbergi.
Verð 55 millj.

Fallegt 246,1 fm vel staðsett einbýlishús á rólegum
og veðursælum stað í lokaðri botnlangagötu. Gott
skipulag, 6 svefnherb. og rúmgott eldhús. Fallegar
stofur með uppteknum loftum. Verönd með heitum
potti. Verð 64 millj.

Hólaberg - 111 Rvk

Þorláksgeisli - 113 Rvk

Sólheimar - 104 Rvk

Snyrtilegt og vel staðsett endaraðhús á 2 hæðum
með timburverönd og sér garði. 3-4 svefnh. Snyrtilegt
eldhús, þvottahús inn af forstofu. Verð 29,9 millj.

200 fm gott parhús á tveimur hæðum þar
af 37,7 fm innbyggðum bílskúr. Fullbúin
frágengin lóð með hellulögn og timburpalli,
girðing í kringum pallinn. Verð 54,9 millj.

179,9 fm. endaraðhús með aukaíbúð á jarðhæð. Vel staðsett eign sem hefur fengið gott viðhald. Rúmgott eldhús,
suðursvalir úr stofu og svefnherbegi. Verð 44 millj.

Ólafsgeisli - 113 Rvk

Meistaravellir - 107 Rvk

Árvellir - Kjalarnesi

240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning,
fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Verð 79 millj.

100 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 3
svefnh, baðh, þvottah, stofu og eldhús.
Verð 29,8 millj.

Tæplega 9 hektara land ásamt , 299 fm. gistiheimili
og 53,2fm sumarhús að Árvöllum á Kjalarnesi.
Verðtilboð.

ATVINNUHÚSNÆÐI
ÓSKAST
Höfum kaupendur að ýmsum
stærðum og gerðum af
atvinnuhúsnæði.

Mikil sala.
Allar nánari upplýsingar eru
gefnar á skrifstofu Stakfells.

Öldugata - 101 Rvk.

Leifsgata - 101 Rvk

Glaðheimar - 104 Rvk

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð sérhæð ásamt sér íbúð
í kjallara, samtals 244,2 fm. í virðulegu og fallegu húsi
á frábærum stað. Vandaðar og fallegar innréttingar og
gólfefni, upprunalegar rósettur og loftlistar. Nýir gluggar,
lagnir og dren. Lóðin er öll endurnýjuð. Verð 99,5 millj.

Góð og öll endurnýjuð 2ja herb. íbúð í kjallara.
Verð 16,3 millj.

97.7 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í fjórbýli með
stórum þaksvölum. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og 2 svefnherbergi. Verð 25,4 millj.

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu
vantar allar stærðir
eigna á skrá.
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested

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

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

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

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

FRUM

Föst sölulaun

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

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

Jónas
Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur
Sigfússon
lögg. fasteignasali

Aron Freyr
Eiríksson
sölufulltrúi
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Kári
Halldórsson
lögg. fasteignasali
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Laufey Lind
Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

Birna
Benediktsdóttir
skjalagerð

Melkorka
Guðmundsdóttir
skjalagerð

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri
Verð frá 20,0 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufullrúum Ás

EFSTIHJALLI - KÓP

FLÉTTUVELLIR - HFJ

LEIRDALUR - VOGUM

Glæsileg, mikið endurnýjuð 44 fm 2ja herb. íbúð
á 1. hæð ásamt 6 fm geymslu og 19 fm herbergi
í kjallara m/aðgang að snyrtingu sem gefur
góðar leigutekjur. LAUS FLJÓTLEGA.
Verð 18,5 millj.

Sérlega fallegt og vel hannað 187,5 fm einbýli á
einni hæð ásamt 39,5 fm bílskúr á góðum stað.
4 svefnherb. 130 fm verönd m/skjólveggjum og
heitum potti. Vandaðar innréttingar, Miele tæki,
ﬂott lýsing, hiti í öllum gólfum. Verð 59,9 millj.

Fallegt og vel skipulagt 159 fm einbýli ásamt 31 fm
bílskúr í jaðri byggðar í Vogum, Vatnsleysustr. 5
herb. þar af eitt inn af bílskúr. Fallegar innréttingar,
halogenlýsing. 120 fm afgirt verönd m/arinstæði.
Mikil ósnortin náttúra við húsið. Verð 41,9 millj.
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Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir
50 ára og eldri á góðum útsýnisstað.

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN
Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
Vandaðar innréttingar og tæki
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Sérinngangur af svölum
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning
Verð frá 18,6-26,1 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

KRÍUÁS - HFJ

SÆBÓLSBRAUT - KÓP

FÍFUVELLIR - HFJ

Sérlega falleg 92 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli á góðum stað í Áslandinu. SÉRINNGANGUR. Fallegar innréttingar. Hornbaðkar og
sturtua. Laus strax. Lyklar á skrifstofu.
Verð 22,5 millj.

Sérlega fallegt miðjuraðhús með aukaíbúð í kjallara
með sérinngangi. Húsið er alls 309,5 fm og skiptist í
173,1 fm aðalíbúð, 26,8 fm bílskúr og 109,6 fm aukaíbúð
(auðvelt að opna aftur). 5 svefnherb. Svalir og verönd.
Frábært fjölskylduhús á góðum stað. Verð 52.9 millj.

Sérlega fallegt 169,6 fm raðhús ásamt 31,6 fm bílskúr,
samtals 201,2 fm á góðum stað í göngufæri við leikskóla, skóla, sundlaug, íþróttasvæði o.ﬂ. 4 svefnherb.
Glæsilegar innréttingar. Verönd m/skjólveggjum og
49 fm svalir. Fæst á yﬁrtöku lána + sölulaun.
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DIGRANESHEIÐI - KÓP.
Góð 102 fm 4ra herb. NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli
á góðum stað. SÉRINNGANGUR. 3 svefnherb.
Sérlóð og sérbílastæði. Verð 25,9 millj.

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla,
sundlaug, íþróttasvæði og helstu þjónustu.
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FJARÐARGATA - HFJ
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Verð frá 27,850 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

NORÐURBAKKI - HFJ

Falleg og vel með farin 111 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð ásamt stæði í bílageymslu í lyftuhúsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Laus ﬂjótlega. Lyklar á
skrifstofu. Verð 32,9 millj.

Glæsileg 110 fm 3ja herb. þakíbúð í lyftuhúsi
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu við sjávarbakkann í Hafnarﬁrði. Allt að 6 metra lofthæð.
Þrennar svalir, þar af stórar þaksvalir. Frábært
sjávarútsýni. Verð 36,9 millj.

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI
Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða ﬂísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnarﬁrði
í göngufæri við alla helstu þjónustu.

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

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

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

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

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Snorrabraut 56 B - opið hús.
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Esjugrund 38, Kjalarnesi - Opið hús
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
4.mars milli kl.17.30 og 18.00.
Sýnum mjög fallega 85 fm íbúð á
1 hæð í vönduðu lyftuhúsi (fyrir 55
ára og eldri) á fráb. stað. Íbúðin er
sérl. vel skipulögð, 2 stór svefnherb.
Parket. Suðurverönd. Húsvörður.
Íbúðin er vel staðsett í húsinu,
engin umferðarhávaði og stendur
mjög sér mót Droplaugarstöðum.
Laus. Verð 23,4 millj. ÍBÚÐ NR.
0102 Á BJÖLLU. HAGSTÆTT VERÐ
Á FLOTTRI ÍBÚÐ Í 101. Bárður sölustjóri sýnir eignina, gsm 896-5221.

Garðsstaðir 58 - Glæsilegt einbýli á frábærum
útsýnisstað. Opið hús í dag mánudag kl. 18-19.
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Stærri eignir

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
4.mars KL. 18-19. Garðsstaðir
58. Nýkomið glæsil. nýlegt 191 fm
einb. á einni hæð m. innb. bílskúr á
frábærum stað neðan götu innst við
Garðsstaði í Grafarvogi. Vandaðar
innréttingar og parket, arinstofa,
4 svefnherbergi á teikningu, góð
verönd, glæsilegt útsýni: Esjan,
Sundin, Akrafjall, Geldinganes og fl.
Verð: Tilboð. Ingólfur Gissurarson
lg.fs. SÝNIR. S:896-5222

Krókabyggð - Verðlaunagarður
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
4.mars kl. 16:30 - 17:00 að
Esjugrund 38 Kjalarnesi. Einbýli
á tveimur hæðum við Esjugrund
38 Kjalarnesi. Eignin skiptist í
tvo hluta þar sem stærri hlutinn
samanstendur af efri og neðri hæð
(ca. 185 fm + 45 fm bílskúr). Hinn
hlutinn er aukaíbúð í kjallara ca.
100 fm. Stærri hlutinn þarfnast
standsetningar. V. 37 millj. Uppl.
Jón Rafn S: 695-5520

Selbraut 72 Seltjarnarnesi. Einbýli á einni hæð.
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Háseyla - Innri Njarðvík.

Fallegt endaraðhús með
4-svefnherb. og bílskúr

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
4.mars kl. 18:00 og 18:30 að
Seljabraut 72. Gott vel skipulagt
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. 68 m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477

4ra herbergja
Falleg 4ra herb 125,4 fm í
Víkurhverﬁ Grafarvogs

ÓSKA EFTIR
Vantar 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi í R.vík
eða Kópavogi fyrir konu
sem er með kött, uppl.
veitir Ellert í s: 893-4477
Vantar 2ja og 3ja herb.
Íbúð í Breiðholti fyrir ákv.
kaupanda, uppl. veitir
Bárður í s: 896-5221
3ja herbergja
Seilugrandi - Tilbúin til afhendingar.

79,3 fm íbúð ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu. Til
viðbótar er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm
að stærð. Tvö svefnherbergi m. fataskápum. Góð
innrétting í eldhúsi. Baðherbergi með baðkari og
tengi f. þvottavél. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Reyrengi - Laus til afhendingar.

Höfum tekið í sölu gullfallegt 215,2 fm endaraðhús
á góðum stað við Rauðamýri í Mosfelsbæ. Neðri
hæð skiptist í bílskúr, þvottahús, 3- svefnherb.
baðherbergi og opið sjónvarpsrými. Á efri hæð er
hjónaherbergi, stofur, baðherbergi og eldhús. Vönduð
gólfefni og frábært skipulag. Verð 52,9 milj, uppl.
Heiðar í s:693-3356.

Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Fallegt einbýli með tvöföldum bílskúr, alls 231 fm.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, eitt þeirra er sameinað úr
tveimur herbergjum. Mikið skápapláss í húsinu. Stór
stofa og eldhús með fallegri innréttingu og góðum
tækjum sem fylgja. Baðherbergi með gufubað og
útgengt á verönd með heitum potti. Fallegur og
fjölskrúðugur garður, upphitað bílaplan. V. 53 millj.
Nánari uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Samtals 209 fm einbýlishús á einni hæð, þar af er
bílskúrinn sem er tvöfaldur 51,8 fm. 4 svefnherbergi.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og er í góðu
ástandi m.a. er eldhúsinnrétting og tæki ásamt
hurðum og gólfefnum endurnýjað. Verð 37,6 m. Uppl.
Þórarinn s. 844-6353.

Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

Einbýlishús með aukaíbúð og
stórum bílskúr.

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.

Góð 3ja herbergja 81 fm íbúð á 3. hæð með sérinngangi. 2 svefnherbergi með parketi á gólfum og
góðum skápum. Eldhúsið er opið til móts við stofuna.
útgengt úr stofu á suður svalir. Tengi fyrir þvottavél
og þurrkara á baði. Verð 18,9 m. Uppl. Þórarinn í síma
844-6353.

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

Þórðarsveigur - lyfta- 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

Krókamýri - glæsilegt einbýli

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

Gott 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

5-6.herbergja og Hæðir
Eskivellir - 100% yﬁrtaka. Nýleg stór
íb. 4.sv.herb. 2 stæði í bílgeymslu.

Glæsileg 3ja herb. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af
svölum í lyftublokk á Völlunum. Gólfhiti er í íbúðinni
ásamt halogen lýsingu í loftum. Húsið er klætt að
utan. Verð 20,6 m. Uppl. Þórarinn í 844-6353.
Rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð með stæði
í bílageymslu í lyftuhúsi. þrjú svefnherbergi. Björt og
góð stofa meðgluggum á fjóra vegu. Fallegt útsýni.
V.26,9 m Uppl. Sigþór S: 899 9787

Hólmgarður. efri hæð.

Naustabryggja - 100% yﬁrtaka láns

Laxatunga - Raðhús

Glæsilegt ca. 250 fm einbýli á einni hæð m. tvöf.
bílskúr. Flott skipulag, vandaðar innrétt. og gólfefni.
Fimm svefnherb.. Skemmtil. stofur mót suðri. Mjög
stór timburverönd, heitur pottur. Fráb. staðsetn. 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.

Austurkór - útsýni í sérﬂokki.

Glæsilegt 265 fm parhús á einstökum útsýnisstað.
Afhendist rúmlega tilb. u. tréverk. Loft fullmáluð.
Rafmagn verður fullfrágengið, tenglar og rofar
frágengnir. Öll innfeld halogen ljós frágengin og
ísett. Fáið sendar teikningar. Bárður H Tryggvason
sölustjóri sýnir eignina, gsm 896-5221. Ath. um er að
ræða 2 hús.

Gott 118 fm raðhús á einni hæð. Þrjú góð svefnherbergi, stofa með mikilli lofthæð. Tvær snyrtingar.
V.27.0 uppl. Sigþór S: 8999787

Kambasel - Endaraðhús.

Vorum að fá mjög gott mikið endurnýjað 180,3 fm.
endaraðhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Stórar
flísalagðar svalir. Arinn í stofu. Mjög góð staðsettning á húsi innst í götu. V. 42,5m. Nánari uppl.
Ellert 893-4477

Glæsileg 148 fm 5-6.herb. endaíb. á 5.hæð (efstu) í
vönduðu lyftuhúsi ásamt 2 stæðum í bílageymslu í kj.
Sérinngangur af svölum, vandaðar innr., hvítuð eik,
parket, 4 góð sv.herb. Baðherbergi og gesta wc, lagt
f. arin í stofu. Yfirbyggðar stórar suður svalir. Útsýni.
Möguleg 100% yfirtaka á ÍLS lání. Verð: 33 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222

Álfhólsvegur - Sérhæð í Kópavogi

189 fm efri hæð í tvíbýli með bílskúr. Eignin er með
þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi.
Stofa með stórum útsýnisgluggum yfir til Esju og
Skarðsheiði. Yfirbyggðar suðursvalir. Stórt eldhús
með borðkrók. V. 34,9 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Góð mikið endurnýjuð 3ja til 4ra ca 80 fm efri
hæð með sér inngangi ásamt risi sem er ekki inn í
skráðum fm. Mjög góð staðsettning, nýlegt eldhús,
parket og flísar á gólfum. Laus fljótlega. V. 23,8m.
Nánari upplýsingar veitir Ellert 893-4477

143 fm íbúð á tveimur hæðum staðsett á efstu hæð í
góðu fjölbýli með lyftu við Naustabryggju í Reykjavík.
Tvö svefnherbergi. Stór stofa og eldhús í opnu rými,
gott útsýni. Efri hæð er ca. 20 fm að stærð, hentugt
sem TV herbergi. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Atvinnuhúsnæði
Þverholt 14

Hestavað - 90% lán.

Nýleg 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi
á jarðhæð, samtals 133,5 fm, ásamt stæði í bílageymslu. Seljandi er tilbúinn að lána 10%. Verð 33,9
m. Uppl. veitir Þórarinn s. 844-6353.

