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Gamalt fólk bíður vikum
saman fast á Landspítala

FRÉTTIR

Eldra fólk bíður á Landspítalanum vikum saman eftir hjúkrunarrými. Stjórnvöld verða að bregðast við „ef ekki
á illa að fara í heilbrigðiskerfinu“, segir forstjóri LSH. Hallinn á spítalanum er 200 milljónir króna vegna þessa.
Fjölhæfir hundar
Systir Helga Björnssonar söngvara
þjálfar hunda sem dansa, leika og
sinna ýmsum húsverkum. 2
Undirheimar nötra Mjög eldfimt
ástand er í undirheimum borgarinnar
eftir hrottafengna árás í Ystaseli. 4
Geðgjörgæsla rís Framkvæmdir við
nýja geðgjörgæslu á Landspítalanum
hefjast í sumar. Á allra vörum safnar
fyrir deildina. 6
Vágestur snýr aftur Birkikemba
gerir vart við sig annað árið í röð.
Hún er smávaxið fiðrildi sem stórskemmir birkitré. 10

HEILBRIGÐISMÁL Fjölmargt eldra
fólk liggur svo vikum skiptir inni
á Landspítalanum eftir að meðferð
þess á spítalanum er lokið. Ástæðan er sú að fólkið kemst ekki á viðeigandi hjúkrunarheimili. Meðal
biðtími einstaklings er tæpir tveir
mánuðir.
„Þetta er mál sem stjórnvöld
þurfa að glíma við núna á næstu
mánuðum ef ekki á illa að fara í
heilbrigðiskerfinu,“ skrifar Björn
Zoëga, forstjóri LSH, í pistli á
heimasíðu LSH og bætir við að
þessi flöskuháls sé aðalástæða þess
að meðallengd sjúkrahúslegu á LSH
hefur aukist umtalsvert á milli ára.
Á Landspítala í heild liggja á
milli 40 og 50 sjúklingar, sem eru
tilbúnir til útskriftar á hverjum
tíma, og bíða vistunarúrræða utan

LSH. Meðal biðtími þessa fólks er
52 dagar, segir í upplýsingaskjali
spítalans um stöðu þeirra sem bíða
með svokallað færni- og heilsumat
(FHM). Þetta er afar neikvætt fyrir
það fólk sem í hlut á en það er of
veikburða til að snúa heim. Þess má
geta að þolmörk spítalans eru metin
um tuttugu einstaklingar sem bíða
á hverjum tíma.
Álagið er mest á tvö stærstu
svið spítalans; lyflækningasvið og
skurðlækningasvið. Rúmanýting er
annars vegar 100% á lyflækningasviði og hins vegar 92% á skurðlækningasviði sem er allt of mikið.
„Eina leiðin til að bæta úr þessu er
að losa um þá sjúklinga sem hafa
lokið meðferð á spítalanum og koma
þeim á hjúkrunarheimili,“ segir
Björn.

Meðaltal: 50 manns - 50 dagar
Fjöldi sjúklinga sem biðu með færni- og heilsumat (FHM) voru 45.
Af þeim sem biðu með FHM voru 12 á bráðadeildum, einn á líknardeild,
14 á endurhæfingardeildum á Landakoti og 18 á hjúkrunardeild L2 á
Landakoti.
Meðallegutími þessa hóps frá því að FHM var samþykkt var 50 dagar og
legudagafjöldi þeirra var 1.994 í allt.

Hér eru ótaldir þeir sjúklingar
sem bíða eftir sjö daga öldrunarendurhæfingu, sem er forsenda
þess að fá FHM-mat en þeir voru
36 á föstudaginn var, til viðbótar
við þá 45 sem voru tilbúnir til að
útskrifast.
Björn greinir frá því í pistli sínum
að þetta ástand hafi áhrif á fjárhagsstöðu spítalans sem sé með erfiðara

móti í mjög langan tíma. „Við höfum
nú síðustu rúmu þrjú árin getað
verið með fjárhaginn í jafnvægi
en nú er svo komið að hann er það
ekki lengur. Eftir fyrstu fjóra mánuði ársins erum við í mínus,“ segir
Björn sem greinir Fréttablaðinu frá
því að halli á rekstri spítalans sé nú
um 200 milljónir króna.
- shá

Simpson-þáttur slær í gegn:

Jóhanna sátt
við Simpsons
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Væta V- síðan NV-átt, 5-13 m/s hvassast
syðst. Skúrir eða slydduél N- og V-lands.
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„... HEILLAÐI MIG
... GERSAMLEGA
UPP ÚR SKÓNUM.“
The Guardian

Í BLÁA LÓNINU Í þættinum sækja Hómer Simpson og vinir hans, Lenny og Moe, Ísland heim í leit að einum vininum enn,
hinum íslenska Carli Carlssyni. Hómer smakkaði meðal annars hákarl og skellti sér í Bláa lónið. Þá sagði hann meðal annars
„Ég er með frábæra hugmynd!“ á íslensku en þeir félagar lögðu hart að sér við að læra tungumálið góða.

Myndun ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks er á lokametrunum:

Funda með flokksmönnum í dag
STJÓRNMÁL Flokksráð Sjálfstæðisflokks-

NÝ
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MENNING Jóhanna Sigurðardóttir
forsætisráðherra segir að Simpson-þátturinn sem tileinkaður
var Íslandi og
sýndur var um
helgina hafi
örugglega verið
góð landkynning. „Þetta er
uppáhaldsþáttur fólks á öllum
aldri um víða
veröld,“ segir
JÓHANNA
Jóhanna.
SIGURÐARDÓTTIR
Hún segir það
sannarlega hafa verið óvænt og
skemmtilegt að enda sem persóna í Simpson-þætti og hún er sátt
við teikninguna af sér. „Miðað við
karaktera í þessum vinsæla þætti
þá er þetta flott hjá þeim,“ segir
Jóhanna Sigurðardóttir.
- kh

ins og miðstjórn Framsóknarflokksins hafa
verið boðuð til funda í kvöld um væntanlegt
ríkisstjórnarsamstarf flokkanna.
Í flokksráði Sjálfstæðisflokksins sitja
rúmlega 400 manns. Það fundar í
Valhöll klukkan 20.30 og þarf að
samþykkja samstarf við Framsóknarflokkinn til að af því verði.
Stjórnarsáttmálinn sjálfur, sem
er að mestu tilbúinn líkt og
skipting ráðuneyta, er ekki borinn undir ráðið til samþykktar.
Á sama tíma, klukkan
20.30, fundar hátt í 200
manna miðstjórn Framsóknarflokksins í Rúgbrauðsgerðinni og þarf að
samþykkja stjórnarsáttmálann.

Heimilis

RIFINN OSTUR

Að því gefnu að báðar stofnanir fallist á samstarfið má gera ráð fyrir að
ríkisstjórnin verði kynnt á allra næstu
dögum.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, og Bjarni
Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, funduðu áfram um
myndun stjórnarinnar alla helgina
og í gær.
Heimildir herma að Sigmundur
muni leiða nýja ríkisstjórn sem
forsætisráðherra og að Bjarni
Benediktsson verði fjármálaráðherra. Þá er gert ráð fyrir að ráðherrum fjölgi úr átta í tíu.
- sh, lvp
NÆSTUM BÚIÐ Sigmundur Davíð ku

verða forsætisráðherra í nýrri ríkisstjórn
og Bjarni fjármálaráðherra.
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Skip Síldarvinnslunnar á Neskaupstað í landi og búa sig undir næstu vertíð:

Kennslanefnd komin saman:

Mok af kolmunna í vertíðarlok

Reynt að bera
kennsl á líkið

SJÁVARÚTVEGUR Börkur NK, skip

Jakob, böstaðir þú Rhymes?
„Það er búið að bösta hann, en það
á eftir að bursta hann fyrir dómstólum. Það væri þó skynsamlegt að
fara í ræktinni áður en bankað er
upp á hjá þessum stælta manni.“
Busta Rhymes notaði stef úr gömlu lagi
Jakobs Frímanns Magnússonar í laginu
Doin´It Again, án þess að ráðfæra sig við
höfundinn.