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lög.
fast, kynna mjög góða 529 fm skrifstofuhæð með
18 aflokuðum skrifstofum í góðu húsi við Þverholt
í Reykjavík. Húsnæðinu fylgja 11-sérstæði, þar
af 6-bílastæði í bílakjallara húsins. Húsnæðið er
mjög snyrtilegt og skiptist í 18 aflokaðar skrifstofur,
móttöku, opið rými, eldhús og salerni. Húsnæðið
er ekki Vask-hús. Áhvílandi eru 47,2 milj, lán frá
Landsbanka með 5,3% vöxtum. ATH. Húsnæðið er
laust við kaupsamning.Allar frekari uppl. um eignina
veitir Heiðar Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Dimmuhvarf 14 - 203 Kópavogur

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
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Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær

PIÐ

Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00 Stórglæsilegt
211,9 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum við Tröllateig 30 í
Mosfellsbæ. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og falleg
gólfefni. Ca. 100 m2 timburverönd í suðvestur. Eignin er
laus til afhendingar strax.
V. 49,9 m.
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Laus strax
Bjartahlíð 8 - 270 Mosfellsbær
Opið hús í dag mánudag frá
kl. 17:30 til 18:00 Mjög fallegt
132,4 m2 endaraðhús með innbyggðum bílskúr við Björtuhlíð
í Mosfellsbæ. Gott skipulag.
Þrjú svefnherbergi. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Steypt
bílaplan, timburverönd og fallegur garður í suðvestur.
V. 39,7 m.

226,3 m2 einbýlishús við Dimmuhvarf 14
í Kópavogi. Flott staðsetning á 3.476 m2
lóð í útjaðri byggðar. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 48,0 m.
Sigtún 37 - 105 Reykjavík
Rúmgóð og falleg 136,6 m2 sérhæð á 1.
hæð ásamt 31,5 m2 bílskúr við Sigtún 37
í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar
strax. Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur, hol, eldhús
og baðherbergi. Íbúðinni fylgir sérgeymsla/
herbergi auk salernis í kjallara. V. 42,0 m.

Reykás 21 - 110 Reykjavík
Rúmgóð og björt 100,1 m2, 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 23,2
m2 bílskúr við Reykás í Reykjavík. Falleg
íbúð, gott skipulag og fallegt útsýni.
V. 28,9 m.

Laus strax

Barmahlíð 8 - 105 Reykjavík

Þórðarsveigur 6 - 113 Reykjavík
Björt og vel skipulögð 106,8 m2, 4ra herbergja endaíbúð með fallegu útsýni á 3.
hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi við Þórðarsveig 6 í Grafarholtinu. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 26,9 m.

Erum með í sölu tvær ca 140 m íbúð sem er
búið að skipta upp í fjórar íbúðir við Barmahlíð 8 í Reykjavík. Eignirnar eru lausar til
afhendingar strax. V. 31,9 m. og 31,4 m.

Gullsmári 6 - 201 Kópavogur

Laus strax

Falleg og vel skipulögð 92,8 m2, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja herbergja fjölbýlishúsi við Gullsmára 6 í Kópavogi. Eignin
er laus til afhendingar strax. V. 24,9 m.

Fjóluvellir 12 - 221 Hafnarfjörður
Vel skipulagt 243,3 m2 raðhús á 1. hæð við
Fjóluvelli 12 í Hafnarfirði. Húsið er nánast
tilbúið til innréttinga. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 36,0 m.

Laus strax

Hulduhlíð - 270 Mosfellsbær
Mjög fallegt 158,8 m2 endaraðhús með frístandandi bílskúr
við Hulduhlíð í Mosfellsbæ.
Fallegar innréttingar og gólefni.
3 rúmgóð
svefnherbergi.
Fallegur garður.
V. 45,5 m.

Laus strax

Helgaland - 270 Mosfellsbær
286,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við
Helgaland 3 í Mosfellsbæ, auk þess er ca.
30 m2 óskráð rými í kjallara undir bílskúr.
Húsið stendur á 1.200 m2 eignarlóð.
V. 58,5 m.

Hlíð – Kjós
Glæsilegur 70,2 m2 sumarbústaður við Hlíð
12A í landi Meðalfells í Eilífsdal, Kjósarhreppi. Um er að ræða glæsilegan sumarbústað byggðan árið 2009. Stór timburverönd með girðingu, heitur pottur er á verönd.
Húsið stendur á 4.896 m2 leigulóð. V. 18,8 m.
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Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða glæsilegt fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.
Í húsinu eru 34 íbúðir með tveimur lyftuhúsum og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru
bjartar og rúmgóðar og samanstanda af 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af byggingaraðila.
Byggingaraðili er Sérverk ehf. ASK arkitektar hönnuðu
u húsið.
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Nánari upplýsingar veita Magnús Geir Pálsson, sölumaður á Eignamiðlun, sími 892-3686 og Ólafur Finnbogason, sölumaður á Mikluborg, sími 822-2307

Ólafur Finnbogason
Sölufulltrúi

Magnús Geir Pálsson
Sölumaður

S. 569 7000
Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali

miklaborg.is
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
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Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fast.

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Reykholt Borgarfirði.
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Hrísrimi 6 Rvk., 3ja herb. m/sér inng.
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OP

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

S

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

100% þjónusta = árangur

MEISTARAVELLIR 33 – 107 RVK REKAGRANDI 10 – 107 RVK
IÐ

H

*

Landmark leiðir þig heim!

OP

OPIÐ HÚS, MÁNUDAGINN
4.MARS MILLI KL. 18:30 OG
19:00 VERIÐ VELKOMIN!
Laus við kaupsamning!
Mjög góð 70,7 fm 2-3ja herb.
Íbúð í þessu vinsæla húsi með 70
fm geymslu í risi! Íbúðin er með
sérinngangi í Suð-austur horni
hússins með góðum svölum. Verð
19,9 millj. Uppl. Jóhann Friðgeir
á Höfða s. GSM: 896-3038.

ÚS

ATH. laus strax! Ágæt 5 herb. 138,3 fm. íbúð á 2. hæð
í ﬁmm íbúða fjölbýlishúsi ofarlega í Árbænum. Verð kr.
26,9 millj. uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Sími 512 4900
landmark.is

HÚ

OPIÐ HÚS, MÁNUDAGINN
4.MARS MILLI KL. 17:00 OG 18:00
VERIÐ VELKOMIN!
Stórglæsilegt nýlegt parhús á
frábærum stað í Kópavogi.
Húsið er 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.
Uppl. Jóhann Friðgeir á Höfða s.
GSM: 896-3038.

S
HÚ

Hraunbær 5 herb. íb.

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.

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Drekakór 2 Kóp. parhús, laust strax.
Glæsilegt 187,7 fm. einbýlishús
á þessum sögufræga stað.
Húsið er steniklætt timburhús á
einni hæð með stórri verönd og
heitum potti. Kjörið tækifæri til
að eignast heilsárshús í þessari
margrómuðu sveitasælu.
Verð kr. 37,9 millj.
Uppl. Ásmundur á Höfða
s. 895 3000.

Hrísateigur, sérhæðm.bílskúr

Góð eign
gulli betri

STEKKJARHV. 66 – 220 HFJ.

KLUKKUHOLT – 225 GBÆ.
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Opið hús í dag kl. 17:30 – 18:00
Virkilega falleg og nýlega standsett 3ja herbergja 81,5 fm íbúð á frábærum stað með
útsýni yfir KR völlinn.
Allar innréttingar endurnýjaðar
Gólfhiti.
V. 27.9 millj.
Magnús s. 897-8266

Opið hús í dag kl. 18:00 – 18:30
Snyrtilega 66.7 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í vönduðu fjölbýli.
Virkilega vel staðsett íbúð í vesturbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjónustu.
V. 23,0 millj.
Magnús s. 897-8266

Endaraðhús í grónu hverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er
148.8m2 og bílskúr 26.3m2. Samtals 175.1m2.
Eignin er í enda botnlanga. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, gott skipulag. Möguleiki að yfirtaka
c.a. 27 mkr lán frá ARION banka. Afborgun c.a.
130þús pr mán.
V. 39.9 millj. Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is

Glæsilegt endaraðhús á Álftanesi/Garðabæ.
Íbúðin er 120.1m2 og bílskúr 32.5m2. Samtals
152.6. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Göngufæri
í skóla, íþróttir og sund. Mjög vandaðar
innréttingar og falleg gólfefni. Sannkölluð
glæsileign með góðu skipulagi.
V. 44.5 millj. Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is

SUÐURGATA 21 - 220 HFJ.

ÁLFHÓLSVEGUR – 200 KÓP.

VALLAKÓR 1-3 - 203 KÓP

ÁSAKÓR 3 - 203 KÓP
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Opið hús í dag kl. 17:30 – 18:00
Virkilega falleg 108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð
í tvíbýli á tveimur hæðum. Baðherbergi á
báðum hæðum. Eign í góðu ástandi.
Frábær staðsetning.
V. 24,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Virkilega falleg 121,8 fm. 4-5 herbergja
sérhæð á jarðhæð. Eignin var viðgerð að utan
sumar 2012, gluggar og gler einnig endurnýjað á sama tíma. 2 einkabílastæði fylgja
eigninni. Hellulögð suðvestur-verönd.
V. 32,4 millj.
Þórarinn s. 770-0309

Opið hús þriðjud. 5. mars kl. 17.15 – 17.45
Mjög falleg 131 fm íbúð með sérinngangi á
jarðhæð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er
4ra herbergja með stórum sérafnotarétti þar
sem er verönd með skjólvegg.
Góð áhvílandi lán geta fylgt.
Verð: 34,9 milljónir. Sigurður fasteignasali
s. 896-2312 eða ss@landmark.is

Opið hús þriðjud. 5. mars kl. 18.00 – 18.30
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja, 133,1 fm
íbúð á 4. og næst efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi í Kórahverfinu í Kópavogi. Aðeins
göngufæri í verslun, skóla og leikskóla sem og
íþróttasvæði. Skipti skoðuð á stærra sérbýli
Verð: 32,9 milljónir. Sigurður fasteignasali
s. 896-2312 eða ss@landmark.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

Seljugerði 1 - Einbýli
m. auka íbúð + bílskúr

S

OP

IÐ

HÚ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00-17:30
Tæplega 300 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með aukaíbúð á jarðhæð og
tvöföldum bílskúr. Önnur hæð: Björt og
rúmgóð stofa með vestursvölum. Eldhús
nýlegri innréttingu. Fjögur svefnherbergi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari. Fyrsta
hæð: Þrjú svefnherbergi. Eldhús með fallegri innréttingu. Stofa með vesturverönd.
Ekkert áhv. Laus strax. Verð 69 millj.

GULLSMÁRI 6
- 4RA HERBERGJA
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OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ
KL. 17:00-17:30 Vel skipulögð 4ra
herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi.
Þrú svefnherbergi með skápum. Eldhús með ágætri innréttingu. Flísalagt
baðherbergi. Stofa með útgengi á
suðvestursvalir. EIGNIN ER LAUS NÚ
ÞEGAR, EKKERT ÁHVÍLANDI.
Verð 24,9 millj.

S

PIÐ

HÚ

O

HÁTEIGSVEGUR 3 - 3JA HERBERGJA

TUNGUVEGUR - RAÐHÚS

DUGGUVOGUR - GISTIHEIMILI

STRANDGATA - HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30
Mjög góð nýleg 104,8 fm 3ja herbergja íbúð við Háteigsveg.
Anddyri með skáp og gestasnyrtingu. Hol. Eldhús með góðri innréttingu. Stór stofa með norðursvölum. Tvö svefnherbergi. Flísalagt
baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. Verð 28,9 millj.

Gott 130 fm raðhús sem er kjallari og tvær hæðir. Eldhús með eldri
innréttingu. Stofa/borðstofa með útg. í suðurgarð með heitum potti.
Þrjú svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi. Í kjallara eru tvö herbergi,
þvottahús, geymsla, sturtuaðstaða og snyrting. Parket og ﬂísar á
gólfum. LAUS STRAX. Verð 28,3 millj.

Atvinnuhúsnæði skráð sem gistiheimili á tveimur hæðum og í risi.
Á 1. hæð eru 4 studioíbúðir og er eldhúsinnrétting með helluborði
í hverri þeirra og ﬂísalagt sérbaðherbergi með sturtu. Á 2. hæð eru
5 studioíbúðir og eru þau eins þ.e. með eldhúsinnréttingum og
með sérbaðherbergjum. Risið er skráð sem geymsluloft samkvæmt
fasteiganmati en þar er búið að útbúa íbúð með þakgluggum. Allar
einingar eru í útleigu í dag. Verð 67 millj.

Fallegt og vandað atvinnuhúsnæði sem er kjallari, hæð og ris í
sögufrægu húsi á frábærum stað í Hafnarﬁrði. Eignin býður upp á
mikla möguleika. Í kjallara er verslunarrými (í leigu). Á hæðinni er
gott opið rými með eldhúsi inn af. Í risi eru 3 herbergi og fundarherbergi. Húsið hefur fengið ágætt viðhald í gegnum árin. Einnig er í
kjallara geymslurými með sérinngangi. Verð 54 millj.

ÞÓRÐARSVEIGUR - 4RA HERBERGJA

BARMAHLÍÐ - TVÆR ÍBÚÐIR

HVERFISGATA - ATVINNUHÚSNÆÐI

FJÓLUVELLIR - RAÐHÚS

4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með bílskýli. Forstofa með
fatahengi. Þrjú svefnherbergi með góðum skápum. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu. Eldhús með beykiinnréttingu og háf.
Stofan er björt og rúmgóð. Hús og sameign er snyrtilegt. Verð 26,9 millj.

Mjög góðar 4-5 herbergja íbúðir sem eru kjallari og hæð (aðskipt).
Hæð: Anddyri, rúmgóðar stofur, eldhús, ﬂísalögð baðherbergi og 1 - 2
svefnherbergi. Kjallari: Stofur, eldhús, ﬂísalögð baðherbergi, svefnherbergi og herbergi/geymsla. LAUS STRAX. Verð 31,4 m. og 31,9 millj.

128,6 fm atvinnuhúsnæði á 2. hæð á góðum stað í miðborg
Reykjavíkur. Eignin skiptist niður í tvö stór opin rými, geymslugang
og þrjár gluggalausar geymslur. Parket og dúkur. Eignin þarfnast
standsetningar. Bílastæði er á baklóð við hús. Verð 13,9 millj.

Fallegt og vel staðsett 243 fm raðhús á einni hæð með bílskúr.
Húsið er tilbúið til innréttinga og skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, geymslu, þvottahús og bílskúr. EKKERT ÁHVÍLANDI. LAUS
STRAX. Verð 36 millj.

Traust þjónusta í 30 ár
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ÓSKA EFTIR

HÚ

Stekkjarhvammur 32

Reykjavíkurvegur-einbýli. Hf.

Austurberg 38

Vesturgata

Bakkavör

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 17:00 og
17:30 Glæsilegt raðhús á tveimur
hæðum og ris og bílskúr á góðum stað
í Hafnarfirði. Fjögur svefnherbergi, 2
baðherbergi og 3 stofur. V. 49,9m. Uppl
Gylfi S: 822-0700.

154,7 fermetra einbýli með skjólsælum
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í góðu
ásigkomulagi og mikið endurnýjað.
Garður er með heitum potti og sólpöllum.
v. 33,9 millj. Uppl. Guðmundur s. 865 3022

Snyrtileg rúmgóð 3ja herbergja 91 fm
endaíbúð á jarðhæð með sérinngang
og sér garði. samtals 91 fm. Getur
losnað fljótlega. Uppl. Ísak 822-5588

Mjög snyrtilega íbúð í fallegu fjölbýli
við Vesturgötu í 101. Íbúðin er 72,3 fm
að stærð og ósamþykkt þar sem hluti
er ekki með fulla lofthæð. V 18,2 m.
Uppl. Gylfi S. 822-0700

Glæsilegt 218 fm endaraðhús á
tveimur hæðum á eftirsóttum stað
við Bakkavör á Seltjarnarnesi. Falleg
hönnun og gott útsýni. Uppl. Gylfi
S: 822-0700 eða gylfi@tingholt.is

Óska eftir hæð/raðhúsi
með fjórum svefnh. í
Kópavogi. Uppl.
Guðmundur s. 865 3022
Óska eftir 10 - 20 íbúðum
í Breiðholti fyrir
fjársterkan aðila.
Uppl. Sigurður s. 6168880
Óska eftir sérhæð í
Vesturbæ eða Seltjarnarnesi. Uppl. Gylﬁ s. 822-0700
Óska eftir einbýli/raðhúsi
í Fossvogi eða nágreni.
Uppl. Ísak. 8225588

Austurberg - 2 bílskúrar

Sigluvogur jarðhæð

Í einkasölu 92,8 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3 hæð ásamt tveimur 18 fm. bílskúrum samtals 128,8 fm. Uppl. gefur
Viðar s 898-4477

Falleg 3ja herbergja jarðhæð á
frábærum stað, mikið endurnýjuð eign
m.a baðherbergi, eldhús, gluggar, dren
og fleira. Verð 20.9 millj. uppl Sigurður
S 6168880

Burknavellir 3ja - Lækkað
Verð
Mjög góð 3ja herb. 88 fm íbúð á þriðju
hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Tvö rúmgóð
svefnherbergi, stofa og eldhús í opnu
rými. Verð 19.5 milljónir. Áhvílandi
gott lán. Uppl Sigurður s 616 8880

Daggarvellir 13 HF

Hörðukór - PENTHOSE

Glæsileg 116,2 fm íbúð á jarðhæð í
góðu fjölbýli með sér inngang, sjö
íbúðir eru í húsinu. Sér verönd og
garður. Þrjú svefniherbergi.
Verð 29,9 m. Uppl. gefur Ísak
S 822-5588

Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm.
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði í
bílageymslu. Stórbrotnið útsýni að
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við kaupsamning. V. 35,9m Upp. Ísak S 822-5588

Óska eftir 3-4 herb. íbúð í
Norðlingarholti.
Uppl.Viðar s. 8984477
Óska eftir einbýli/ raðhúsi
í Kópavogi.
Uppl. Þorsteinn s. 8925110
Óska eftir 3ja herb. íbúð,
hámarksverð 21m
Uppl. veitir Guðmundur
s. 865 3022

Byggingarlóð - Sætún

Kaffivagninn - Tækifæri

Snorrabraut

Skeiða- og Gnjúpverjahrep

Hesthús - Almannadalur

Byggingarlóð á góðum stað í Sætúni
(Guðrúnartúni). Samþykkt byggingarmagn er um 1.800 fm. Í dag er 604
fm iðnaðarhús á lóðinni. Staðsetning
lóðar er mjög góð. Uppl : Ísak 8225588

Í einkasölu Kaffivagninn Grandagarði.
Um er að ræða fasteignina og rekstur
ásamt tækjum og búnaði. Stórkostlegir
möguleikar, Uppl. gefur Ísak 8225588

Mjög gott 67,1 fm verslunarhúsnæði á
jarðhæð/götuhæð á horni Hverfisgötu
og Snorrabraut. Uppl. Ísak s 822-5588

Áhugavert land til sölu sem er u.þ.b 50
ha. og er í landi Engjarima í Skeiða- og
Gnjúpverjahrep. Landeigandi hefur
látið skipuleggja nokkrar sumarbústalóðir á landinu. Verð 27,8m Ýmis skipti.

Í einkasölu 18 hesta hús á tveimur
hæðum, hægt að hafa 3ja til 4ra herbergja ósamþ. íbúð. Glæsilegt útsýni
og stórt gerði. Eigandi skoðar skipti.
V 39,8 m Uppl. gefur Ísak 822-5588

Óska eftir
atvinnuhúsnæði á skrá
hjá mér, milil reynsla.
Uppl. Ísak s. 822-5588
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Snorri Sigurfinnsson

Páll Guðjónsson

Björn Þorfinnsson Hafsteinn Þorvaldsson

Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson Hannes Haraldsson Sighvatur Lárusson

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Aldís Einarsdóttir

Ágúst Valsson

Guðbergur Guðbergsson

Eggert Ólafsson

Svala Ástríðardóttir

Óskar Traustasson Kristín B. Garðarsdóttir Elín Viðarsdóttir

Auður Kristinsdóttir

Svana Ingvadóttir

Anna Jónsdóttir

Lóa Sveinsdóttir

Sigrún B. Ólafsdóttir

Fagleg og persónuleg þjónusta

FRUM

Opið
hús

Sólbraut 10 einbýli - 170 Seltjarnarnes
Opið hús þriðjudag 5. mars kl. 17:30 - 18:00
*EINBÝLI Á SELTJ.NESI * SKIPTI MÖGUL. Í NÁGR.*
Glæsilegt 6 herb., 246,5 fm. einbýli á einni hæð með
tvöf. bílskúr. Gufubaðsaðstaða og rúmg.hjónaherb.,
Tveir góðir sólpallar. Hiti í bílaplani. Falleg eignarlóð.
Verð kr. 79 millj.
Nánari uppl. veitir: Eggert, lögg. fasteignas.,
sími 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Álfheimar 36 - Reykjavík

Breiðvangur - Hafnarfirði

Hagasel 24 endaraðhús - með aukaíbúð

Til sölu 4ja herb íbúð, 102.8 fm á jarðhæð. Rúmgóð 3
herbergi, stórt eldhús, stofa og snyrtilegt baðherbergi.
Geymsla í kjallara. Íbúðin er á besta stað í Reykjavík og
stutt er í alla þjónustu.
Verð 24,5 millj.
Nánari uppl. veitir: Gústi í síma 611 6660
eða gusti@fasteignasalan.is

Góð 6 herb. íbúð á 2. hæð. í fjölbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, baðherbergi og 4
svefnherbergi.
Tvennar svalir.
Verð 23 millj.
Nánari uppl. veitir:
Aldís í síma 896 6686
eða aldis@fasteignasalan.is

Glæsilegt raðhús 260,7fm með bílskúr, 5 herbergja
íbúð 162,3fm + bílskúr 21,5fm og aukaíbúð 77 fm með
sérinngang 3ja herbergja á jarðhæð.
Verð 49,5 millj.
Nánari uppl. veitir:
Guðbergur Guðbergsson
sími 893 6001
eða beggi@fasteignasalan.is

Opið
hús

Brávallagata 4 - 101 Reykjavík
Flott 101,8 fm íbúð á þriðju hæð. Óska eftir makaskiptum
á stærri eign í vesturbænum með allt að 15 millj. í
milligjöf.
Ath ekki bein sala í boði.
Nánari uppl. veitir:
Hafsteinn síma 891 8891
eða hafsteinn@fasteignasalan.is

Smárarimi 86, 112 Grafarvogur
Opið hús miðvikudaginn 6. mars 17:30-18:00
Vel við haldið einbýli á einni hæð með innb. bílskúr. Húsið er í rólegri botnlangagötu. Íbúðin er 143,9 fm og bílskúr 29,5 fm. Eldhús, björt stofa / borðst. með útg. á
stóra timburverönd. 4 rúmgóð svefnherb. Stór garður.
Verð 56 millj.
Nánari uppl. veitir: Anna Jónsdóttir sími 697 9231
eða anna@fasteignasalan.is

Brekkugata 1B – Ráðhústorginu á Akureyri

Ásbúð - 210 Garðabær

Gistihús í hjarta Akureyrar. Eignin skiptist í 90 fm verslunarrými á jarðhæð, ýmsir möguleikar s.s. kaffihús,
verslun ofl. 2. hæð eru 4 herb. með wc og sameiginlegu
eldhúsi, á 3. hæð eru tvær 2ja herb. íbúðir ásamt 1 herb.
með wc. Á rishæð er 63 fm, 3. herb. snyrtileg íbúð.
Virkilega áhugaverður fjárfestingakostur, eign sem býður
uppá marga möguleika. Selst allt saman eða í 3 hlutum.
Nánari uppl. veitir: Svala Ástríðardóttir sími 860 0341
eða svala@fasteignasalan.is

Snyrtileg 2 herb. íbúð á jarðhæð með sérinngangi
í góðu tvíbýlishúsi. Anddyri flísalagt, rúmgóð stofa,
eldhúskrókur opinn inn í stofu. Svefnherbergi með
skáp. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, ljós innrétting,
sturtuklefi. Þvottahús inn af baðherbergi. Íbúðinni fylgir
sér timbursólpallur. Bílastæði. Fallega eign í Garðabæ.
Verð 17,9 millj.
Nánari uppl. veitir: Páll Guðjónsson lögg. fasteignas.
sími 699 4994 eða pall@fasteignasalan.is

Fasteignasalan Bær • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

HARMA
GEDDON

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.

Klapparstígur

Boðaþing 10-12

Glæsileg útsýnisíbúð á tveimur efstum hæðum

NÝJAR ÍBÚÐIR FRÁ HÚSVIRKI HF. FYRIR 55+

hlustið
trúið
hlýðið

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum í vönduðu
fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Klapparstíg auk sér stæðis í
bílageymslu. Þrennar svalir eru á eigninni, til norðurs, austurs og
suðurs, sem allar eru ﬂísalagðar. Glæsilegar samliggjandi stofur,
sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum, eldhús með hvítum innréttingum, tvö svefnherbergi og stórt baðherbergi auk gestasnyrtingar.
Mikil lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar. Stórkostlegt útsýni út á
sundin, að höfninni, Esjunni og yﬁr austurborgina.

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.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | Sími 530 6500
www.heimili.is

– þar sem þú átt heima

Björgvin Guðjónsson

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

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

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

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

Búmenn auglýsa íbúðir

VÖRUHÚS og SKRIFSTOFUR

Búseturéttur á markaðsverði
Ferjuvað 11
í Reykjavík

1800 fm. við Vatnagarða

Til sölu er búseturéttur í
3ja herbergja íbúð sem er
rúmlega 91 fm að stærð.
Íbúðin er á annarri hæð í 3ja
hæða fjölbýlishúsi með lyftu.
Ásett verð er kr. 2.9 millj.
og mánaðargjöldin eru um
133.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt
innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Hólmvað 8B,
Norðlingaholti
í Reykjavík

Til leigu eða sölu er glæsileg og vönduð húseign við Vatnagarða. Eignin skiptist gróﬂega
þannig: I. hæð: Lager og þjónusturými 1.300 fm. þar af 900 fm. með 8 metra lofthæð. Efri
hæð: 500 fm. glæsilega innréttað skrifstofurými sem skiptist m.a. í 8 lokaðar skrifstofur og
2 opin skrifstofurými, fundarherbergi kafﬁstofu o.ﬂ. Allt sem nýtt. Áberandi auglýsingagaﬂ
snýr að Sæbraut.

Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um
95 fm að stærð. Íbúðin er
á jarðhæð í þriggja hæða
fjölbýlishúsi með tveimur
lyftum. Stæði fylgir íbúðinni
í bílakjallara. Ásett verð
búseturéttar er 5 millj. og
eru mánaðargjöldin um kr. 151.000.-.
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.

Suðurtún 35
í Sveitarfélaginu
Álftanesi
Til sölu er búseturéttur í
5 herbergja íbúð í raðhúsi
sem er um 120 fm að
stærð. Að auki fylgir íbúðinni
um 25 fm bílskúr. Um er að
ræða endaraðhús.
Ásett verð er kr.
14.500.000.- og

Skoðaðu eignir
til sölu eða til leigu á
www.fastengi.is

mánaðargjöldin eru um kr. 125.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Fastengi er í eigu Íslandsbanka

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 8. mars n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. mars n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á
netfangið bumenn@bumenn.is

Útvarps
þátturinn
Snorri með
Orra

Rúnar Gíslason

Lögg. fasteignasali

Viltu selja fasteignina þína?
Vantar allar gerðir eigna á skrá.
Er með kaupendur að eftirfarandi:

frá hádegi
alla virka
daga

•
•
•
•
•

Litlu raðhúsi eða parhúsi í Grafarvogi.
Fjölbýli í Grafarvogi á jarðhæð mér sér inngangi og bílskúr.
Þriggja herbergja íbúðum í Grafarvogi með sér inngangi.
Fjögurra herbergja íbúð í Grafarvogi með sér
inngangi (helst jarðhæð).
Einbýlishúsi í Hafnarfirði

Endilega hafið samband, traust og
persónuleg þjónusta.
Jósep Grímsson Sölufulltrúi S: 863-1126
josep@fasteignasalan.is

Búmenn auglýsa íbúðir
Blásalir 24 í Kópavogi
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 98
fm á áttundu hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi og fylgir stæði í bílakjallara.
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur að samkomusal.
Verð búseturéttar er um kr. 9.1 millj. og eru mánaðargjöldin um kr.
126.000.- Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Stekkjargata 9 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja
ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.
Verð búseturéttarins er um kr. 4.8 millj. og eru mánaðargjöldin um
142.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti
samkvæmt mæli.
Umsóknarfrestur er til 11. mars n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl.
9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar um íbúðirnar og aðrar íbúðir
í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

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

2 milljónir +

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílaþjónusta

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.
Til sölu dodge coronet 500. Árgerð
1967. Bíll í góðu ástandi. Nánari
upplýsingar í 866 2689. Gunnar.

FORD Explorer xlt 4wd. Árgerð 2003,
ekinn 150 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.390.000. Rnr.160373.

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL dísel.
Árg 8/2005, ek 160 Þ.KM, dísel, 5
gírar, Flottur bíll, Verð 1.990.000.
Rnr.122517. Er á staðnum

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Sendibílar

Garðyrkja

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

DIESEL !
Ford Focus C-Max Trend DIESEL
06/2008 ek 106 þ.km nú á aðeins
1490 !!!!!

FORD Escape limited 4x4 4dr.
Árgerð 2006, ekinn 103 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.490.000.
Rnr.160528.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hópferðabílar

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

Hyunday H1 árgerð 2006, diesel, 4x4,
8 manna, ekinn 85 þús.km., nýleg
dekk, dráttarbeisli, sk.‘14, verð kr.
2.450.000,-gsm 821-6292

FASTEIGN Á HJÓLUM !
Volvo S60 Momentum Diesel ,
06/2011 , 6 gíra , ek 32 þ.km 17”
sportfelgur, sportsæti, hljóðkerfi,
bakkskynjarar ofl verð 4.9 mil !

Til sölu MAN 50 farþega árg. ‚98.
Ekinn 528 þús. Uppl. 892 8672 eða
894 1910.

Vel búnir og öflugir bílkranar og
vörubílar í hvers kyns hífingarvinnu og
flutninga. DS-LAUSNIR ehf 561-8373.

Varahlutir
Lyftarar

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar
og grisjun gróðurs ásamt því að
fá tilboð í sumarverkin. Ánægðir
viðskiptavinir frá 1988! Garðar best
ehf. Sími 698 9334 gardarbest.is
netfang: gardarbest@gardarbest.is
Facebook: Garðar best.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Bókhald

Toyota HiAce árgerð 2003, 9 manna,
ekinn aðeins 54þús.km., bensin, sk.‘14,
ný dekk, hvítur, verð kr. 1.850.000,100% lánað, gsm 821-6292

ÓDÝR !
Subaru Legacy 04/2004 (Nyrra útlit) ek
176 þ.km ny vetrardekk, nyskoðaður,
gott ástand ! Nú á aðeins 890 þús !!!

CHEVROLET Avalanche 4x4. Árgerð
2003, ekinn 132 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.990. þús. flott
eintak Rnr.105636.

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

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa
og þeir svara þér ef hluturinn er til.
www.partasalar.is

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Bílar til sölu

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð
35 metrar.
S. 893 3573.

Bátar

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98,
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s.
892 7852.

VW - SKODA - VARAHLUTIR
Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.
Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.