Síldarvinnslunnar á Neskaupstað,
er nýkominn með fullfermi af kolmunna í heimahöfn, og markaði
það lok vertíðarinnar eystra.
Sturla Þórðarson, skipstjóri á
Berki, segir í frétt á heimasíðu
fyrirtækisins að framan af þessari síðustu veiðiferð hafi veður
verið óhagstætt en brast á mokveiði þegar veður batnaði. Skipið
var fyllt í fáum holum en Börkur lestar 1.800 tonn. Veiðisvæðið
var 40-50 mílur suðsuðvestur af

Akrabergi, syðsta odda Færeyja.
Sturla sagði að engin ástæða væri
til annars en að vera ánægður með
vertíðina. Oft hefði veiði verið góð
en brælur hefðu þó verið býsna þrálátar á miðunum suður af Færeyjum.
Að loknum kolmunnaveiðunum
munu Síldarvinnsluskipin, Börkur
og Beitir, gera hlé á veiðum þar til
síldar- og makrílvertíð hefst í júnímánuði. Mun hléið verða notað til
ýmissa viðhaldsverkefna og mun
Beitir fara til Akureyrar í slipp. - shá

Í NORÐFJARÐARHÖFN Börkur NK fer

á síld og makríl í júní.
MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR

LÖGREGLUMÁL Kennslanefnd
Ríkislögreglustjóra kom saman í
gær vegna líkfundar í Kaldbaksvík á Ströndum á föstudagskvöld.
Þá tilkynntu ferðalangar lögreglu
um sjórekið lík í fjörunni.
Bjarni Bogason, formaður
kennslanefndar, segir að nú fari
frumrannsókn í gang. Engar hugmyndir séu um hver sá látni er. Um
beinagrind er að ræða og verður
notast við greiningar á beinum og
tönnum til að reyna að bera kennsl
á viðkomandi.
- hþ, shá
FJÖLHÆFIR
HUNDAR

Hér eru nokkrir
af hundum
Auðar. Frá
vinstri er Flóki,
verðandi kvikmyndastjarna,
Sóla, dansarinn
Spuni og svo
höfðinginn
Tryggur sem
gat meðal
annars tekið úr
þvottavél áður
en hann fór á
eftirlaun.

MYND/AUÐUR BJÖRNSDÓTTIR

HRINGMYNDUN Bíll frá Já 360 mun mynda helstu kennileiti þannig að 360 gráða
sýn fáist. Hann var kynntur fyrir helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kennileiti og ferðamannastaðir myndaðir:

360° bíllinn kominn á kreik
FÓLK Sérútbúinn myndatökubíll frá Já mun á næstu vikum og mánuðum
mynda helstu kennileiti og ferðamannastaði hér á landi, sem og fjölfarnar götur í þéttbýli. Þá verður myndað meðfram hringveginum.
Þjónustan kallast Já 360 og vísar til gráðanna í hring, en bíllinn mun
fanga útsýni til allra átta. Þetta er sambærilegt Street View hjá Google.
Hvort sú hefð mun skapast hér, eins og gerðist hjá Google, að fólk flykkist að bílnum til að vera með á myndunum, skal ósagt látið en hægt verður að fylgjast með ferðum bílsins í rauntíma á vefnum.
Já hefur upplýst Persónuvernd um áætlanir félagsins. Ekki er reiknað
með að andlit fólks muni almennt þekkjast á myndum, en í sumum tilfellum gæti svo verið.
- kóp

Létust í
Þjórsárdal
Hjónin sem létust í hjólhýsi
sínu í Þjórsárdal í fyrradag
hétu Edda Sigurjónsdóttir,
fædd 15. júlí 1945, og Alexander G. Þórsson, fæddur
13. mars 1941, til heimilis að
Lækjasmára 2 í Kópavogi. Þau
láta eftir sig þrjú uppkomin
börn og átta barnabörn.
Talið er að súrefnisskortur
hafi orðið hjónunum að bana.
Lögreglan vinnur að rannsókn
málsins.

Í haldi vegna kynferðisbrots:

Rannsaka tengsl
við önnur mál
LÖGREGLUMÁL Lögreglan rann-

sakar nú hvort tengsl séu á milli
þess þegar maður nam tíu ára
stúlku á brott í Vesturbænum
í síðustu viku og braut á henni
kynferðislega, og annarra mála
af svipuðum toga.
Maðurinn, sem er á fertugsaldri, var úrskurðaður í gæsluvarðhald á Litla-Hrauni til 29.
maí næstkomandi og segir verjandi mannsins að sá úrskurður
verði ekki kærður.
- hþ

Þjálfar hunda í dans,
bíómyndir og húsverk
Auður Björnsdóttir hundaþjálfari hefur þjálfað hunda til að hjálpa fötluðum sem
og flogaveikum. Hún hefur einnig þjálfað hund sem fer með hlutverk í íslenskri
bíómynd og annan sem dansar við lög Helga Björnssonar, sem er bróðir hennar.
DÝRALÍF „Ætli hundarnir sem ég hef

þjálfað séu ekki orðnir átta eða níu
talsins,“ segir Auður Björnsdóttir,
hundaþjálfari á Ísafirði, sem hefur í
nógu að snúast þessa dagana. Flóki,
einn hunda Auðar, fer með hlutverk
í kvikmyndinni Kalt vor sem tekin
verður upp á Flateyri í sumar og
þá hefur hundurinn Spuni sýnt þó
nokkra leikni í dansi.
„Áhuginn kom til þar sem ég
þjálfaði hund fyrir son minn þegar
hann var lítill. Það vakti töluverða
athygli og síðan þá hef ég tekið
að mér einn og einn hund,“ segir
Auður.
Viðar, sextán ára gamall sonur
Auðar, er með vöðvarýrnunarsjúkdóm og þjálfaði hún hundinn
Trygg til að vera honum til aðstoðar. Tryggur lærði meðal annars að
opna dyr, kveikja ljós, draga hjólastól og taka úr þvottavél. „Nú er
hann hins vegar orðinn gamall og
kominn á eftirlaun,“ segir hundaþjálfarinn.
Auður lærði hundaþjálfun í Nor-

egi og hefur síðan þjálfað átta til níu
hunda til ýmissa verka, meðal annars fyrir fatlaða og flogaveika.
„Það getur skipt flogaveika miklu
máli að eiga hund sem lætur þá vita
áður en kastið kemur. Það verða
ákveðin efnaskipti í líkamanum og
hundarnir finna lyktina af því og
geta látið eigendur sína vita allt að
40 mínútum áður en kastið kemur,“
útskýrir Auður. „Ég hef verið að
þjálfa einn og einn hund í gegnum
árin. Það líða kannski tvö ár á milli
hunda þannig að þetta er ekki aðalstarf mitt enda kaupið lágt.“
Sem fyrr segir fer hundurinn
Flóki, sem er schnauzer, með hlutverk í íslenskri bíómynd í sumar.
Hann reyndi þó fyrst fyrir sér í
dansi. „Flóki kann ýmis trix. Hann
byrjaði í dansinum en þótti ekki
nógu efnilegur, var ekki nógu taktviss, og fór því yfir í leiklistina,“
segir Auður. „Hann er mjög
skemmtilegur hundur og sterkur
karakter. Hefur miklar skoðanir á
fólki og hlutum. Hann horfir líka

Hann
byrjaði í dansinum en þótti
ekki nógu
efnilegur, var
ekki nógu
taktviss, og
fór því yfir í leiklistina
Auður Björnsdóttir
hundaþjálfari um hundinn Flóka.