SJÁLFSKIPTUR / DIESEL !

SMÁPARTAR.IS

Skoda Octavia Ambiente STW Diesel
06/2012 sjálfskiptur ek 31 þ.km eyðsla
5.5 l pr 100 km verð 3990 !!!

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.

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

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

EK. 85ÞÚS - TILBOÐ 295ÞÚS.
Daihatsu Gran Move, árg. ‚00 ek.
85þús 5gíra, sk. ‚14, rúmgóður bíll
sem eyðir engu, ný tímareim.Smur
og þjónustubók frá upphafi Tilboð
295þús. Uppl. s. 860 3970

Viðgerðir
HVER ÆTLAR AÐ
VERA HÆSTUR Á
STRANDVEIÐINNI Í SUMAR
? ESSASÚ?
Strandveiðibáturinnnn er kominn!
Hafðu samband við Seiglu í síma
551-2809 og tryggðu þér einn fyrir
sumarið. St. 10x3 M. www.seigla.is

FORD TRANSIT 350 TREND
TOURNEO Árgerð 2010. Ekinn 85
Þ.KM Verð kr. 4.290.000. Rnr. 122022.

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

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

ÞJÓNUSTA

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör,
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf,
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja.
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni
24, sími 445 5500
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Málarar
BJÖSSI MÁLARI KEMUR
HÚSINU Í STAND!
Geri tilboð í málningarvinnu utan
húss sem innan. Einnig múr- og
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S:
896 4824 malarameistarar@simnet.is
malarameistarar.is

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

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

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
NETTUR OG ÓDÝR !
Suzuki Swift GL 05/2007 ek 86 þ.km
beinskiptur verð 1190 !!!

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

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

KIA Carnival classic. Árgerð 2009,
ekinn 117 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.690.000. Rnr.110583.

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

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Til sölu Renault Kangoo árg ‚06. Ek. 80
þús. VSK-bifreið. Uppl. í síma 893 0611

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

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

Húsaviðhald
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Rafvirkjun

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

HEILSA
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan 3. hæð ( Hagkaupsmegin )
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Þjónusta
Heilsuvörur

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Trésmíði
Getum bætt við okkur verkefnum,
innréttingar-parket-viðhald-nýsmíði.
Uppl. í síma: 8418922.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG,
uppþvottavélar, örbylgjuofnar á 5Þ,
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

HILLUKERFI

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

Vandað og gott hillukerfi í mörgum
breiddum til sölu á góðu verði. Hafðu
samband í síma: 5680100 www.
stolpigamar.is

VARANLEGT REYKSTOPP
EFTIRFYLGNI Í 1 ÁR

GREEN PEOPLE NÚ Á
ÍSLANDI
Skiptu yfir í lífrænar húð- hár- og
snyrtivörur. Fyrir alla fjölskylduna:
Dömu-, herra-, unglinga- og barnalína.
100% náttúrulegt Sala og dreifing:
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau:
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

Önnur þjónusta

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

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

Til bygginga

KEYPT
& SELT

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

Til sölu

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

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.

Verslun

Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.

Mikið úrval af pedalabílum, flugvélum
og sparkbílum. Sendum frítt um allt
land! www.haltakett.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

TAKTU ÁKVÖRÐUN NÚNA.
Betri árangur með Herbalife Kaupauki.
Rannveig s.8625920,rkb.heilsuskyrsla.
is

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.

HÚSNÆÐI

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

Húsnæði í boði

Nudd
Slökunarnudd, heilsunudd,
íþróttanudd, sogæðanudd, súlanudd.
Svæði 200. Tímapantanir í S. 771
2117.

KAUPI GULL !

VIÐHALD FASTEIGNA.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Sjónvarp
Óskast keypt

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150

Viðar Aðalsteinsson
mannræktarráðgjafi. www.theta.is.
Upplýsingar í s. 694-5494.

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

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

Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav.

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

S. 899-4254.

HELLULAGNIR OG JARÐVIN

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

Tökum að okkur hellulagnir, drenlagnir
og alla almenna jarðvinnu. Uppl í
síma: 893 0173 Grjótavík Ehf.

Spádómar
Rafmagnsgítarpakki kr. 39.900,Gítar, 10w magnari, poki, ól, snúra,
kennsluforrit. Gítarinn ehf. Stórhöfði
27. Sími.552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

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

Skemmtanir
Upplestur úr fagurbókmenntum
við ýmis hátíðleg tækifæri. Hjalti
Rögnvaldsson leikari s. 776 3890.

FRÁBÆRT KVÖLD- OG
NÆTURLJÓS
Fallegir saltkristalslampar í miklu
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata),
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18,
lau: kl 12-15. Sími 517-8060. www.
ditto.is

Lyngháls 5,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Atvinnuhúsnæði
51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð
til sölu eða leigu. 10 m2 milliloft að
auki. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060
og 661-6800.

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

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.

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

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

ATVINNA

S E LT J A R N A R N E S B Æ R

0LQMDVWRIQXQËVODQGV
6W\UNLU~UK~VDIULèXQDUVMyèL

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan S. 661
7000.

S E LT J A R N A R N E S B Æ R

Hrólfsskálamelur Seltjarnarnesi
Seltjarnarneskaupstaður býður til sölu leigulóðarréttindi
og byggingarétt fyrir fjölbýlishús og bílageymslu á leigulóð
við Hrólfsskálamel 1-7 á Seltjarnarnesi. Hinu selda fylgir
einnig aðgangur að bílastæðahúsi og réttur til að halda
áfram með byggingu bílastæða í kjallaranum vegna
hússins nr. 1-7. Einnig fylgir eignarhlutdeild að sameiginlegum rýmum í bílastæðakjallaranum sem er 35,85%
og inniheldur m.a. sprinklerherbergi, geymslu, húsvarðaraðstöðu og spennistöð.Gert er ráð fyrir því að byggð
verði 1,5 bílastæði í bílakjallara fyrir allar þær íbúðir sem
byggðar verða í húsinu nr. 1-7. Þegar hafa verið byggð á
heildarlóðinni nr. 1-16 ofanjarðarbílastæði sem hlutdeild
fylgir í.
Hlutdeild í heildarlóðinni nr. 1 – 16 við Hrólfsskálamel er
35,85% sem jafngildir 5.973 fm í lóð og er hámarksbyggingarréttur á lóðinni nr. 1-7 alls 4.087 fm. Gert er ráð fyrir
að byggja megi 31 íbúð á lóðinni nr. 1- 7 en möguleiki er á
að byggja ﬂeiri íbúðir ef tilskilin leyﬁ fást. Þegar hafa verið
samþykktar teikningar af 28 íbúða húsi á reit 1-7 í byggingarnefnd bæjarins.

0LQMDVWRIQXQËVODQGVDXJOêVLUHIWLU
XPVyNQXPXPVW\UNL~U
K~VDIULèXQDUVMyèLI\ULUiULè

)UiRJPHèMDQ~DUWyNXJLOGLQêO|JXPPHQQ
LQJDUPLQMDUQU0HèJLOGLVW|NXìHVVDUDODJD
YRUX +~VDIULèXQDUQHIQG RJ )RUQOHLIDYHUQG UtNLVLQV
VDPHLQDèDUtQêMDVWRIQXQ0LQMDVWRIQXQËVODQGV
0LQMDVWRIQXQ ËVODQGV ~WKOXWDU VW\UNMXP ~U K~VDIULè
XQDUVMyèL+OXWYHUNVMyèVLQVHUDèVWXèODDèYDUèYHLVOX
RJYLèKDOGLIULèOêVWUDRJIULèDèUDK~VDRJPDQQYLUNMD
VEUUHJOXUQU6MyèXULQQYHLWLUVW\UNLWLOYLè
KDOGVRJHQGXUEyWDiIULèOêVWXPRJIULèXèXPK~VXP
RJPDQQYLUNMXP6MyèQXPHUHLQQLJKHLPLOWDèYHLWD
VW\UNLWLOYLèKDOGVDQQDUUDPDQQYLUNMDVHPKDIDPHQQ
LQJDUV|JXOHJWYtVLQGDOHJWHèDOLVWU QWJLOGL6MyèQXP
EHU HLQQLJ Dè VWXèOD Dè E\JJLQJDUV|JXOHJXP UDQQ
VyNQXPìDUPHèWDOLèVNUiQLQJXK~VDRJPDQQYLUNMD
RJPLèOXQXSSOêVLQJDXPì U
8PVyNQLU HUX PHWQDU PHè WLOOLWL WLO YDUèYHLVOXJLOGLV
WGYHJQDE\JJLQJDUOLVWDUPHQQLQJDUV|JXXPKYHU¿V
XSSUXQDOHLNDRJW NQLOHJViVWDQGViVDPWJLOGLVKHQQDU
I\ULUYDUèYHLVOXE\JJLQJDUDUÀHLIèDULQQDU

Allar nánari upplýsingar veitir Þórður Búason skipulagsog byggingafulltrúi Seltjarnarnesbæjar
Umsóknarfrestur er til kl. 12:00, 15. mars 2013 og skal
tilboðum skilað á Bæjarskrifstofu Seltjarnarness merkt:
Hrólfskálamelur 1-7.

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA
Kjörstjórn Vlf. Hlífar auglýsir framboðsfrest vegna
kosningar fulltrúa Vlf. Hlífar í fulltrúaráð Gildis
Lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið 2013-2015.
Tillögum skulu vera um 6 aðalfulltrúa og 6 varafulltrúa ber að skila á skrifstofu Hlífar fyrir kl. 16:00,
mánudaginn 11. mars n.k.
Fulltrúalisti uppstillingarnefndar liggur frammi á
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 4. mars
2011.
Tillögunum ber að fylgja meðmæli minnst 50 til 60
félagsmanna.
Kjörstjórn Vlf. Hlífar

Endurauglýsing deiliskipulags Lambastaðahverﬁs
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti á fundi sínum
27. febrúar 2013 að auglýst yrði tillaga um deiliskipulag
Lambastaðahverﬁs, sem samþykkt var 19. febrúar hjá
Skipulags- og mannvirkjanefnd á Seltjarnarnesi í samræmi
við 41. gr. skipulagsslaga nr. 123/2010.
Endurauglýst eru sameinuð gögn deiliskipulags, uppdrættir og skilmálahefti með áður kynntum breytingum
vegna Skerjabrautar 1-3. Deiliskipulag Lambastaðahverﬁs
var fellt úr gildi með úrskurði Úrskurðarnefndar umhverﬁsog auðlindamála á síðasta ári.
Deiliskipulagið verður til sýnis á bæjarskrifstofum
Seltjarnarness að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 8:00
til 14:00, frá 4. mars til og með 26. apríl, 2013. Einnig má
sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.seltjarnarnes.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar
og skal þeim skilað skriﬂega til þjónustuvers í bæjarskrifstofunum á Seltjarnarnesi eigi síðar en 26. apríl, 2013.
Þeir sem gera ekki athugasemdir við breytinguna fyrir
þann tíma teljast samþykkir henni.
Seltjarnarnesi 3. mars 2013.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi
Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi.

8PVyNQDUH\èXEODè RJ QiQDUL XSSOêVLQJDU PD
~WKOXWXQDUUHJOXU HU Dè ¿QQD i KHLPDVtèX 0LQMD
VWRIQXQDUËVODQGVKXVDIULGXQLVHèDtVtPD
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLODSUtO
0LQMDVWRIQXQËVODQGVKHIXUHIWLUOLWPHèDèì UIUDP
NY PGLU VHP K~Q VW\UNLU VpX YLèXQDQGL DI KHQGL
OH\VWDU RJ t VDPU PL YLè LQQVHQG J|JQ %HQW HU i
OHLèEHLQLQJDULW +~VDIULèXQDUQHIQGDU RJ +~VYHUQGDU
VWRIXXPYLèKDOGRJYLèJHUèLUHOGULK~VDt0LQMDVDIQL
5H\NMDYtNXUÈUE MDUVDIQL
0LQMDVWRIQXQËVODQGV6XèXUJ|WX5H\NMDYtN

Umsækjendur skulu geta sýnt fram á að þeir haﬁ
fjárhagslega getu til að standa undir kostnaði við öﬂun
lóðar og byggingu húss í samræmi við þau viðmið, sem
bæjarstjórn setur.
Seltjarnarnesbær áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði
sem er, eða hafna öllum.

Auglýsing um deiliskipulag á
Seltjarnarnesi

Deiliskipulag í landi Dælis í
Víðidal í Húnaþingi vestra
Á fundi sveitarstjórnar Húnaþings vestra þann 15. febrúar
2013 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir
Dæli í Víðidal í Húnaþingi vestra. Í samræmi við 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með lýst eftir athugasemdum við skipulagstillöguna.
Deiliskipulagsuppdráttur með greinargerð liggur frammi á
skrifstofu Húnaþings vestra frá 6. mars 2013 með athugasemdarfresti til og með 17. apríl 2013. Einnig má nálgast
skipulagstillöguna á heimasíðu Húnaþings vestra,
www.hunathing.is Þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta eru hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Húnaþings vestra
Hvammstangabraut 5 eða á netfangið alla@hunathing.is
merkt „deiliskipulag í landi Dælis í Víðidal í Húnaþingi
vestra, febrúar 2013”. Þeir sem eigi gera athugasemdir
innan tilskilins frests teljast samþykkja tillöguna.

AUGLÝSING

Deiliskipulag í Húnaþingi
vestra, febrúar 2013
Vegna formgalla við birtingu auglýsingar á gildistöku eftirtalinna deiliskipulagsáætlana í Húnaþingi vestra þarf að
auglýsa eftirfarandi deiliskipulagsáætlanir að nýju. Skipulagsáætlanirnar hafa áður verið auglýstar og samþykktar í
sveitarstjórn og eru þær hér með auglýstar óbreyttar sbr.
samþykkt sveitarstjórnar Húnaþings vestra frá 15. febrúar
2013.
Deiliskipulag fyrir ferðaþjónustu að Ósum á Vatnsnesi
Deiliskipulagið gerir ráð fyrir allt að 390 m2 verslunar- og
þjónustuhúsi á einni hæð með tilheyrandi bílastæðum.
Deiliskipulagið var auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi LitluBorgar.
Deiliskipulagsbreytingin felst í aðlögun lóðamarka og
aðkomu að lóðum, bætt er við þremur lóðum og byggingarskilmálum er breytt. Deiliskipulagsbreytingin var auglýst
skv. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagsuppdrættir með greinargerðum liggja frammi
á skrifstofu Húnaþings vestra frá 6. mars 2013 með athugasemdarfresti til og með 17. apríl 2013. Einnig má nálgast
skipulagstillögurnar á heimasíðu Húnaþings vestra,
www.hunathing.is Þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta eru hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu Húnaþings vestra
Hvammstangabraut 5 eða á netfangið alla@hunathing.is
merkt „deiliskipulag í Húnaþingi vestra, febrúar 2013”.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests
teljast samþykkja tillögurnar.

Hvammstangi 28. febrúar 2013
Skúli Þórðarson sveitarstjóri.

Hvammstangi 28. febrúar 2013
Skúli Þórðarson sveitarstjóri.

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL
RÉTTRA YFIRVALDA
www.saft.is

Iceland
Business
Forum kynnir:
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Philip Kotler
Marketing 3.0

Values Driven Marketing

Arðsemi

Ávöxtun

Sjálfbærni

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Fullt verð 99.900.Hópar og fyrirtæki geta leitað
tilboða á ibf@ibf.is
Nánari upplýsingar og sala
er á miði.is og ibf.is

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013
Philip Kotler er í boði:
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Gríma, sál og systir
A

BAKÞANKAR

ð baki vestrænum heitum fræðigreinarinnar sálfræði er nafn grísku
gyðjunnar Psyche. C. S. Lewis skrifaði
ekki aðeins ævintýrabækur um Narníu
heldur um bókmenntir og trúarefni og m.a.
um systurnar Psyche og Órúal. Psyche var
sögð traust í lífsraunum og fögur. Hún
fangaði hjarta elskuguðsins Erosar.
Saga Psyche er fyrirmyndar- eða
kennslusaga um þroskaleit sálar. Órúal
var ólík systurinni ástríku. Hún hafði
veika sjálfsmynd og fyrirvarð sig fyrir
útlit sitt. Hún faldi andlitið á bak
við grímu, sótti í völd og sölsaði
undir sig konungsríki föður
síns. Landsmenn Órúal sáu
grímuna og ímynduðu sér að
hún væri fögur. En engum
kom til hugar að gríman
væri vörn hryggðarmyndar.

Sr. Sigurðar Árna
Þórðarsonar

LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. kalk, 3. án, 4. perutré,
5. uss, 7. talstöð, 10. píp, 13. kaf, 15.
tága, 16. úti, 19. kk.

16

21

LÓÐRÉTT
1. steintegund, 3. utan, 4. ávaxtatré, 5.
suss, 7. fjarskiptatæki, 10. blaður, 13.
kóf, 15. rótartauga, 16. utanhúss, 19.
karlkyn.

11

14

18

5

20

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. at, 8. nes, 9. lap,
11. rs, 12. klíku, 14. spatt, 16. út, 17.
frá, 18. tök, 20. ég, 21. iðka.

1

LÁRÉTT
2. hreinsiefni, 6. ólæti, 8. tangi, 9.
lepja, 11. í röð, 12. gengi, 14. hestasjúkdómur, 16. stefna, 17. af, 18. höld,
20. persónufornafn, 21. æfa.

VELDI Órúal féll, hún
var svipt stöðu, klæðum
og grímu og að lokum
leidd berstrípuð fyrir guðlegan dómstól. Þegar varnir
voru fjarlægðar kom keipakrakki í ljós. Hún vældi yfir
að veröldin væri ekki eins og
hún vildi. Sagan er um grímulausa sjálfshverfingu og þar með
frekju. Sagan segir síðan hvernig
Órúal gekk í sig, náði þroska
og gerði sér grein fyrir að til að

FYRIR STERKAR OG HREINAR TENNUR

ávinna allt varð hún að missa. Til að þroskast varð hún að fleygja hækjum lífsins. Til
að vitkast varð hún að viðurkenna sjálfa
sig og útlitið líka.

SAGAN er um fólk bæði í fornöld og
nútíma. Líf margra er æðisgengin leit
að grímum og ímyndum. Er það kannski
versta fíkn mannsins að dýrka eigin ásýnd,
eigin ímynd og eigin draum? Þegar svo er
komið er ímyndin orðin að sannleika og
raunveran orðin að lygi.

ÁSJÓNUR eru okkur mönnum mikilvægar. Eðlilegur barnsþroski er jafnvel
tengdur andlitum. Fólk í öllum sögum,
líka í Biblíunni, er fólk sem leitar myndar sinnar. Kristnir menn hafa af eigin
reynslu sagt að besti sálarspegillinn sé
Jesús Kristur. Þar sé mynd Guðs í mannsmynd. Því stórkostlegri ímyndum sem við
komum okkur upp, því lengra erum við frá
raunmynd okkar. Því betur sem við leyfum
grímum að falla af okkur, því betur og nær
komum við sjálfum okkur, mynd Guðs.
VERKEFNI föstutímans er að spegla sálina. Tilgangurinn er að undirbúa innri
mann fyrir atburði kyrruviku og páska.
„Spegill, spegill herm þú mér.“ Allt sem
segir okkur satt um okkur sjálf verður
okkur sannleiksspegill; Passíusálmar,
píslarsagan, goðsögur, barnaspeki, kvikmyndir eða bókmenntir. Verkefni föstu er:
Fella grímu og spegla sál.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Pabbi! Mig
langar að
segja þér
svolítið!

Hm?

Ég er
sam...

Það er ég sem
Frábært!
drep greifynjuna Haltu áfram
og biskupinn að gera það!
í leikritinu
með þungum
kertastjaka!

Sammi í skólaleikritinu!

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

101 hlutur
sem þú ættir
að gera áður
en þú verður

41. Gerðu tilraunir með útlitið.
NEI.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Ég sagði HVAÐ MEÐ ÞAÐ?!!

BARNALÁN
Fékk Solla afsláttarmiða frá Victoria‘s
Secret í póstinum?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

HAHAHAHAHAHA!!!

En
hræðilegt,
meina ég!!!

Á skalanum 1-10 yfir það
hversu ég verð aldrei
tilbúinn fyrir þetta er
þetta 30.

Finlux 47FLSY910LHC

Vandað 47“ LED Full HD sjónvarp
með 1920x1080 háskerpu upplausn
og stafrænum DVBT móttakara.

129.990
VERÐ ÁÐUR 159.990

Háskerpu upplausn
Tækið er með vönduðum örþunnum
LCD skjá með 1920x1080 punkta
háskerpu upplausn og Comb filter,
Digital noise reduction og Progressive
scan sem tryggir skarpa og góða mynd.

IInnbyggður margmiðlunarspilari
TTækið er búið margmiðlunarviðmóti og
ttveim USB tengjum, þannig að hægt er að
ttengja USB lykil eða flakkara við tækið og
hhorfa á ljósmyndir og kvikmyndir. Styður öll
hhelstu snið, t.d. DivX, MKV, MP3 og JPG.

C
CI kortarauf
TTækið er með CI kortararauf sem gerir
ffólki sem er með stafrænan loftnetsmóttakara frá Vodafone kleift að skila inn
m
ggamla móttakaranum og fá CAM (CA)
m
millistykki í staðinn sem svo gengur inn í
ttækið. Fækkar snúrum og fjarstýringum.

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

V
Vel tengjum búið
TTækið er með öllum helstu tengimöguleikum sem þarf í dag, 4xHDMI, 2xScart,
le
VGA, Audio In, Heyrnartólstengi og
V
2xUSB tengi þannig að ekkert mál er að
2
ttengja leikjatölvur, heimabíó, heyrnartól
oog margt fleira við tækið.

1.

SÆTI

MATVÖRUVERSLANIR
ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN

FYRSTA SÆTI Í FLOKKI
MATVÖRUVERSLANA 2012
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Grillaður
kjúklingur
+ 2 l Pepsi*
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KARMA FYRIR FUGLA „Hún verður að vera góð ef hún á að fá að vaða uppi.“

Óhugnaður í Kassanum
LEIKHÚS ★★★★★
Karma fyrir fugla
Leikstjóri: Kristín Jóhannesdóttir
KASSINN

1280

„Maður verður alla helgina að
jafna sig á þessu,“ var komið fram
á varirnar á mér eftir frumsýninguna á Karma fyrir fugla eftir
Kristínu Eiríksdóttur og Kari
Ósk Grétudóttur. En um leið og
hugsunin hafði runnið í gegnum
hugann vonaði ég að hún væri misskilningur. Vonandi tekur miklu
lengri tíma en eina helgi að jafna
sig á þessari sýningu, vonandi
eimir eftir af henni varanlega.
Karma fyrir fugla er pólitískt
leikhús. Það er leikrit sem tekst
á við samfélagsmein, leikrit með
markmið, innlegg í yfirstandandi
umræðu um stöðu konunnar á
heimsvísu. Sögunni á sviðinu vindur fram á Íslandi en nokkur atriði
eru aðeins öðruvísi en við eigum
að venjast hér á landi. Þannig er
það sett í samhengi hvað hlutir
eins og mansal eru sammannlegt
vandamál, ekki bara eitthvað úti í
heimi sem einhver annar þarf að
velta fyrir sér. Verkið er í dæmisagnastíl, svo boðskapurinn á
sviðinu vegur nokkuð þyngra en
sagan.

kr.

tvennan

* Þú velur Pepsi eða Pepsi Max

Karma fyrir fugla er fremur
brotakennt stykki og helst þyrfti
annað áhorf til þess að fá almennilegan botn í það allt saman. En
flest þurfum við að láta okkur
duga að sjá brotin falla smám
saman í rammann, ekki fyllilega,
ekki þannig að allt skiljist, en þó
þannig að heildarmyndin verður
smám saman stærri en ramminn
sjálfur.
Það mæðir mikið á Þórunni
Örnu Kristjánsdóttir, sem er á
sviðinu svo til allan tímann í hlutverki Elsu, aðalpersónu verksins, en hún veldur því af næmni.
Maríanna Clara Lúthersdóttir fór
einnig vel með hlutverk móðurinnar, fulltrúa þeirra kvenna sem
gangast inn á gildandi kerfi og
taka þátt í að viðhalda því af því
það er þægilegast.
E i n n ig verðu r að nefna
Krist björgu Kjeld, sem var
mögnuð í hlutverki sögu manns.
Örvæntingar fullur hlátur aldraðrar gleðikonu hljómar lengi í
eyrum áhorfenda.
Hilmir Jensson var verulega
óhugnanlegur í hlutverki ungu
karlmannanna. Þorsteinn Bachmann, sem faðir Elsu, gerði smáborgarann hættulegan. Er þá
ótalin Ólafía Hrönn Jónsdóttir í
hlutverki útlifaðrar vændiskonu:
Augu hennar voru dauð. Herdís

Þorvaldsdóttir birtist svo í lok
sýningar í litlu en mikilvægu hlutverki sem hún sinnti af alúð eins
og vænta mátti.
L e i k my n d Ö n n u R ú n a r
Tryggvadóttur var heillandi,
næstum því líkamleg, og þjónaði verkinu vel. Lýsing Halldórs
Arnar Óskarssonar var svo listileg að hún virtist nánast hluti
leikmyndarinnar. Búningar voru
sömuleiðis vel hugsaðir.
Leikstjórinn Kristín Jóhannsdóttir hefur ekki fengið auðvelt
verkefni með þessu leikverki, en
hún leysir það vel af hendi. Sviðsetningin er kraftmikil, grípandi
og áleitin, með sterku myndmáli.
Lokamynd verksins var sérstaklega óhugnanleg, yfirþyrmandi og
ljót, þar sem sýnd var tímabundin
huggun í botnlausu vonleysi.
Þetta er ekkert þægileg sýning.
Þeir sem vilja fara í leikhús til að
hlæja, skemmta sér og gleyma
ættu sennilega ekkert að eltast við
hana. En það var engin tilviljun að
allir frumsýningargestir Kassans risu á fætur við sýningarlok
á föstudaginn. Það er svo magnað
að fara í leikhús og finna þar eitthvað sem skiptir máli.
Niðurstaða: Áleitin sýning þar
sem ótal hliðar sama vanda eru
skoðaðar, vel leikin og kraftmikil.
Ardís Þórarinsdóttir
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KALDIR DAGAR
TILBOÐ Á ÖLLUM KÆLISKÁPUM!
Severin KS9770
- 150 sm kæliskápur með frysti
- 173 lítra kælir
- 54 lítra frystir
- 3 glerhilllur
- 3 hillur í hurð
- 2 grænmetisskúffur
2 skúffur í frysti
- Orkuflokkur A++
- Stærð (hxbxd): 150 x 60 x 65 sm

Severin KS9892
- 84,5 sm kæliskápur
- 102 lítra kælir
- 2 glerhillur
- 1 grænmetisskúffa
- Stærð (hxbxd): 84,5 x 49,5 x 49,5

Severin KS9775
- 150 sm kæliskápur með frysti
- 173 lítra kælir
- 54 lítra frystir
- Orkuflokkur A
- Stærð (hxbxd): 150 x 60 x 60

VERÐ 39.990
39 990

VERÐ 84.990
84 990

VERÐ ÁÐUR 47.990

VERÐ ÁÐUR 99.990

Candy CRCS 6182W
- 185 sm kæliskápur með frysti
- Stál
- 207 lítra kælir
- 88 lítra frystir
- Orkuflokkur A
- Stærð (hxbxd): 186 x 60 x 62 sm

Blomberg FNT9681A
- 184,5 sm frystiskápur
- 250 lítra frystir
- NO FROST
- Kámfrítt
- Orkuflokkur A+
- Stærð (hxbxd): 184,5 x 59,5 x 63,3 sm

Bl
B
b
Blomberg
KQD1360X
- 182 sm kæliskápur með frysti
- Kámfrítt stál
- 1380L kælir og 155L frystir
- Sjálfvirk affrysting og klakavél
- 0-3° Super Fresh skúffa
- Orkuflokkur A
- Stærð (hxbxd): 182 x 92 x 76,5 sm

VERÐ 89.990
89 990

VERÐ 124.990
124 990

VERÐ 129.990
129 990

VERÐ 399.990
399 990

VERÐ ÁÐUR 109.990

VERÐ ÁÐUR 144.990

VERÐ ÁÐUR 149.990

VERÐ ÁÐUR 439.990

Opið virka daga 9-18
og laugardaga 11-15
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ÁR

BROSMILD

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á
JEREMY IRONS–EMMA THOMPSON–VIOLA DAVIS

Guðrún
Þórðardóttir,
Grímur
Atlason og
Helga Vala
Helgadóttir
voru hin
kátustu á
frumsýningu
verksins.

TILNEFND TIL 2
ÓSKARSVERÐLAUNA


VIÐSKIPTABLAÐIÐ


R.EBERT
100/100
ENTERTAINMENT WEEKLY


LA TIMES
MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND
BYGGÐ Á METSÖLUBÓKUNUM SSTÓRSKEMMTILEGT RÓMANTÍSKT
GAMANDRAMA MEÐ
UM LENU SEM BÝR YFIR
YFIRNÁTTÚRULEGUM KRÖFTUM BIRNI THORS Í AÐALHLUTVERKI
BRÁÐSKEMMTILEG GAMANMYND

ÓSKARSVERÐLAUN

3BESTA MYNDIN


EMPI RE

EIN

FRUMLEGASTA

GAMANMYND

SEM GERÐ

HEFUR VERIÐ

ÞAR Á MEÐAL

FÓR
BEINT
TOPPINNÁ
Í

USA

ÁLFABAKKA

ÞETTA REDDAST
KL. 5:50 - 8 - 10:10
BEAUTIFUL CREATURES KL. 5:50 - 8 - 10:40
BEAUTIFUL CREATURES VIP KL. 5:20 - 8 - 10:40 VIP
KL. 8 - 10:10
FLIGHT
KL. 8 - 10:10
WARM BODIES
HANSEL AND GRETEL KL. 8:20
KL. 10:50
PARKER
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:50
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
AKUREYRI
KL. 8 - 10:20
KL. 8
KL. 10:20

ÞETTA REDDAST
BEAUTIFUL CREATURES
FLIGHT

Frumraunin
frumsýnd

EGILSHÖLL

BEAUTIFUL CREATURES KL. 5:20 - 8 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:10
FLIGHT
KL. 5:20 - 8 - 10:40
ARGO
WARM BODIES
KL. 5:50 - 8
KL. 10:30
PARKER
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
ÞETTA REDDAST
KL. 5:50 - 8 - 10:10
BEAUTIFUL CREATURES KL. 8 - 10:40
KL. 8 - 10:40
THIS IS 40
KL. 5:40
THE IMPOSSIBLE
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6

Leikritið Karma fyrir fugla var frumsýnt í
Kassanum síðasta föstudagskvöld.
Leikverkið Karma fyrir fugla var frumsýnt í Kassa Þjóðleikhússins á föstudag. Verkið er í leikstjórn Kristínar
Jóhannesdóttur og er frumraun Kristínar Eiríksdóttur og
Kari Ósk Grétudóttur á sviði leikritunar. Fjöldi fólks sótti
frumsýninguna og virtust gestir skemmta sér hið besta.

KEFLAVÍK
ÞETTA REDDAST
KL. 8 - 10:10
KL. 8
BEAUTIFUL CREATURES
KL. 10:30
FLIGHT

VEL KLÆTT PAR Grínistinn Halldór Halldórsson,
eða Dóri DNA eins og hann er betur þekktur, og
unnusta hans, Magnea Guðmundsdóttir arkitekt.