mikið á sjónvarp og uppáhaldsþættirnir hans eru dýralífsþættir.“
Ólíkt Flóka hefur hundurinn
Spuni, sem er border collie, sýnt góð
tilþrif í dansinum. „Þetta er svona
free-style hundadans en það er nú
meira áhugamál. Við höfum svolítið
verið að dansa við Reiðmenn vindanna,“ segir Auður sem er systir
Helga Björnssonar, forsprakka
hljómsveitarinnar. „Takturinn og
hraðinn í lögunum hentar ágætlega.
Dansinn hjá Spuna snýst svolítið um
það.“
kristjan@frettabladid.is

Ingólfur Geir Gissurarson lagði af stað á topp Everest klukkan 17 í gær:

Elsti Íslendingurinn á toppinn
FÓLK Ingólfur Geir Gissurarson og félagar
hans í Everest 2013 hópnum komust í suðurskarð Everestfjalls, sem er í 7.950 metra hæð,
í gær. Hópurinn hvíldi sig fram eftir degi
og lagði af stað á toppinn klukkan 17.09 að
íslenskum tíma í gær. Gangi allt að óskum
eiga leiðangursmenn að ná toppnum á milli
klukkan 10 og 12 í dag.
Ingólfur var með staðsetningartæki á sér
þegar hann lagði af stað. Fjölskylda hans og
vinir komu saman í Fjallakofanum í Kringlunni og fylgdust með ferð hans á toppinn.
„Veðurspá er góð og það á að vera stjörnubjart í nótt,“ sagði Guðmundur Stefán Maríusson í viðtali við Fréttablaðið í gær. Guðmundur Stefán lagði af stað upp Everest með
hópnum en varð frá að hverfa vegna veikinda og fylgist nú með ferðum Ingólfs Geirs
að heiman. „Það er símasamband á toppnum
og hann ætlar að hringja í konu sína þaðan ef
samband næst. Gangi allt að óskum verður
hann elsti Íslendingurinn og eini íslenski
afinn sem komist hefur á topp Everest.“
- sm

Á TOPPINN Ingólfur Geir Gissurarson lagði af stað á topp Everest

klukkan 17.09 í gær.

NETIÐ
ʝ è NOVA

Ofur

hraði
EINFALT

Fáðu 4G box hjá okkur og komdu
heimilinu í ofurgott netsamband.

4G box

1.690 kr /mán. í 12 mán.
með þjónustusamningi í áskrift.
Fullt verð í áskrift og frelsi: 2.190 kr./mán.

4G netþjónusta Nova
Fyrsti mánuðurinn á 0 kr.

15 GB

3.990 kr.
50 GB

4.990 kr.
100 GB
%UDQGHQEXUJ

5.990 kr.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Þjónustusamningur í áskrift er til 6 mánaða, greitt með kreditkorti auk 325 kr. greiðsludreiﬁngargjalds. Fyrsti mánuðurinn á 0 kr. í áskrift
en í frelsi færðu 1 GB fyrsta mánuðinn. Nánari upplýsingar á nova.is.
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Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) vekur athygli á nýrri bráðalungnabólgu:

Bandaríkjadalur

122,93 123,51

Sterlingspund

187,38 188,30

Evra

158,17 159,05

Dönsk króna

21,221 21,345

Norsk króna

21,009 21,133

Sænsk króna

18,426 18,534

Japanskt jen

1,2004 1,2074

SDR

183,29 184,39

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,4571

Helmingur smitaðra þegar látið lífið

Skoðuðu síðu manns:

Ekkja Steves Jobs:

Skattaskuld
eftir LinkedIn

Stígur fram í
fyrsta sinn

SVÍÞJÓÐ Sænski skatturinn hefur

BANDARÍKIN Ekkja Steves Jobs

rukkað mann um tæpar 92 milljónir íslenskra króna vegna vangoldinna skatta. Upp komst um
skattsvik mannsins þegar skatturinn skoðaði síðu mannsins á samfélagsvefnum LinkedIn.
Á síðunni kom fram að hann
starfaði fyrir fyrirtæki sem er
skráð á Bresku-Jómfrúareyjunum,
en þess var ekki getið í skattframtölum hans. Í kjölfarið voru bankareikningar mannsins og konu hans
skoðaðir og þá fundust fjölmargar
greiðslur frá útlendum fyrirtækjum sem ekki hafði verið borgaður
skattur af.
- þeb

hefur í fyrsta sinn talað opinberlega um innflytjendamál
í Bandaríkjunum. Hingað til
hefur hún unnið alla sína góðgerðastarfsemi
bak við luktar
dyr.
Laurene
Powell Jobs
hefur áhyggjur af innflytjendamálum í
Bandaríkjunum
LAURENE
og hefur meðal
POWELL JOBS
annars biðlað
til forseta Bandaríkjanna, Baracks Obama, að lögunum verði
breytt.
The Dream Act, sem Jobs
berst fyrir að verði samþykkt,
felst í því að börn ólöglegra innflytjenda í Bandaríkjunum fái
ríkisborgararétt. Þannig hafi
þau aðgang að heilbrigðisþjónustu, menntun og jöfnum tækifærum.
- ósk

Skorar á yfirvöld Bangladess:

Forstjóri H&M
vill hækka laun
SVÍÞJÓÐ Karl Johan Persson, for-

stjóri fatarisans H&M, hefur
skorað á stjórnvöld í Bangladess að
hækka lágmarkslaun í landinu.
Persson sagðist í samtali við Financial Times vilja að laun verkafólks yrðu endurskoðuð árlega.
„Við erum tilbúin til að borga
meira en við þurfum að finna góða
og sjálfbæra leið fyrir starfsfólkið
og landið líka.“ Hann sagðist líka
vera tilbúinn til að semja við alla
aðra stóra kaupendur fata í landinu
um þessi mál.
- þeb

ÖRYGGISMÁL

Fékk trollið í skrúfuna
Björgunarskip Landsbjargar á Skagaströnd, Húnabjörg, sótti í fyrrinótt 186
tonna stálbát sem hafði fengið trollið
í skrúfuna er báturinn var að rækjuveiðum rúmar 30 sjómílur í norður frá
Skagaströnd. Veður var þokkalegt á
svæðinu og ekki mikil hætta á ferðum.

er til bóluefni né lyfjameðferð við sýkingunni.
Bráðalungnabólgan er af völdum kórónaveiru sem er skyld HABL (heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu) sem frá 2003
breiddist út í Kína, Hong Kong, Hanoí í Víetnam og síðar í öðrum löndum Asíu og víðar
um heim. Þegar faraldurinn var liðinn hjá
höfðu 8.445 manns sýkst og 812 látist.
Sýnt hefur verið fram á að þetta nýja
afbrigði getur smitast á milli manna, en treglega þó. WHO og Sóttvarnastofnun ESB mæla
hvorki með sérstökum viðbúnaði vegna ferðalaga til og frá Mið-Austurlöndum né heldur
takmörkunum á ferðalögum og viðskiptum. - shá

HEILBRIGÐISMÁL Ný gerð skæðrar bráðalungnabólgu hefur skotið upp kollinum og
hefur þegar lagt 20 manns að velli, eða helming þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn síðan í mars 2012. Veikin hefur að mestu
verið bundin við Mið-Austurlönd, einkum
Sádi-Arabíu. Sjúkdómurinn hefur hins vegar
greinst á nokkrum stöðum utan Arabíuskaga,
meðal annars Englandi og í Frakklandi. Að
mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
(WHO) er „um óvenjulegan og óvæntan atburð
að ræða sem full ástæða er að fylgjast náið
með,“ eins og segir í tilkynningu frá sóttvarnalækni. Þar kemur einnig fram að hvorki

Sameining tveggja félaga:

Nýtt félag fornleifafræðinga
MENNING Fornleifafræðingar

stofnuðu nýverið nýtt fagfélag,
Félag fornleifafræðinga. Það
varð til við sameiningu tveggja
starfandi félaga, Fornleifafræðingafélags Íslands og Félags
íslenskra fornleifafræðinga. Formaður félagsins er Ármann Guðmundsson.
Stofnfundurinn skoraði á
stjórnvöld að efla stuðning við
fornleifarannsóknir á Íslandi.
Mikilvægt væri að styðja við þær
og miðla niðurstöðum til almennings og ferðamanna í gegnum
minja- og ferðaþjónustu.
- kóp

FORVÖRN Ferðalöngum er ráðlagt að gæta að hrein-

læti, einkum handþvotti.