PRÚÐBÚNIR LEIKHÚSGESTIR Kolbrún Vaka
Helgadóttir, Anna Rún Tryggvadóttir og Aðalbjörg
Þorvarðardóttir mættu prúðbúnar á frumsýningu.

Yippie-Ki-Yay!

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

-EMPIRE

- H.S.S., MBL

ÓSKARSVERÐLAUN
N

“MÖGNUÐ MYND Í
ALLA STAÐI”
-V.J.V., SVARTHÖFÐI

M.A. BESTI LEIKARI ÁRSINS

D A N I E L D AY - L E W I S

5%
SMÁRABÍÓ GLERAUGU SELD SÉR
21 AND OVER
KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 14
21 AND OVER LÚXUS KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 14
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D KL. 3.40 - 5.50
L
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 2D KL. 3.40
L
THIS IS 40
KL. 8 - 10.45
12
DIE HARD 5
KL. 5.40 - 8 - 10.20 16
HÁKARLABEITA 2
KL. 3.30
L
DJANGO
KL. 5.40 - 9
16

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
JAGTEN (THE HUNT) KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
THIS IS 40
KL. 10.30
12
KON-TIKI
KL. 5.30 - 8
12
LIFE OF PI 3D
KL. 8 - 10.40
14
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D KL. 6
L
LINCOLN
KL. 6 - 9
14
NÁNAR Á MIÐI.IS
BORGARBÍÓ
21 AND OVER
KL. 5.50 - 8 - 10
14
THIS IS 40 KL. 8 12 / DIE HARD 5 KL. 10.20 16
JAGTEN (THE HUNT) KL. 5.50
12

www.laugarasbio.is

5%

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

GLÆSILEG HJÓN Ari Matthíasson,

GÓÐ SKEMMTUN Guðlaug Guðmunds-

framkvæmdastjóri Þjóðleikhússins,
ásamt eiginkonu sinni Gígju Tryggvadóttur.

dóttir og Elísabet Þorgeirsdóttir stilltu
sér upp fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.

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

ÍSL TAL!

*****
-Morgunblaðið
2 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

LAUGARÁSBÍÓ

M.A. BESTA LEIKKONAN
Í AUKAHLUTVERKI

SÝND Í 3D
(48 ramma)

RITSTJÓRINN OG FRÚ Mikael Torfason,
ristjóri Fréttatímans, og Elma Stefanía
Ágústsdóttir voru á meðal leikhúsgesta.

21 AND OVER
FLÓTTINN FRÁ JÖRÐU 3D
FLIGHT
VESALINGARNIR
THE HOBBIT 3D

Sýningartímar
8, 10
6
9
6, 9
6

****
- Rás 2
****
- Fréttablaðið

HVELLUR

THE HUNT (JAGTEN)
BEYOND THE HILLS
KON-TIKI
HOLY MOTORS
HVELLUR
XL

(12)
(16)
(12)
(16)
(L)
(16)

17:50, 20:00, 22:10
17:45
17:50, 20:00
22:10
20:30
22:00

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!

FERMINGARPAKKAR
ALLT TÖLVUTENGT
Á BETRA VERÐI

21,5”

19.450

Samsung SSD 840
120 GB SSD diskur. Ein besta uppfærslan
sem hægt er að fá sér fyrir fartölvu eða
borðtölvu. SSD eru einnig sparsamir á
rafmagn sem hentar vel í fartölvur.

19.950

Corsair 1600MHz 16GB (2x8GB)
ValueSelect 240pin CL11 minni
með lífstíðarábyrgð.

15.750
AMD TURN

22.450

- Intel Z77A, 4xDDR3
- 4xSATAII, 2xSATA3
- 2xUSB3, 2xPCI-E
- 16X Crossfire, VGA, DVI, HDMI
- GB lan, 7.1 hljóð

3TB HARÐUR DISKUR

- 1GB 4500MHz DDR5
- 1000MHz Core
- DVI, DisplyPort,
- HDMI, PCI-E

120GB SSD DISKUR

MSI SKJÁKORT

MSI R7770-PMD1GD5

MSI Z77A-G43

ASUS FARTÖLVA
INTEL TURN

31.750

119.950
CORSAIR VINNSLUMINNI

- 3.2GHz Intel i5 örgjörvi
- Ivy Bridge
- Quad Core með 6MB cache
- 22nm, 77W
- Með skjástýringu
- Retail útgáfa

MSI MÓÐURBORÐ

INTEL ÖRGJÖRVI

Intel Core i5 3470

FERMINGARPAKKI NR. 1

AMD TÖLVUPAKKI
AM

AMD TÖLVUPAKKI

- AMD Trinity A8 5600K QuadCore 3,6 GHz örgjörvi
- 8GB DUAL DDR3 1600MHz, vinsluminni
- 1TB SATA3 harður diskur 7200rpm 64MB buffer
- Radeon HD 7560D skjákjarni allt að 2GB minni
- DVD skrifari 24xDVD+/- DL skrifari 48x CD & DVD drif
- Logitech S-120 hátalarar
- AOC 22" LED skjár 1920x1080 FULL HD
- Vandað lyklaborð með USB tengi
- Logitech geislamús með skrunhjóli
- Windows 8 64bit stýrikerfi

24”

Seagate 3TB
3TB SATA3 6Gb/s, 64MB cache,
7200rpm harður diskur.

24.750

SÆKTU EÐA FÁÐU SENT HEIM • SENDINGARKOSTNAÐUR AÐEINS KR. 950 HVERT Á LAND SEM ER
• VERSLUN Í BÆJARLIND 1-3 • 201 KÓPAVOGI
• SÍMI 569 0700 • www.att.is

- CoolerMaster Elite 335U midi turn
- AMD Piledriver FX-4300 QuadCore
- 8GB DUAL DDR3 1600MHz minni
- 1TB SATA3 harður diskur
- Geforce N650 GTX 1GB GDDR3 skjákort
- AOC 24" LCD Full HD 1920x1080 skjár
- Logitec S220 2,1 hátalarar
- CD & DVD drif
- 7.1 hljóðkort - 10/100/1000 netkort
- Windows 8 64bita

FERMINGARPAKKI NR. 2

159.950

15,6”

ASUS F501A-XX121V
- 1.7GHz Intel Dual core B820
- 4GB DDR3 1066MHz
- 320GB diskur
- Intel GMA HD skjákort
- Windows 7 64-BIT

69.950
ÖFLUG LEIKJAVÉL
AMD TÖLVA 4
- CoolerMaster Elite K350 turn
- AMD FX-6300 SixCore 3,5GHz
- 8GB Dual DDR3 1600MHz minni
- 1TB SATA3 diskur
- Radeon HD7850 skjákort
- DVD og CD skrifari
- 7.1 hljóðkort
- 10/100/1000 netkort
- Windows 8 64bita

149.950

22 | SPORT |

4. mars 2013 MÁNUDAGUR

SPORT
Alfreð hetja Heerenveen enn á ný

Valur deildarmeistari fjórða árið í röð

FÓTBOLTI Framherjinn Alfreð Finn-

HANDBOLTI Valur varð í gær

Basten er þjálfari liðsins.
„Hann beið þolinmóður
eftir að fá tækifæri í leiknum
en hann var engan veginn að
finna sig í fyrri hálfleik.“
Alfreð er nú búinn
að skora 19 mörk í 22
deildarleikjum með
Heerenveen í vetur.
Hann er búinn að
skora rúmlega helming marka liðsins og
skorar á 99,8 mínútna
fresti. Magnaður árangur hjá
frábærum leikmanni.

bogason heldur áfram að fara á
kostum með liði sínu, Heerenveen
í Hollandi, og hann var enn eina
ferðina hetja liðsins um helgina
er hann tryggði liðinu 2-1
sigur á NAC.
Alfreð skoraði bæði
mörk síns liðs á lokamínútum leiksins og tryggði
liðinu mikilvæg stig.
„Hann gerði
gæfumuninn,“ sagði
hollenska goðsögnin,
Marco van Basten, um
Alfreð eftir leikinn, en van

- hbg

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
TOTTENHAM - ARSENAL

2-1

1-0 Gareth Bale (38.), 2-0 Aaron Lennon (40.),
2-1 Per Mertesacker (51.).

CHELSEA - WBA

MEISTARAR Hrafnhildur fyrirliði kyssir

bikarinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

að fara á sjúkrahús. Það er því óvíst
um þátttöku hennar í næstu leikjum
en hún hefur styrkt liðið varnarlega
- sáp
seinnipart mótsins.

Guðmundur Eggert Stephensen vann sinn 20. Íslandsmeistaratitil í röð í einliðaleik í borðtennis í gær. Hann
segir að nú sé mál að linni og kominn tími á að leyfa öðrum að vinna. Fyrsti titilinn 11 ára gamall.

1-0

BORÐTENNIS Sigurganga Guðmund-

1-0 Demba Ba (28.).

EVERTON - READING

3-1

1-0 Marouane Fellaini (42.), 2-0 Steven Pienaar
(59.), 3-0 Kevin Mirallas (66.), 3-1 Hal RobsonKanu (84.).

MAN. UTD - NORWICH

4-0

1-0 Shinji Kagawa (45.+1), 2-0 Shinji Kagawa
(76.), 3-0 Shinji Kagawa (87.), 4-0 Wayne Rooney
(90.).

SOUTHAMPTON - QPR

1-2

0-1 Loic Remy (14.), 1-1 Gaston Ramirez (45.+1),
1-2 Jay Bothroyd (77.).

STOKE CITY - WEST HAM

0-1

0-1 Jack Collison (45.+4).

SUNDERLAND - FULHAM

2-1

0-1 Dimitar Berbatov, víti (16.), 0-2 Sascha Riether
(34), 1-2 Craig Gardner, víti (37.), 2-2 Stephane
Sessegnon (70.).

SWANSEA - NEWCASTLE

1-0

1-0 Luke Moore (85.).

WIGAN - LIVERPOOL

0-4

0-1 Stewart Downing (2.), 0-2 Luis Suarez (18.),
0-3 Luis Suarez (34.), 0-4 Luis Suarez (49.).

STAÐAN
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28

ánægður að hann sé kominn í hús.“
Árangur Vals kom ekki áfallalaust.
„Við höfum verið að lenda í miklum
meiðslum að undanförnu og því er
þessi sigur sætur. Það sýnir mikinn
stöðugleika að vera klár allan
veturinn. Það kemur alltaf maður í
manns stað þegar einn leikmaðurinn meiðist og við höfum alltaf
staðið okkur vel, sama hvað gerist í
hópnum,“ bætti Stefán við.
Valsstúlkur hafa misst nokkra
leikmenn í vetur vegna meiðsla og
annarra ástæðna. Sonata Vijunaité,
nýr leikmaður liðsins, meiddist virkilega illa á litla putta í gær og þurfti

Nú er röðin komin að öðrum

ÚRSLIT

Man. United
Man. City
Tottenham
Chelsea
Arsenal
Everton
Liverpool
Swansea
West Brom
Fulham
Stoke
West Ham
Norwich
Sunderland
Newcastle
Southampton
Wigan
Aston Villa
Reading
QPR

deildarmeistari í N1-deild kvenna í
handknattleik þegar liðið bar sigur úr
býtum, 33-28, gegn HK í næstsíðustu
umferð deildarkeppninnar. Frábær
árangur hjá Val.
„Þetta er frábær tilfinning. Við
erum að vinna þetta fjórða árið í röð,
sem er magnaður árangur,“ sagði
Stefán Arnarson, þjálfari Vals, eftir
sigurinn í gær.
„Ég hef alltaf sagt að í mínum
huga er þetta gríðarlega stór titill.
Þú þarft einnig að vera á tánum
frá október fram í mars til að klára
þennan titil. Ég er því gríðarlega

23
16
16
15
13
11
11
10
12
8
7
9
7
7
8
6
6
5
5
3

2
8
6
7
8
12
9
10
4
9
12
6
11
9
6
9
6
9
8
11

3
3
6
6
7
5
8
8
12
11
8
13
10
12
14
13
16
13
15
14

68-31
50-24
49-33
58-30
53-32
44-35
53-34
39-34
38-37
39-44
26-33
32-41
27-45
31-38
38-49
39-51
33-55
26-52
34-54
21-44

71
56
54
52
47
45
42
40
40
33
33
33
32
30
30
27
24
24
23
20

LEIKUR KVÖLDSINS
ASTON VILLA - MAN. CITY

KL. 20.00

Sýndur beint á Stöð 2 Sport 2 HD.

N1-DEILD KARLA
ÍR - AKUREYRI

20-19

ÍR - Mörk (skot): Jón Heiðar Gunnarsson 5 (5),
Sturla Ásgeirsson 5/1 (7/1), Guðni Kristinsson 4
Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 11
(29/2, 38%), Sebastian Alexandersson (1/1, 0%),.
Akureyri - Mörk (skot): Bjarni Fritzsson 5/3 (5/3),
Geir Guðmunds. 4 (7), Heiðar Aðalsteins. 3 (5).

ar Eggerts Stephensen í íslenska
borðtennisheiminum á sér enga
hliðstæðu. Hann varð Íslandsmeistari í einliðaleik aðeins 11 ára
gamall og hefur haldið titlinum
síðan.
Hann vann sinn 20. Íslandsmeistaratitil í röð í gær og það sem
meira er þá hafði hann ekkert fyrir
því. Hann sýndi og sannaði enn
eina ferðina að hann er í algjörum
sérflokki í íþróttinni hér á landi.
„Eini titillinn sem ég man eiginlega eftir er sá fyrsti. Hinir titlarnir renna allir saman í eitt,“
sagði Guðmundur brosmildur eftir
úrslitaleikinn.
Þegar hann vann sinn fyrsta titil
náði hann rétt upp á borðið en nú
er hann fullorðinn maður og faðir.
Hann á sjö ára gamla stúlku og
konu.
„Stelpan mín er í ýmsu eins og
ballett en hún á samt lítið borðtennisborð til að æfa sig ef hún vill.
Það virðist annars koma mörgum á
óvart að ég sé orðinn fullorðinn. Ég
er ekki lengur 11 ára. Alltaf þegar
ég fer út á land virðist fólk halda
að ég sé enn 11 ára. Það segir: Ha,
ertu orðinn þrítugur?“
Eins og áður segir hefur Guðmundur haft mikla yfirburði í
íþróttinni en hvað fær hann út úr
því að vinna ár eftir ár?
„Það er ýmislegt en núna eru
komnir 20 titlar og það er gott.
Þetta var því mitt síðasta Íslandsmót í bili. Ég er ekki hættur að
spila. Mun spila áfram úti í Hollandi og taka þátt í einhverjum
mótum hér heima. Þetta er komið
gott af Íslandsmótinu. Nú mega
aðrir verða Íslandsmeistarar,“
sagði Guðmundur, en er hann kominn með móral yfir því að vinna
alltaf?
„Nei, ég segi það nú ekki alveg.
Stundum fær maður samt að
heyra að maður sé að einoka eitthvað. Það er neikvætt. Ég hef samt
ákveðið að taka mér smá frí. Þegar
ég var búinn að vinna tíu ár í röð
fór ég að hugsa um hvort þetta

MAGNAÐUR Guðmundur lyftir hér bikarnum í 20. skipti. Það verður nýr Íslandsmeistari í borðtennis á næsta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

væri ekki orðið gott. Hugsaði sama
er ég var búinn að vinna fimmtán
sinnum í röð en ákvað þá að fara
samt upp í tuttugu. Ég held ég geti
vel setið uppi í stúku á Íslandsmóti
og fylgst með. Ég held að það verði
bara gaman.“
Guðmundur segir að fyrsti titillinn hafi eðlilega verið sá erfiðasti.
Hann spilaði þá gegn Kristjáni
Jónassyni, sem tók þátt í sínu 40.
Íslandsmóti í röð um helgina.
Íslandsmeistarinn segist vera
sáttur við ferilinn sinn, en hann
hefur fengið tækifæri til þess að
spila víða um heim.
„Ég tók þá ákvörðun að spila
fyrir félagslið frekar en á alþjóðamótum fyrir einstaklinga. Það
kostar mikinn pening að taka þátt
og lítið upp úr því að hafa. Ég spilaði fyrir stórlið í Svíþjóð og hef

verið meistari þar, sem og í Frakklandi,“ segir Guðmundur, sem er
búsettur á Íslandi en spilar fyrir
félag í Hollandi.
„Ég vinn fyrir tengdaforeldra
mína í Rafvörumarkaðinum í
Fellsmúla. Ég er bara í venjulegri
vinnu eins og aðrir. Ég hef aldrei
þénað mikla peninga í þessu og
ræði helst ekkert peningamálin,“
sagði Guðmundur og hló dátt, en
það var afar létt yfir honum.
„Ég þarf alltaf að reyna á mig
í þessum mótum en ég er aðeins
á undan strákunum enda spilað
mikið úti,“ sagði Guðmundur, en
hann viðurkenndi að hafa reynt að
búa til sýningu úr leiknum.
„Það var um að gera að bjóða
upp á smá sýningu enda fjölskyldan mætt og svona. Ég er
mjög stoltur af þessum árangri

Úrslit mótsins
Einliðaleikur karla:
1. Guðmundur E. Stephensen
2. Kári Mímisson
Einliðaleikur kvenna:
1. Eva Jósteinsdóttir
2. Aldís Rán Lárusdóttir
Tvíliðaleikur karla:
1. Guðmundur Stephensen og
Magnús K. Magnússon
Tvíliðaleikur kvenna:
1. Eva Jósteinsdóttir og Lilja
Rós Jóhannesdóttir
Tvenndarleikur:
1. Guðmundur Stephensen og
Eva Jósteinsdóttir

og þetta var skemmtilegasti titillinn í mörg ár. Ég naut mína meira
á þessu móti.“
henry@frettabladid.is

Varin skot: Jovan Kukobat 10 (30/1, 33%).