Undirheimar nötra
eftir Ystaselsárásina
Yfirlögregluþjónn segir almenning ekki þurfa að hafa áhyggjur af mögulegum
eftirmálum líkamsárásar í Ystaseli. Dæmdir ofbeldismenn sem málinu tengjast
ganga lausir. Fullyrt er að vinir árásarþolans hafi vopnbúist og hyggi á hefndir.
LÖGREGLUMÁL Mjög eldfimt ástand

er í undirheimum borgarinnar eftir
hrottafengna líkamsárás í Ystaseli í
Breiðholti fyrir helgi. Hermt er að
hópur manna sem tengist árásarþolanum hafi vígbúist, jafnvel með
skotvopnum, og hyggi á hefndir.
Síðdegis á föstudag kom hópur
manna á nokkrum bílum að húsi við
Ystasel til að jafna með einhverjum
hætti sakir við fólk sem var þar
innandyra. Þorri þeirra beið úti í
bíl á meðan aðrir fóru inn.
Inni laust mönnum saman og
átökin bárust fljótlega út á götu, þar
sem gengið var hrottalega í skrokk
á einum aðkomumannanna með
hafnaboltakylfu. Börn voru að leik
í nágrenninu og urðu vitni að því
þegar átökin færðust út undir bert
loft. Þeim var forðað inn í snarhasti.
Maðurinn var skilinn eftir liggjandi í blóði sínu og var svo illa leikinn að vitni töldu að hann væri
hugsanlega látinn. Hann var þó með
meðvitund og gat greint lögreglu
frá því hvað gerst hefði þegar hún
kom á vettvang.
Sá sem varð fyrir árásinni er
margdæmdur ofbeldismaður og
hlaut fyrr á þessu ári fimm ára
fangelsisdóm fyrir nauðgun.
Hann hafði verið látinn laus af
spítala á sunnudag. Hann fékk tugi
sauma í andlit og höfuð, beinbrotnaði og missti tennur.
Tveir menn voru handteknir á
föstudagskvöld vegna árásarinnar
en látnir lausir daginn eftir. Annar
þeirra, maður sem þekktur er fyrir
rukkunarstarfsemi, er ekki talinn
hafa tekið beinan þátt í árásinni og

Í YSTASELI Maðurinn var skilinn eftir liggjandi í blóði sínu á miðri götu seinni part-

inn á föstudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tengist ásökun um nauðgun
Tildrög málsins eru þau að stúlka sem var á staðnum hafði nokkrum
dögum fyrr greint frá því að einn aðkomumannanna hefði byrlað sér
ólyfjan í samkvæmi og nauðgað sér–þó ekki sá sem varð fyrir árásinni.
Við þetta var meintur nauðgari, sem einnig er dæmdur ofbeldismaður,
afar ósáttur og fékk hóp með sér í Ystaselið til að útkljá málið.

hefur nú stöðu vitnis í málinu. Hinn
er með tveggja og hálfs árs fangelsisdóm á bakinu fyrir líkamsárás.
Menn sem Fréttablaðið hefur rætt
við segja að allt sé á suðupunkti í
undirheimunum vegna málsins.
Einn þeirra orðaði það þannig að
nú reyndu menn að miðla málum
svo að fólk mundi ekki deyja – vinir
árásarþolans hefðu vopnbúist og
væru staðráðnir í að koma andstæðingum sínum undir græna torfu.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins fylgist lögregla gaum-

gæfilega með ástandinu, en Friðrik
Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn gerir þó ekki mikið úr því.
„Það eru engar sérstakar aðgerðir
í gangi. Þetta mál er í rannsókn og
hefur sinn gang,“ segir hann.
Hann segir að fólk eigi ekki að
hafa neitt að óttast þótt mennirnir gangi lausir. „Þetta virðist vera
uppgjör á milli þessara einstaklinga
og beinist ekki að almenningi svo
að það er engin ástæða til að hafa
áhyggjur af þessu.“
stigur@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
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kynntu þér
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Siðmennt styður trúfrelsi og
aðskilnað ríkis og kirkju
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Trúfrelsi
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FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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8
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Á morgun
10-18 m/s A-til en 5-13 m/s V-til.
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7°

8°

5°

6

6°

KÓLNAR um N- og A- vert landið í dag. Búast má við næturfrosti víða í nótt og aðra
nótt. Strekkingur A-til á morgun og fyrrihluta fimmtudags. Skúrir eða slydduél N- til í
dag og á morgun en snýst í SA-átt á fimmtudag með úrkomu V-til.
Alicante 18°
Basel
19°
Berlín 20°

Billund
22°
Frankfurt
17°
Friedrichshafen 19°

17°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 17°
22°
Las Palmas

London 16°
Mallorca 20°
New York 25°

Orlando 30°
Ósló
21°
París
15°

San Francisco 19°
Stokkhólmur 17°

7°
Fimmtudagur
8-13 m/s
Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, 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

Audi A4 1,8T
Árgerð 2008, bensín
Ekinn 56.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

4.950.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF

GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI
Audi Q7 4,2 V8
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 101.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Highline Ecofuel

Audi A6 2,0TFSI

Audi A4 2,0TDi

Árgerð 2012, bensín/metan
Ekinn 58.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 61.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 33.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

4.790.000,-

4.590.000,-

4.390.000,-

5.450.000,-

VW Polo Comfort 1,4 AT

VW Golf Trendl. 1,6TDi
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 29.000 km, beinskiptur

VW Tiguan Track&Sport
TDi, Árgerð 2012, dísil
Ekinn 30.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Highline ecofuel

Árgerð 2012, bensín
Ekinn 20.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2011, bensín/metan
Ekinn 88.300 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

2.700.000,-

3.050.000,-

5.690.000,-

4.450.000,-

Skoda Superb Combi

Toyota Auris Terra

Toyota Yaris

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 130.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 57.000 km, beinskiptur

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 100.000 km, beinskiptur

Skoda Fabia Combi
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 57.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

4.290.000,-

2.270.000,-

1.190.000,-

1.790.000,-

Tilboð: 2.350.0
00,-

Mitsubishi ASX
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 21.500 km, beinskiptur

MM Pajero 3,2 Instyle

Grand Cherokee Hemi
Árgerð 2006, bensín
Ekinn 92.000 km, sjálfskiptur

MM Outlander 2,4 AT

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 27.000 km, sjálfskiptur

Jeep

Ásett verð:

Ásett verð:

9.390.000,-

Ásett verð: 2.950.000,-

Ásett verð:

4.150.000,-

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Árgerð 2008, bensín
Ekinn 133.500 km, sjálfskiptur

2.450.000,-

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
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VEISTU SVARIÐ?

Atlantsolía og SÁÁ hafa undirritað samning með það að markmiði að leggja Barnahjálp SÁÁ lið:

Ómetanlegur stuðningur við börn alkóhólista
SAMFÉLAGSMÁL SÁÁ hefur undir-

1. Hvað heitir eiginkona Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar, formanns
Framsóknar?
2. Hvað mun Ólafur Stefánsson hafa
leikið marga landsleiki fyrir Ísland
þegar hann hættir keppni?
3. Hver er nýr framkvæmdastjóri
Sinfóníuhljómsveitar Íslands?
SVÖR

ritað samning við Atlantsolíu með
það að markmiði að styðja við
Barnahjálp SÁÁ sem stofnuð var í
síðustu viku. Samningurinn felur í
sér að tvær krónur af hverjum lítra
sem dælt er af bensíni með sérstökum SÁÁ-lykli Atlantsolíu renni til
Barnahjálpar SÁÁ. Auk þess fylgja
ýmis fríðindi og afsláttarkjör.
Af þessu tilefni afhenti Guðrún
Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Atlantsolíu, Önnu Flosadóttur, kennara í mynd- og leiklist við

1. Anna Sigurlaug Pálsdóttir. 2. 330. 3. Arna
Kristín Einarsdóttir.

HEIMURINN

1
2

3

Komu í veg fyrir hryðjuverk

1

RÚSSLAND Rússneskir sérsveitarmenn skutu tvo grunaða hryðjuverka-

menn til bana skammt frá Moskvu í gær og handtóku einn. Rússneskir
fjölmiðlar segja að lögreglan hafi komið í veg fyrir stórfellda hryðjuverkaárás í
borginni. Einn lögreglumaður særðist í skothríðinni.
Mennirnir eru sagðir rússneskir ríkisborgarar en dvöldu um tíma á landamærum Afganistans og Pakistans þar sem al-Kaída samtökin hafa þjálfunarbúðir.
Fyrr í gær fórust átta í sprengjuárás í Dagestan, sem er hluti af Rússlandi.

Tveir látnir í loftbelgsslysi

2

TYRKLAND Tveir létust og yfir
tuttugu slösuðust, þar af níu
alvarlega, þegar loftbelgur hrapaði
nærri Kappadokíu í Tyrklandi í
gærmorgun. Svæðið er vinsæll ferðamannastaður og þekkt fyrir mikla
náttúrufegurð.
Fjöldi loftbelgja var á lofti þennan
morgun og rákust tveir þeirra saman
með þeim afleiðingum að gat kom
á annan loftbelginn sem hrapaði til
jarðar.

Röð sprengjuárása í Írak

3

ÍRAK Á að fimmta tug lét lífið er hrina sprengjuárása varð í borgunum

Bagdad og Basra í Írak í morgun. Allt að 200 eru særðir. Átta sprengjur
sprungu nærri strætóstöðvum og á mörkuðum í hverfum sjía-múslima í
Bagdad. Fyrr um daginn höfðu tvær sprengjur sprungið í Basra sem er í suðurhluta landsins.
Árásirnar virtust beinast gegn sjía-múslímum og talið er að bókstafstrúaðir
súnní-múslimar beri ábyrgð á þeim. Enginn hefur þó lýst ábyrgð árásanna á
hendur sér. Mikil spenna ríkir milli sjía-múslíma, sem leiða ríkisstjórn landsins,
og súnní-múslima sem eru í minnihluta í landinu.

Hlíðaskóla í Reykjavík, fyrsta SÁÁlykilinn. Anna hefur unnið með
börnum alla sína ævi og þykir málefnið brýnt. „Við berum öll ábyrgð
á því að hjálpa börnunum sem búa
við slæmar aðstæður og þess vegna
styð ég við Barnahjálp SÁÁ með
þessum hætti,“ sagði Anna aðspurð.
Gunnar Smári Egilsson, formaður
SÁÁ, er ánægður með samninginn.
„Þessi samningur við Atlantsolíu
gefur fólki sem vill styðja Barnahjálpina tæki til að veita þann
stuðning á auðveldan og hagkvæm-

an máta. Sá stuðningur mun hjálpa
SÁÁ að veita börnum áfram sálfræðiþjónustu og hugsanlega að
auka enn þjónustu samtakanna við
börn alkóhólista í framtíðinni.“
Barnahjálp SÁÁ var stofnuð á
uppstigningardag, þann 9. maí síðastliðinn, og hefur það að markmiði
að aðstoða börn alkóhólista. Talið er
að um 6.000 börn á Íslandi þjáist af
völdum áfengis- og vímuefnasýki
foreldra sinna.
Lykilinn er hægt að nálgast á
heimasíðu Atlantsolíu.
- ósk

ALÞÝÐUHETJA Anna Flosadóttir fékk
afhentan fyrsta lykilinn frá Guðrúnu
Rögnu Garðarsdóttur, framkvæmdastjóra Atlantsolíu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Geðgjörgæsla opnuð
næstkomandi haust
Framkvæmdir við nýja geðgjörgæslu á Landspítalanum hefjast í sumar. Átakið Á
allra vörum safnar næst fyrir deildina. Afar mikilvægt skref, segir framkvæmdastjóri geðsviðs. Kostnaður við að gera deildina almennilega er hundrað milljónir.
HEILBRIGÐISMÁL Fyrsta geðgjörgæsla landsins verður opnuð í
húsnæði Landspítalans við Hringbraut næsta haust. Á deildinni
munu dvelja órólegustu og veikustu sjúklingarnir en mikil þörf
hefur verið fyrir frekari aðskilnaði á geðdeildum spítalans.
Páll Matthíasson,
framkvæmdastjóri
geðsviðs, segir
dei ld i n a a fa r
mikilvægt skref
í rétta átt í þróun
geðheilbrigðismála í landinu.
PÁLL
Öryggi og þjónMATTHÍASSON
usta við sjúklinga verði bætt og starfsfólk
deildarinnar muni fá sérstaka
þjálfun í að annast órólega sjúklinga.
„Umhverfið skiptir höfuðmáli
í svona þjónustu og talað er um
það sem þriðja manninn í þjónustunni,“ segir hann. „Álagið minnkar á bæði starfsfólk og sjúklinga
þegar umhverfið er öruggt og
aðlaðandi.“
Verkefnið verður kostnaðarsamt, en í byrjun árs veitti velferðarráðuneytið 15 milljónir
króna til þess. Páll bendir þó á að
til að deildin verði nothæf þurfi
að lágmarki 40 milljónir.
„Það yrði samt bara svona
„Suzuki Swift-útgáfan“ af deildinni. Hún sleppur,“ segir hann.
„En ef hún á að mæta þeim kröfum sem við setjum þá kostar
hún 100 milljónir – en þá er líka
komin góð „Volvo-útgáfa“.“
Geðgjörgæslan, hin gamla 32C,
mun hafa karla- og kvennasvefn-

FRAMKVÆMDIR HEFJAST Í JÚNÍ Geðgjörgæsludeild Landspítalans mun þjónusta
órólegustu og veikustu sjúklingana sem lagðir eru inn vegna geðsjúkdóma.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á allra vörum 2013 safnar fyrir deildinni
„Við áttum samtal við Björn Zoëga og fleiri síðasta vetur en eftir að við
komum niður á geðdeild sáum við hversu mikil þörf er á þessu svo við
ákváðum að þetta yrði átakið í ár,“ segir Gróa Ásgeirsdóttir, ein forsvarskvenna átaksins Á allra vörum. „Það er brýnt að beina kastljósinu að
þessum málaflokki því hann fær yfirleitt minnstu athyglina. Geðsjúkdómar
eru oft eitthvað sem fólk ýtir til hliðar og okkur fannst tími til kominn að
gefa þessu gaum.“
Átakið hefur verið haldið á hverju ári og hefur safnað tugum milljóna fyrir
ýmsa málaflokka; Krabbameinsfélagið, krabbameinssjúk börn, aðstandendur krabbameinssjúkra, Félag hjartveikra barna, aðstandendur langveikra barna og nú geðsjúka.