N1-DEILD KVENNA
VALUR - HK

33-28

Valur: Karólína Lárudóttir og Dagný Skúladóttir 7.

FYLKIR - ÍBV

25-33

Fylkir: Vera Pálsdóttir 9, Hildur Björnsdóttir 6.
ÍBV: Grigore Ggorgata 8, Rakel Hlynsdóttir 6.

AFTURELDING - HAUKAR

19-27

Afturelding: Hekla Daðad. 6, Telma Frímanns. 4.
Haukar: Ragnheiður Ragnarsd. 5, Marija Gedroit 5

GRÓTTA - FH

19-24

Gróttu: Eva Davíðsd. 9, Laufey Guðmundsd. 6.
FH: Sigrún Jóhannsd. 5, Berglind Björgvinsd. 5.

STJARNAN - SELFOSS

19-24

DOMINOS-DEILD KVENNA
GRINDAVÍK - NJARÐVÍK

69-71

Grindavík: Crystal Smith 38/13 fráköst

HAUKAR - SNÆFELL

50-78

Haukar: Siarre Evans 26/13 fráköst/5 stolnir

FJÖLNIR - VALUR

55-74

Valur: Jaleesa Butler 29/15 frák./8 stoð/8 varin

visir.is
Meira um leiki
helgarinnar

Gylﬁ lagði upp mark í sigri Spurs á Arsenal
Tottenham er komið í þriðja sætið–Kagawa og Luis Suarez skoruðu báðir þrennu fyrir lið sín á laugardag.
FÓTBOLTI Man. Utd er aftur komið

með 15 stiga forskot á toppi ensku
úrvalsdeildarinnar eftir helgina.
Liðið vann þá auðveldan sigur á
Norwich, 4-0, þar sem Japaninn
Shinji Kagawa skoraði þrennu.
„Hann er frábær í að klára
færin og seinni tvö mörkin voru
frábær. Hann missti út mikilvægan tíma hjá okkur vegna
meiðsla en er allur að koma til.
Hann verður mun betri á næsta
ári. Þá fær fólk að sjá virkilega
góðan leikmann,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Man. Utd, um
Japanann knáa.
Kagawa var ekki einn um að
skora þrennu þessa helgina því
Luis Suarez skoraði fyrir Liverpool gegn Wigan. Hann er því
búinn að skora 21 mark í deildinni
og er markahæstur.

„Í mínum augum er hann besti
framherji heims í dag. Hann er
klárlega leikmaður ársins í mínum
augum og margra annarra. Hann
er algjörlega ótrúlegur. Ekki bara
er hann góður leikmaður heldur
er hann afar hungraður og leggur
sig alltaf 100 prósent fram,“ sagði
Brendan Rodgers, stjóri Liverpool, um stjörnuframherjann sinn.
Gylfi Þór Sigurðsson fékk
langþráð tækifæri í byrjunarliði
Totten ham í stórleiknum gegn
Arsenal í gær. Gylfi lagði upp
fyrsta mark leiksins fyrir Bale og
stóð sig ágætlega.
„Þetta var gríðarlega mikilvægur sigur. Við megum ekki
hætta núna heldur verðum við að
halda áfram. Það á eftir að spila
mikinn fótbolta,“ sagði Andre
Villas-Boas, stjóri Spurs.
- hbg

DAUÐAFÆRI Gylfi kemst hér í gott færi sem hann fór illa með.

NORDICPHOTOS/GETTY

16 LIÐA ÚRSLIT Í
MEISTARADEILDINNI

16. FEBRÚAR

BARDAGI
ÁRSINS!

Hvaða lið komast áfram? Hvaða risaveldi falla úr leik?

Nú stígur Gunnar Nelson fram á stóra sviðið
og mætir hinum sterka Jorge Santiago i UFC.

MARS ER MAGNAÐUR
Marsmánuður er helmassaður á Stöð 2 Sport. Endalaust úrval af frábærum fótbolta, körfubolta og
handbolta auk þess sem Formúla 1 hefst á ný með ótrúlega spennandi Ástralíukappakstri. Vertu með
og finndu kraftinn á Stöð 2 Sport í mars!

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR SJÓNVARPINU
Ert þú með HD sjónvarp? Tryggðu þér aðgang að
frábærri dagskrá í bestu mögulegu myndgæðum.

FORMÚLAN
Ú
HEFST 17. MARS

VINSÆLASTA
KAPPAKSTURSKEPPNI
ALLRA TÍMA HEFST
Á NÝ!
Nýtt keppnistímabil byrjar með hvelli í Ástralíu!

EVRÓPU
DEILDIN

Gylfi Þór og félagar í Tottenham mæta
Inter í 16 liða úrslitum Evrópudeildarinnar.

DOMINO´S
DEILDIN
Bestu körfuboltalið landsins
eigast við í úrslitakeppni í
Domino's deildinni.

SPÆNSKI
BOLTINN
Setur Messi enn eitt markametið
ið
í Spænska boltanum?

ÞÝ
ÞÝSKI
H
HANDBOLTINN OG
M
MEISTARADEILDIN
F
Fylgstu
með Strákunum okkar í keppni bestu
hhandboltaliða heims.

Fáðu þér áskrift | 512 5100 | stod2.is | Verslanir Vodafone | Verslanir og þjónustuver Símans 800 7000
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FM 92,4/93,5

Í KVÖLD
> Stöð 2 kl. 21.35
Boss
Kelsey Grammer hlaut Golden
Globe verðlaunin fyrir frammistöðu sína í þáttunum Boss,
sem sýndir eru á Stöð
2. Hann leikur Tom
Kane, borgarstjóra í
Chicago, sem þarf
nú að láta lítið fyrir
sér fara á meðan
hann stendur af sér
pólitískt fárviðri.

The Slap

The Lying Game

Hawaii Five-O

RÚV KL. 21.00 Nýr ástralskur
myndaﬂokkur sem rekur það hversu
mikil áhrif eitt atvik getur haft.
Óþægt smábarn er löðrungað í
grillpartýi, af fullorðnum einstakling
sem er ekki skyldur honum, og
fjallar myndin um það hvernig
það hefur áhrif á líf barnsins og
fólksins í kring.
TV.COM
6,0
7,0

POPPTÍVÍ KL. 21.25 Sutton og
Emma komast í sífellu að því að
þær eru tengdari en þeim datt í
hug. Í þætti kvöldsins uppgötva þær
að í barnæsku áttu þær mikið til
sömu drauma og upplifuðu ýmsa
hluti á svipaðan hátt.

SKJÁR 1 KL. 21.10 Steve leitar til
Cat eftir hjálp við að ﬁnna móður
sína en þegar tveir listaverkaþjófar
taka gísla og gíslataka fer úr böndunum þarf hann að setja eigin
mál til hliðar. August March kemur
sveitinni til hjálpar, en hann er ekki
allur þar sem hann er séður.

TV.COM
8,0

TV.COM
7,9

7,1

7,3

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03
Veðurfregnir 10.13 Stefnumót 11.00 Fréttir
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 Hringsól
14.00 Fréttir 14.03 Orð um bækur 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Skaparinn 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 Lestur Passíusálma 22.15
Samfélagið 22.30 Albúmið: Darkness on the
Edge of Town - Bruce Springsteen 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.30 Silfur Egils (e)
16.50 Landinn (e)
17.20 Sveitasæla
17.31 Spurt og sprellað
17.38 Töfrahnötturinn
17.51 Angelo ræður
17.59 Kapteinn Karl
18.12 Grettir
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Innlit til arkitekta (2:8) (Arkitektens hjem) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Brasilía með Michael Palin–

Suðrið (4:4) (Brazil with Michael Palin)
Breski leikarinn Michael Palin ferðast
um Brasilíu og segir frá landi og þjóð og
því sem fyrir augu ber.
21.00 Löðrungurinn (1:8) (The Slap)

Ástralskur myndaflokkur byggður á metsölubók eftir Christos Tsiolkas. Meðal
leikenda eru Jonathan LaPaglia, Sophie
Okonedo og Alex Dimitriades.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.05 Glæpurinn III (4:10)
(Forbrydelsen III) (e)
00.05 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

11.15 The Invention of Lying
12.55 Artúr og Mínímóarnir
14.35 Fame
16.35 The Invention of Lying
18.15 Artúr og Mínímóarnir
20.00 Fame
22.00 Precious
23.55 London Boulevard
01.35 Taxi 4
03.05 Precious

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm in the Middle (3:25)
Ellen (108:170)
Bold and the Beautiful
Doctors (95:175)
Wipeout
Drop Dead Diva (5:13)
Hawthorne (1:10)
Nágrannar
Frasier (19:24)
The X-Factor (22:27) (23:27)
ET Weekend
Barnatími Stöðvar 2
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Ellen (109:170)
Veður
Fréttir Stöðvar 2
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
The Big Bang Theory (5:24)
The Middle (18:24)
One Born Every Minute (7:8)
Covert Affairs (12:16) 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.
21.35 Boss (6:8) Stórbrotin verðlaunaþáttaröð með Kelsey Grammer í hlutverki borgarstjóra Chicago sem svífst
einskis til að halda völdum en hann á
marga óvini sem eru ávallt tilbúnir að
koma höggi á hann.
22.30 Man vs. Wild (11:15) Ævintýralegir þættir frá Discovery með þáttastjórnandanum Bear Grylls sem heimsækir ólíka staði víðsvegar um heiminn.
23.15 Modern Family (12:24)
23.40 How I Met Your Mother (11:24)
00.10 Two and a Half Men (5:23)
00.35 Burn Notice (16:18)
01.20 Episodes (2:7)
01.50 The Killing (5:13)
02.35 Skinwalkers
04.05 Boss (6:8)
05.00 Covert Affairs (12:16)
05.45 Fréttir og Ísland í dag
07.00
08.05
08.30
09.15
09.35
10.20
11.05
11.50
12.35
13.00
13.20
15.20
16.05
16.50
17.10
17.35
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
19.40
20.05
20.50

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

07.00/18.00 Þýski handboltinn:
Magdeburg - Kiel

17.05 Simpson-fjölskyldan Stelpurn-

08.00 Dr. Phil
08.45 Pepsi MAX tónlist

21.30 NBA: LA Clippers - Oklahoma

ar í skólanum segja Lísu, henni til mikillar gremju, að hún sé með stóran rass.
Hómer tekur sig þá til og skýrir út fyrir
henni þá óumflýjanlegu staðreynd að
hún sé með Simpson-rassinn og fátt fái
því breytt.

23.30 Meistaradeild Evrópu: frétta-

17.30 ET Weekend

þáttur

18.15 Gossip Girl (12:22) Fjórða þátta-

19.20 Spænski boltinn: Real Madrid

- Barcelona
21.00 Spænsku mörkin

röðin um líf fordekraða unglinga sem
búa í Manhattan og leggja línurnar í
tísku og tónlist.

15.55 Kitchen Nightmares (3:13)
16.45 Judging Amy (3:24)
17.30 Dr. Phil
18.15 Top Gear USA (2:16)
19.05 America‘s Funniest Home Vid-

eos (6:48)
19.30 Will & Grace (11:24)
19.55 Parks & Recreation (17:22) Það

07.00 Tottenham - Arsenal

19.25 How I Met Your Mother (24:24)

eru mikil vonbrigði þegar kosningaherferðin gengur ekki samkvæmt áætlun en
það er ekki öll nótt úti enn.

14.20 Everton - Reading

20.15 Holidate (8:10) Raunveruleika-

20.20 Hotel Hell (2:6) Skemmtileg

19.00 Friends (4:24)

16.00 Wigan - Liverpool
17.40 Sunnudagsmessan
18.55 Premier League Review

Show 2012/13 Svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.
19.50 Aston Villa - Man. City BEINT
22.00 Premier League Review Show

2012/13
23.00 Football League Show 2012/13
23.30 Aston Villa - Man. City

þættir um konur í ástarleit. Tvær mismunandi konur hafa vistskipti í hverjum
þætti og flytja í borg hinnar um stund.
Þar kanna þær markaðinn og fara á
nokkur stefnumót. Finni þær álitlegan
herra bjóða þær honum svo til sinnar
heimaborgar í lok þáttar.
21.00 FM 95BLÖ Tækifæri á að sjá allt
það helsta sem gerðist í dag í útvarpsþættinum FM95BLÖ.
21.25 The Lying Game (4:20) Þættir

um eineggja tvíburasystur sem voru aðskildar við fæðingu og önnur ólst upp
í fátækt en hin í vellystingum. Þegar
sú fyrrnefnda kemst að sannleikanum
ákveður hún að hafa uppi á systur sinni
og þá fara dularfullir atburðið að gerast.

07.00 Brunabílarnir

23.30 Law & Order: Criminal Intent

(2:8)

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

00.20 The Bachelorette (4:10)
01.50 CSI: Miami (17:22)
02.30 Hawaii Five-0 (2:24)

06.00 ESPN America 07.10 The Honda Classic
2013 (4:4) 12.10 Golfing World 13.00 The Honda
Classic 2013 (4:4) 18.00 Golfing World 18.50
The Honda Classic 2013 (4:4) 22.00 Golfing
World 22.50 Champions Tour Year-in-Review
2013 23.45 ESPN America

09.00 UKI
09.05 Strumparnir

18.20 Doctors (147:175)

09.30 Skógardýrið Húgó

19.00 Ellen (109:170)

09.55 Histeria!

19.40 Logi í beinni

10.15 Ofurhundurinn Krypto

20.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

10.35 Ævintýri Tinna

21.00 The Practice (6:13)

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

21.45 Logi í beinni

17.05 Ozzy & Drix

22.30 Eldsnöggt með Jóa Fel

17.30 Leðurblökumaðurinn

23.05 The Practice (6:13)

17.55 iCarly (25:25)

23.50 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

5. APRÍL Í HÖRPU

EINLEIKIN GAMANSEMI EFTIR KARL ÁGÚST,
LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

22.50 CSI (19:23) Endursýning á fyrstu
þáttaröð um Gil Grissom og félaga hans í
rannsóknardeild lögreglunnar í Las Vegas.