álmur og sérherbergi, en það
hefur ekki verið þannig áður.
Deild 32C verður lokað í tvo mánuði yfir sumartímann á meðan
framkvæmdir standa yfir.
Páll býst ekki við því að lokun
deildar í tvo mánuði muni koma
að sök, þar sem þjónustan dregst

líka yfirleitt saman á þessum
tíma, mest á fíknideildinni.
„Við veljum júlí oftast til að
loka vegna viðhalds og fleira,“
segir hann. „Þá er rólegra og sérstaklega er áhugi á fíknimeðferð
minni, fram yfir verslunarmannahelgi.“
sunna@frettabladid.is
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FLUGFÉLAG FÓLKSINS

LONDON
MAÍ, JÚNÍ

JÚLÍ

Á BETRA VERÐI
FRÁ

9.900

KR.

Aðra leið með sköttum og gjöldum í maí, júní og júlí.
Gildir aðeins ef bókað er 21. og 22. maí.

WOW air hvetur nýja ríkisstjórn til dáða í verkum sínum og lítur björtum augum
til framtíðar fyrir Íslendinga alla. Við ætlum að standa við kosningaloforðin
okkar og bjóðum því öllum landsmönnum ferðir til útlanda á enn betra verði.

Loforðalistinn 2013
WOW air lofar að veita kröftuga samkeppni

WOW air lofar landsmönnum öllum betri kjörum

WOW air lofar að spara ríki, borg og
sveitarfélögum einn milljarð á næsta kjörtímabili

WOW air lofar að bjóða fyrirtækjum
fastan ferðakostnað

WOW air lofar að láta gott af sér leiða
með bros á vör

WOW air lofar að veita þér og þínum og
öllum hinum ógleymanlega upplifun

wow.is

Katrínartún 12

105 Reykjavík

590 3000

¼ Ïûû
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BÆJARBÍÓ Hugmynd bæjaryfirvalda er að leikhús og kvikmyndasafn verði undir sama þaki í húsinu.

Citroën C3 S. Aird. (BSY09)
1,6TDCi 92 hö dísil beinsk.
Skráður 6/’12. Ek. 20.000 km.
Verð: 2.380.000 kr.
Afsláttur: 200.000 kr.
Sumartilboð: 2.180.000 kr.

Hyundai Getz (EIL82)
1,4i 96 hö bensín beinsk.
Skráður 7/’08. Ek. 38.000 km.
Verð: 1.490.000 kr.
Afsláttur: 100.000 kr.
Sumartilboð: 1.390.000 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANNI

Ríkið hefur framtíð
Bæjarbíós í hendi sér
Ef stjórnvöld veita ekki fjármagni til Kvikmyndasafns Íslands þá mun Gaflaraleikhúsið taka við rekstri Bæjarbíós í Hafnarfirði. Beiðni Kvikmyndasafnsins um framlengingu samnings er hafnað og hverfur safnið frá Hafnarfirði að óbreyttu.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Hafnar-

Ford Explorer Limt. 4x4 (ENK28)
4,6i 292 hö bensín sjálfsk.
Skráður 8/’08. Ek. 81.000 km.
Verð: 3.990.000 kr.
Afsláttur: 500.000 kr.
Sumartilboð: 3.490.000 kr.

Opel Corsa (NHA48)
1,2i 80 hö bensín beinsk.
Skráður 4/’08. Ek. 96.000 km.
Verð: 1.290.000 kr.
Afsláttur: 200.000 kr.
Sumartilboð: 1.090.000 kr.

Subaru Legacy (KU601)
2,0i 164 hö bensín sjálfsk.
Skráður 4/’07. Ek. 94.000 km.
Verð: 1.990.000 kr.
Afsláttur: 400.000 kr.
Sumartilboð: 1.590.000 kr.

BMW 3 (ZO786)
2,0i 149 hö bensín sjálfsk.
Skráður 1/’06. Ek. 90.000 km.
Verð: 2.290.000 kr.
Afsláttur: 200.000 kr.
Sumartilboð: 2.090.000 kr.

 }}h }

fjarðarbær telur ekki forsendur
til að endurskoða ákvörðun sína
um að fela Gaflaraleikhúsinu
rekstur Bæjarbíós nema til komi
skýr vilji stjórnvalda til að leggja
meira fjármagn í sýningarhluta
Kvikmyndasafns Ísla nds
eins og bæjaryfir völd hafa
ítrekað óskað
eftir.
„Niðurstaða er
ekki komi n í
málið. Við teljGUÐRÚN
um ekki ásættÁGÚSTA GUÐanlegt að halda
MUNDSDÓTTIR
áfra m núverandi starfsemi
við óbreyttar
aðstæður og það
er ráðuneytisins að sýna vilja
með fjárframlagi til safnsins,
svo hægt sé að
vera með meira
ERLENDUR
l í f í húsi nu.
SVEINSSON
Það er í raun
engin breyting á afstöðu sveitarfélagsins og boltinn er hjá ráðuneytinu,“ segir Guðrún Ágústa
Guðmundsdóttir, bæjarstjóri
í Hafnarfirði, um hugmyndir

Þríhliða samningur gerður árið 1996
Kvikmyndasafn Íslands, Hafnarfjarðarbær og menntamálaráðuneytið
gerðu samning árið 1996 um að safnið ræki Bæjarbíó, hæfi þar rekstur
svokallaðs safnabíós og héldi úti fjölbreyttri sýningarstarfsemi. Á verðlagi
dagsins í dag nemur beinn stuðningur Hafnarfjarðarbæjar við rekstur
sýningarhluta Kvikmyndasafnsins yfir 140 milljónum króna á samningstímanum, að mati bæjaryfirvalda.

bæjar ráðs um breyttan rekstur
Bæjarbíós.
Grunnhugmynd bæjaryfirvalda
er að auka starfsemina í húsinu, en
Kvikmyndasafn Íslands hefur haft
aðstöðuna til umráða um nokkurra
ára skeið án endurgjalds. Erlendur
Sveinsson, forstöðumaður Kvikmyndasafnsins, er þeirrar skoðunar að starfsemi safnsins og leikhúss eigi þar ekki saman og leggst
alfarið gegn hugmyndum bæjarráðs. Fór hann þess á leit að ákvörðun um breyttan rekstur í Bæjarbíói yrði frestað og samningur við
Kvikmyndasafnið yrði framlengdur að minnsta kosti til næsta vors.
Í bréfi Erlends til bæjarins segir
að verði leikhúsi falinn rekstur
hússins verði kvikmyndasýningum
hætt. „Mun safnið þá eðli málsins
samkvæmt í kjölfarið taka niður
sýningaraðstöðu sína, sýningarvélar, myndvarpa, sýningartjald,
öryggiskerfi og fleira. Jafnframt

MP kaupir Íslensk verðbréf

Đ Đ

VIÐSKIPTI Tilboð MP banka í allt

Býður allt að 75% fjármögnun
www.lykill.is

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6 , sími 515 7000
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

svavar@frettabladid.is

Tilboð MP banka samþykkt:

 ? ~ 

Söludeildir Brimborgar eru
opnar virka daga frá kl. 9-17
og frá kl. 12-16 á laugardögum

er eðlilegt að safnið kanni rétt sinn
vegna kostnaðar sem það hefur
lagt út í,“ skrifar Erlendur eins og
Fréttablaðið greindi frá 7. maí.
Samningar bæjarins um leigu
húsnæðis undir leiklistarstarfsemi eru lausir um næstu áramót.
Því telja bæjaryfirvöld að niðurstaða ráðuneytisins um aðkomu að
starfseminni verði að liggja fyrir í
lok maí, í síðasta lagi.
Hafnarfjarðarbær leigir aðstöðu
af þriðja aðila undir leiklistar- og
aðra menningarstarfsemi og telja
bæjaryfirvöld eðlilegt að endurskoða hvernig fjármagni sé best
varið í þessum málaflokki. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
telja bæjaryfirvöld að upphafleg
áform um nýtingu hússins hafi
ekki gengið eftir nema að litlum
hluta.
Ekki náðist í Erlend Sveinsson
við vinnslu fréttarinnar.

Elica háfar
Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

hlutafé fyrirtækisins Íslenskra
verðbréfa hefur verið samþykkt
af tilskildum meirihluta hluthafa félagsins. MP banki mun
því eignast félagið og greiðir
fyrir það með hlutabréfum í MP
banka.
Sameinuð verða MP banki og
Íslensk verðbréf, eitt stærsta
eignastýringarfyrirtæki landsins, með um 190 milljarða króna
í stýringu, en Íslensk verðbréf
hafa haft 120 milljarða í stýringu.
„Þetta er sannarlega stór
dagur í sögu MP banka. Það er
mitt mat að kaupin styðji vel við
stefnu bankans um að vera leiðandi á sviði eignastýringar og
fjárfestingarbankastarfsemi,“
segir Sigurður Atli Jónsson, forstjóri MP banka.
- mþl

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra ve›ra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von.Tryggðu viðnum
vörn. Á Íslandi er allra veðra von. Tryggðu viðnum bestu fáanlegu
allra veðra von. Tryggðu viðnum best gu vörn. Á Íslandi er allra
Tryggðu viðnum bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von.
bestu fáanlegu vörn. Á Íslandi er allra veðra von.Tryggðu viðnum
vörn. Á Íslandi er allra veðra von. Tryggðu viðnum bestu fáanlegu

Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. Reynslan hefur sýnt að
Kjörvari er viðarvörn sem er gædd einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BAUHAUS • BYKO Akranesi
Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Virkið Hellissandi • Málningarbúðin Ísafirði
Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri
Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað
BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík
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Svona er víða
um að litast í
görðum fólks.
MYND/ERLING
ÓLAFSSON

Agnarsmár vágestur
gerir vart við sig á ný

VIÐURKENNT
BÓKARANÁM
Frá grunni að viðurkenndum bókara
Það hefur vakið athygli hversu margir nemendur
okkar hafa fengið vinnu eftir að hafa lokið
bókhaldsnámi.
Nú höfum við ákveðið að ganga skreﬁnu lengra
með nýrri námsbraut sem undirbýr nemendur
undir próf sem leiðir til vottunar frá efnahagsog viðskiptaráðuneytinu sem Viðurkenndur bókari.

Helstu námsgreinar
Verslunarreikningur - 24 stundir
Excel töﬂureiknir - 30 stundir
Bókhald - 36 stundir
Tölvubókhald í Navision - 54 stundir
Excel við áætlanagerð - 30 stundir
Launakerﬁ - 24 stundir
Lánardrottnar og viðskiptamenn -12 stundir
Fyrningar - 12 stundir
Virðisaukaskattur - 6 stundir
Lán - 18 stundir
Gerð og greining ársreikninga - 24 stundir
Lokaverkefni - 36 stundir
Skattaskil - 18 stundir
Reiknishald – viðbætur - 30 stundir
Upplýsingatækni – viðbætur -12 stundir
Upprifjun fyrir próf -18 stundir

Birkikemba gerir mjög vart við sig annað árið í röð, en um smávaxið fiðrildi er að
ræða sem stórskemmir birkitré. Fjölgunin er mikil á stuttum tíma. Ekki þarf að
óttast meiriháttar skaða af völdum þess nema fleiri skordýr bætist í hóp nýbúa.
NÁTTÚRA Smávaxið fiðrildi, birkikemba, gerir mjög vart við sig
annað árið í röð. Það hefur náð
undraverðri útbreiðslu á stuttum
tíma. Heimsókn þessa skordýrs
þýðir töluverðar skemmdir á
birkitrjám. Ekki
er talin ástæða
til þess að óttast meiriháttar skemmdir á
birkiskógum, er
mat sérfræðings
ERLING
ÓLAFSSON
nema til komi
fleiri skaðvaldar vegna hlýnunar.
Erling Ólafsson, dýrafræðingur
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands,
vakti athygli á mikilli útbreiðslu
birkikembu á pödduvef NÍ í fyrravor, en það er veglegur upplýsingabanki um skordýr hvers konar sem
hann á veg og vanda af. Hann segir
að eins og í fyrra hafi fjöldi fólks
spurst fyrir, enda verði fólk vart við
stóra hópa af fiðrildinu annað árið
í röð.
Birkikembu varð fyrst vart í
Hveragerði árið 2005. Í fyrravor var
ljóst orðið að birkikembunni hafði
vaxið mjög ásmegin og fannst víða

Éta innvefi birkitrjáa
Trjárækt og húsagarðar með birki eru kjörlendi birkikembu. Fiðrildin eru á
ferð á vorin en þau skríða úr púpum í fyrri hluta apríl og hverfa með öllu
fyrir miðjan maí. Flugtími er því mjög skammur. Á þessum tíma verpa þau
á brum birkis og eggin klekjast þegar tré fara að laufgast.
Lirfurnar smjúga þá inn í laufblöðin, koma sér þar fyrir og éta innvefi
þeirra. Eftir því sem lirfurnar dafna taka blöðin að sölna og á endanum
stendur einungis eftir ysta lag efra- og neðraborðs blaðs sem blæs út eins
og brúnn belgur.
Fullvaxnar lirfur skríða út úr belgnum og hverfa niður í svörð þar sem
þær púpa sig og bíða næsta vors á því stigi. Birkikemba liggur í vetrardvala
á púpustigi.
Heimild: Pödduvefur NÍ - Erling Ólafsson

í Reykjavík og suður í Hafnarfjörð.
Auk þess var hún mætt til leiks í
trjárækt Skógræktar ríkisins að
Mógilsá í Kollafirði og í görðum á
Selfossi.
Ummerkin á trjánum, brúnir uppblásnir laufbelgir, eru einkennandi
fyrir birkikembu. Erling telur að
hér sé mætt til leiks tegund sem á
eftir að fjölga sér hratt á komandi
árum og dreifast út víðar um garða
og trjáræktir, jafnvel í náttúrulega
birkiskóga.
Halldór Sverrisson, plöntusjúkdómafræðingur og lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands, segir það

greinilegt að fiðrildið geti skaðað
birkitré í görðum á höfuðborgarsvæðinu. Þar séu skilyrði góð fyrir
tegundina. „Í Ölfusinu, þar sem
þessi tegund hefur verið í tíu ár
virðast skemmdir minni. Útbreiðslan er hæg og bundin við Suðvesturland enn þá. Ég tel litlar líkur á að
fiðrildið valdi verulegum skemmdum í náttúrulegum birkiskógum.
En þetta er viðbót við annað sem
fyrir er og eykur líklega beitarálag á skóginn eitthvað. Og ef fleiri
birkiskaðvaldar berast til landsins
geta áhrif á skóginn orðið neikvæð,“
segir Halldór.
svavar@frettabladid.is
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Lengd námskeiðs:
2 annir - 384 kennslustundir - kennt tvisvar í viku
Verð:
363.000 kr. - Hægt er að dreifa greiðslum
Næstu námskeið:
Morgunnámskeið byrjar 1. okt. og lýkur 27. maí.
Kvöldnámskeið hefst 30. sept. og lýkur 28. maí.
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Frosti Pálsson
Sambræðsla fjarkönnunarmynda
Fjarkönnunarmyndir sem gervihnettir safna eru
mikilvægar fyrir veðurfræði, kortagerð, rannsóknir
á loftslagi, jarðfræði og fleira. Sambræðsla þeirra
stóreykur notagildi þeirra á ýmsum sviðum.

Gísli Steinn Pétursson
Hönnun yfirfalls virkjunar
Lagt er mat á virkni veltiþróar yfirfalls með tölulegu
reiknilíkani og straumfræðilíkani. Niðurstöður styrkja
hönnunarforsendur yfirfalls Urriðafossvirkjunar
í Neðri-Þjórsá.