22.10 The O.C (11:25) Orange-sýsla í

08.50 Doddi litli og Eyrnastór

Sýningar fara fram í Kaldalóni, Hörpu. Einungis 200 miðar í boði á hverja sýningu.

ustu þættir frá upphafi á SkjáEinum. Ted
Danson er í hlutverki Russel yfirmanns
rannsóknardeildarinnar í Las Vegas.

00.50 The O.C (11:25)

08.25 Dóra könnuður
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22.00 CSI (9:22) CSI eru einir vinsæl-

00.05 The Lying Game (4:20)

08.05 Svampur Sveinsson

PÓSTLISTAFORSALA SENU HEFST 6. MARS KL. 12

McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna
á Hawaii.

23.40 FM 95BLÖ

07.45 Waybuloo

MIÐASALA OPNAR 7. MARS KL. 12

21.10 Hawaii Five-0 (2:24) Steve

22.55 Holidate (8:10)

07.20 Áfram Diego, áfram!

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

þáttaröð frá meistara Gordon Ramsey
þar sem hann ferðast um gervöll Bandaríkin í þeim tilgangi að gista á verstu
hótelum landsins.

/L
.I S

20.00 Ung á öllum aldri 20.30 Allt um golf 21.00
Frumkvöðlar 21.30 Suðurnesjamagasín

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

HÁGÆÐA
UPPÞVOTTAVÉL
Whirlpool 6thSense PowerClean
uppþvottavélin er öflugur vinnuhestur
sem nær að þvo óhreinasta leirtau,
potta eða pönnur án þess að þurfi
að skola fyrst. Í baki vélarinnar eru
32 háþrýstistútar sem sprauta vatni
með meiri krafti en áður hefur þekkst
í uppþvottavélum. 6th Sense skynjarar
skynja hve óhreinir hlutirnir eru í vélinni
og stýra vatnsþrýstingi eftir því.

ði
Fæst bæ
r
hvít og ú
stáli!
6TH SENSE MEÐ GUFUÞVOTTI
6th Sense skynjar óhreinindi í vélinni
og stillir vatnsstyrk og þvottatíma til
að tryggja hámarks árangur. Hægt er
að bæta við gufu sem nær enn betur
erfiðustu óhreinindum.

MJÖG HLJÓÐLÁT
Vélin er vel einangruð og afar
hljóðlát. Á venjulegu kerfi er vélin
aðeins 43 desibel, og svo er einnig
hægt að stilla á sérstakt SuperSilent
næturkerfi sem dregur úr vatnsstyrk
og er vélin þá aðeins 39 desibel.

GREEN GENERATION
Vélin er afar sparneytin bæði á
vatn og rafmagn enda í Green
Generation línunni frá Whirlpool.
Vélin er í orkuflokki A++ og fær
A í einkun fyrir bæði þvotthæfni
og þurrkhæfni.

10 ÞVOTTAKERFI
Hægt er að velja um 10
mismunandi þvottakerfi
40-70°, meðal annars 6th
Sense sjálfvirkt kerfi, 30
og 80 mínútna hraðkerfi,
gufukerfi og sótthreinsikerfi.

Whirlpool ADPU8773 - HVÍT

Whirlpool ADPU8773 - STÁL

Kr. 129.995

Kr. 139.995

Verð áður 149.995

Whirlpool er stærsti
framleiðandi heimilistækja
í heiminum

MIKLIR MÖGULEIKAR
Hægt er að koma miklu fyrir í
vélinni og þar sem PowerClean
stútarnir sprauta vatni úr baki
vélarinnar þá má raða pottum og
pönnum upp á rönd og þannig
koma meiru fyrir í vélinni.

Verð áður 159.995

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Mánudagslagið

Gulur í höfuðið á Hemma Gunn
Litur í nýju litakorti hönnuðarins Sesselju Thorberg innblásinn af sjónvarpsmanni.

„Ætli það væri ekki lagið Yellow
með Coldplay því ég átti kanínu
sem hét Stjarna og minnir mig
óendanlega mikið á þetta lag.
Annars á ég erfitt með að velja eitt
lag með Coldplay þar sem sveitin er
mín uppáhalds.“
Karen Kjartansdóttir, móttökustjóri á Park
Inn og verðandi móðir.

Hönnuðurinn Sesselja Thorberg
hefur búið til litakort fyrir Slippfélagið með fjórtán litum.
Einn þeirra heitir Hemmi
Gunn. Hann er gulur og sækir
innblástur sinn í leikmynd spjallþáttarins Á tali hjá Hemma Gunn
þar sem gulir og gráir tónar voru
ríkjandi. „Svo er Hemmi svo
mikið sólskin sjálfur,“ segir Sesselja. „Ég hringdi í Hemma til að
tékka á því hvernig hann myndi
taka í þetta og hann hló eins og
honum er einum lagið og fannst
þetta æðislegt.“

Aðspurður segist Hemmi vera
mjög lukkulegur með þetta allt
saman. „Einhvern tímann fékk
ég Heiðar Jónsson snyrti í þáttinn til mín og þá sagði hann að
ég ætti aldrei að vera í svörtu eða
hvítu. Hann tók mig ekki beinlínis í litgreiningu en sagði að gult
og gulbrúnt væru mínir litir. Mér
er svo minnistætt þegar Heiðar
sagði að ég væri vordúlla,“ segir
Hemmi og skellihlær. „Það er í
eina skiptið sem ég hef heyrt
það orð um mig, ég hef fengið að
heyra flest annað. En þetta var

eitthvað sem Sesselja var að tala
um, að það væri bjart yfir mér,“
segir hann og er ánægður með
gula litinn. „Maður sér sólina á
hverjum einasta degi. Þetta er í
fullu samræmi við líðan mína.“
Spurður hvort hann fái ekki
ársbirgðir af málningu með litnum segir hann: „Ég ætla rétt að
vona að hún
sjái til þess að
mín íbúð verði
máluð í gulu.“
- fb

Í HÖFUÐIÐ Á HEMMA Litur í nýju
litakorti hönnuðarins Sesselju Thorberg heitir Hemmi Gunn.

Stóllinn Hugleikur
lítur dagsins ljós
Andrés Þór Björnsson innanhússarkitekt hannaði stólinn Hugleik í samstarﬁ við
listamanninn Hugleik Dagsson. Stóllinn verður frumsýndur á Hönnunarmars.

STYRKJA VIN SINN Hljómsveitin Skálmöld hefur látið framleiða sérstaka boli til
styrktar Ingólfi Júlíussyni ljósmyndara. Þráinn Árni Baldvinsson segir Ingólf eiga allt
gott skilið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Skálmöld styrkir vin
með sölu á bolum
Meðlimir Skálmaldar eru ánægðir með að geta lagt
Ingólﬁ Júlíussyni ljósmyndara lið í veikindunum.
„Ég kynnist honum þegar Skálmöld spilaði á G! festival árið 2011
og hann var að mynda. Hann er
líka mikill víkingur og hefur lánað
okkur vopn og annað í myndatökur. Hann hefur líka brugðið
sér í hlutverk fyrirsætu og er á
mörgum „prómó“ myndum fyrir
Skálmöld. Hann óð til dæmis út í
Rauðavatn í ágúst þegar við vorum
að mynda fyrir nýju plötuna. Hann
hikaði ekki við að vaða út í vatnið
og fara á bólakaf fyrir eina mynd.
Við höfum því átt góða tíma saman
og við skuldum honum,“ segir
Þráinn Árni Baldvinsson, gítarleikari hljómsveitarinnar Skálmaldar, um ljósmyndarann Ingólf
Júlíusson. Meðlimir Skálmaldar
gátu ekki komið fram á tónleikum
sem haldnir voru á fimmtudag til

styrktar Ingólfi og baráttu hans
gegn hvítblæði. Þeir brugðu þess
í stað á það ráð að hanna sérstaka
boli til styrktar vini sínum og fjölskyldu hans.
Mynd af Ingólfi í fullum
víkinga klæðum og Skálmaldarlógóið prýða umrædda stuttermaboli sem fást á vefsíðunni www.
blekholt.is. Allur ágóði af sölu
þeirra rennur óskiptur til Ingólfs.
„Við vonum að sjálfsögðu að sem
flestir sjái sér fært að styrkja Ingólf með hvaða hætti sem er, og ef
það er með bolakaupum þá er það
bara frábært. Hann á allt gott skilið þessi drengur og við erum virkilega ánægðir með að geta aðstoðað hann á þennan hátt því við
vorum mjög leiðir yfir að missa af
styrktartónleikunum.“
- sm
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Andrés Þór Björnsson innanhússarkitekt frumsýnir stólinn Hugleik á Hönnunarmars helgina 14.
til 17. mars. Teikningar eftir listamanninn Hugleik Dagsson prýða
stólinn.
Andrés Þór kveðst hafa fengið hugmyndina að stólnum fyrir
rúmum áratug, þegar hann stundaði nám í innanhússarkitektúr á
Ítalíu. „Ég var á einhverri hönnunarsýningu og sá þar stól sem
var skreyttur teiknimyndum
og varð mjög hrifinn af honum.
Hugmyndin að stólnum hefur
blundað í mér síðan þá,“ útskýrir
hann. Andrés er mikill aðdáandi
Hugleiks og ákvað því að leita til
hans í von um samstarf. „Hann
tók strax vel í hugmyndina og við
erum báðir sannfærðir um að við
séum með mjög söluvæna vöru í
höndunum.“
Andrés og Hugleikur hittust
nokkrum sinnum og ræddu hönnun og útlit stólsins. Andrés fékk
svo það vandasama verk að velja
teikningar á stólinn. „Það var erfitt að velja úr öllum teikningunum
því þær voru allar svo fyndnar. Ég
sleppti þessum grófustu því þær
hefðu til dæmis ekki hentað inn á
heimili þar sem eru börn.“ Andrés útilokar ekki áframhaldandi
samstarf við Hugleik og segir
möguleika á stærri vörulínu í
sama dúr, til dæmis púða og
kolla.
Aðspurður kveðst Hugleikur hafa slegið til vegna
þess að stólar eru húsgagn
sem eru honum að skapi.
„Ég sagði já af því
þetta er stóll, sem
er jákvætt fyrirbæri í mínum
huga, og ég

HANNAÐI HUGLEIK

Innanhúsarkitektinn
Andrés Þór Björnsson hannaði stólinn
Hugleik sem skreyttur er
teikningum eftir Hugleik
Dagsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einfaldur eins og
teikningar Hugleiks
Að sögn Andrésar er stóllinn Hugleikur svokallaður „lounge“-stóll.
„Sögurnar og teikningarnar hans
Hugleiks eru mjög einfaldar og
mér fannst að stóllinn ætti
að vera það líka,“ segir
hann.

hlakka mikið til að sjá
útkomuna.“
Teikningar Hugleiks
prýða nú stuttermaboli, húsgagn og líkama fólks, því einhverjir hafa látið

húðflúra teikningar hans á sig.
„Það verður forvitnilegt að sjá
hvert hægt er að setja þær næst.
Ég mundi allaveganna ekki vilja
sjá þær allstaðar, ég vil ekki að
þær séu eins og Coca-Cola.“
sara@frettabladid.is

Fjallað um kynjajafnrétti í MK
Hvetja nemendur til sjálfstæðra skoðana frekar en að lepja þær upp eftir öðrum.
„MK er sérstakur skóli því hér er stór meirihluti
nemenda karlkyns. Okkur fannst því kjörið að nýta
jafnréttisvikuna þetta árið í að skoða jafnrétti
kynjanna og þá sérstaklega út frá sjónarhorni strákanna. Það er svo mikilvægt að þeir upplifi mikilvægi jafnréttis í samfélaginu, þrátt fyrir að þeirra
kyn eigi ekki jafn mikið á brattann að sækja,“ segir
Reynir Þór Eggertsson, kennari við Menntaskólann
í Kópavogi.
Í dag hefst árleg jafnréttisvika í skólanum og
verður kynjajafnrétti þemað að þessu sinni. Boðið
verður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir nemendur
alla vikuna og málefninu velt upp með þeim með
fyrirlestrum og kvikmyndasýningum. „Við fáum
frábæra gesti í heimsókn til að tala við krakkana
og svara spurningum þeirra,“ segir Reynir, en
meðal fyrirlesara eru Páll Óskar, Hildur Lilliendahl
og Sóley Tómasdóttir. Þær Sóley og Hildur hafa
farið mikinn í baráttunni fyrir réttindum kvenna
og aðspurður segir Reynir suma unglingana tvístígandi yfir því að mæta á fyrirlestur hjá þeim.
„Sumir dæsa þegar þeir heyra minnst á þær og
finnst þær létt bilaðar, eins og vill gerast þegar um
svona skoðanasterkt og kraftmikið fólk er að ræða,
en báðar eru þær sterkar og skemmtilegar konur

MEÐAL FYRIRLESARA Sóley Tómasdóttir er á meðal þeirra

sem heimsækja MK í Jafnréttisvikunni.

sem gaman er að hlusta á. Krakkarnir þurfa ekkert
endilega að vera sammála öllu sem þær segja enda
viljum við vekja þau til umhugsunar og sjálfstæðra
skoðana í stað þess að lepja upp skoðanir annara,“
segir hann.
- trs
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„Fyrsta flokks
fjölskyldusaga“
ALÞ / MBL
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„... þessi
kaldhæðnislegi
húmor er alveg
dásamlegur“
KB / KILJAN
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Rokkarinn Eyþór Ingi Gunnlaugsson
hefur haft í nógu að snúast frá því
hann vann Söngvakeppnina 2013
þann 2. febrúar síðastliðinn með laginu Ég á líf. Hann er á fullu að útfæra
lokaútgáfu lagsins ásamt teyminu
á bakvið það, en því þarf að skila
inn í Eurovision-keppnina ytra um
miðjan mars og verður þá spurningu
alþjóðar um hvort það verði flutt á
ensku eða íslensku svarað. Meðfram
því hefur hann verið duglegur við að
hitta aðdáendur sína og koma fram
við hin ýmsu tilefni og má
fullyrða að hann sé einn
heitasti skemmtikraftur
landsins um þessar
mundir. Á laugardagskvöldið reyndi heldur
betur á kappann því
hann var bókaður á
fjórar árshátíðir það
kvöld og þurfti því að
hlaupa á milli staða
með gítarinn á
öxlinni.

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Fjórar árshátíðir á einu
kvöldi
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Harðkjarnakeppni
Hljómsveitakeppnin Wacken Metal
Battle fer fram í Hörpunni hinn 6.
apríl. Sigurvegarar í keppninni fá að
koma fram á þungarokkshátíðinni
Wacken Open Air sem haldin er í
Wacken í Þýskalandi í byrjun ágúst.
Þetta er í fimmta sinn sem keppnin
er haldin hér á landi, en í fyrra fór
hljómsveitin Gone Postal með sigur
af hólmi. Í ár munu hljómsveitirnar
Abacination, Azoic, Blood Feud, In
the Company of Men, Moldun og
Ophidian I keppa í Wacken Metal
- trs, sm
Battle.
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Mest lesið
1 Tottenham vann baráttuna um
London
2 Magic skorar á LeBron | Ein milljón
dollara á borðinu
3 Spurði tvöfaldan ÓL-meistara hvort
hann hefði hlaupið áður
4 Lést af slysförum
5 Ómögulegt að ná upp úr holu
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„Snjöll og
margbrotin.“
S U N DAY T I M ES
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