Almar Gunnarsson
Viðhald túrbína í jarðvarmaverum

og hefur þróað nýjar aðferðir til að bregðast við
vandanum.

PIPAR \ TBWA

Orsakir slits á túrbínum Hellisheiðarvirkjunar eru
kannaðar og hvernig Orkuveita Reykjavíkur getur

•

SÍA
•

131560

Svandís Hlín Karlsdóttir
Flutningur á raforku um sæstreng
Aðstæður á íslenskum orkumarkaði eru skoðaðar
og áreiðanleiki mögulegs sæstrengs frá Íslandi til
Bretlands metinn. Reynsla af rekstri sæstrengja
erlendis er einnig greind.

Nýsköpun námsmanna
Háskóla Íslands – lausnir í verkfræði og tölvunarfræði

Theodór Ingibergsson
Framtíðarhorfur skreiðar- og hausaverkunar
á Íslandi
Útflutningur skreiðar hefur aukist mikið á síðasta
áratug og nemur um 6 milljörðum króna í dag.
Tæknilausnir til að auka hagkvæmni þurrkunarferlisins eru greindar.

Ragnheiður Guðmundsdóttir
Tölfræðileg greining kerstýringar í álveri
Alcoa Fjarðaráls
Leitað er leiða til að auka hagkvæmni álframleiðslu
með því að draga úr kostnaði og minnka orkunotkun.

Meistaradagur Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands 2013
fimmtudaginn 23. maí, kl. 12.00 –17.00 í VR-II
Í verkfræðigreinum innan Háskóla Íslands er markmiðið að flétta nýsköpun saman við framhaldsnámið. Á meistaradeginum
verða kynnt verkefni meistaranema sem iðulega eru þátttakendur í nýsköpunarverkefnum í samstarfi við öflug fyrirtæki.
Nemendur háskólans leggja þannig mikið til vöru- og samfélagsþróunar á Íslandi. Komdu og kynntu þér uppsprettu nýsköpunar
og hátæknilausna í verkfræði og tölvunarfræði við Háskóla Íslands.

Dagskrá sameiginlegs fundar í stofu V-158:
12.00

Setning
Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor og formaður Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands.

12.05–12.35

„Rannsóknir og raunhæfar lausnir í matvælaiðnaði og líftækni“
Dr. Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís.

12.35–12.50

„Matvælaiðnaður og verkfræði – hvað er Verkfræðistofnun HÍ að fást við?
Dr. Gunnar Stefánsson, prófessor við Háskóla Íslands.

12.50–13.00

„Það eru 20 ár liðin“
Fulltrúi 20 ára verkfræðinga við Háskóla Íslands – Agni Ásgeirsson, Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.

13.05–17.00

Meistarafyrirlestrar, veggspjöld og veitingar

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
Sjá nánari dagskrá á www.hi.is.
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Fólk í kynáttunarvanda verðskuldar stuðning okkar:

Byggt á misskilningi
Þorvaldur Gylfason, vaktstjóri Lýðræðisvaktarinnar, sagðist fyrir helgi
sannfærður um að fylgi vaktarinnar
yrði námundað upp þegar kæmi
að því að úthluta ríkisstyrkjum til
framboða sem náðu lögbundnu 2,5
prósenta atkvæðamagni í þingkosningunum. Lýðræðisvaktin náði
því marki ekki–fékk 2,46
prósent–en hagfræðiprófessorinn taldi sig
nú samt eiga heimtingu
á milljónunum. „Málið
virðist vera reist á misskilningi,“ sagði hann.
Nú skyldi námundað
sem aldrei fyrr.

Transfólk kemur
út úr skápnum

K

onum á Íslandi fjölgaði um fimm í síðustu viku, en
körlunum fækkaði að sama skapi. Þannig orðaði sænski
skurðlæknirinn Gunnar Kratz það er rætt var við hann
í úttekt í helgarblaði Fréttablaðsins. Kratz gerði fyrir
hvítasunnuhelgina fimm kynleiðréttingaraðgerðir á
konum, sem höfðu fæðzt í karlmannslíkama.
Vitund og skilningur á hlutskipti fólks sem þannig háttar til um,
á í kynáttunarvanda eins og það er kallað, hefur aukizt verulega
á Íslandi á undanförnum árum. Fréttablaðið sagði frá því í byrjun
ársins að á tveimur og hálfu ári hefði þeim snarfjölgað sem
leituðu til Samtakanna 78 og Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans vegna kynáttunarvanda. Ráðgjafi hjá Samtökunum 78
sagði þá frá því að stutt væri frá því að eitt viðtal á ári hjá henni
hefði snúið að kynáttunarvanda,
en nú væri svo komið að það
væri um helmingur allra viðtala.
Ástæðan er fyrst og fremst
vitundarvakning; foreldrar
Ólafur Þ.
bregðast miklu fyrr við ef þeir
Stephensen
telja sig sjá merki þess hjá
börnum sínum að þeim líði illa
olafur@frettabladid.is
í líkama sínum og því kynhlutverki sem fylgir honum. Í stað þess að þegja málið í hel, eins og
einu sinni var gert, og bíða þess að fullorðinn einstaklingur komi
og tilkynni að hann sé sonur en ekki dóttir eða öfugt, taka margir
foreldrar þann kostinn að vinna með börnum sínum og hjálpa
þeim að fá aðstoð og sérfræðiráðgjöf. Það sparar miklar sálarkvalir.
Eftir því sem næst verður komizt, hafa 25 Íslendingar gengizt
undir kynleiðréttingaraðgerð. Þar af hafa nítján verið gerðar hér
á landi. Alls hafa 32 einstaklingar breytt nafni sínu í þjóðskrá
vegna kynleiðréttingar. Réttarstaða transfólks hefur breytzt mjög
til batnaðar eftir að sérstök lög um hana voru samþykkt í fyrra.
Það breytir þó ekki því að transfólk mætir enn fordómum af
margvíslegu tagi. Sumt af þeim fellur kannski undir hugsunareða þekkingarleysi. Það er ekki langt síðan íslenzkur sjónvarpsmaður sagði um erlenda konu, sem hafði farið í kynleiðréttingaraðgerð, að hún væri „í rauninni karlmaður“. Það er líka
furðualgengt að til dæmis vinnufélagar fólks sem farið hefur í
kynleiðréttingu fari í hnút og eigi í mesta basli með að nota nýja
nafnið eða tala um viðkomandi í réttu kyni.
Í öðrum tilvikum brjótast fordómarnir út í ofbeldi; það er
heldur ekki langt síðan ungur transmaður var barinn fyrir það
eitt að vera það sem hann var.
Meiri fræðsla og fleira transfólk, sem ber höfuðið hátt og er
góðar fyrirmyndir, mun þó væntanlega smátt og smátt eyða
fordómunum. Ugla Stefanía Jónsdóttir, sem var í viðtali í úttekt
Fréttablaðsins, segir sömu sögu og annað transfólk; að lífið hafi
breytzt til batnaðar við kynleiðréttinguna – í rauninni ekki byrjað
fyrr en þá. En um leið er kynleiðréttingarferlið gífurlega erfitt,
bæði líkamlega og tilfinningalega.
Við eigum að taka okkur stöðu með þeim bræðrum okkar og
systrum sem fæðast í röngum líkama og styðja þau til að verða
þau sem þau vilja verða. Og fagna fjölbreytileika mannlífsins.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
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Að minnsta kosti
Misskilningurinn er þó ekki meiri en
svo að lögin kveða ansi skýrt á um að
framboð þurfi að hafa „hlotið a.m.k.
2,5% atkvæða“, sem 2,46 prósent eru
sannarlega ekki. Með sömu rökum
hefði Þorvaldur væntanlega krafist
þess að fá úthlutað uppbótarþingmönnum hefði Lýðræðisvaktin
fengið 4,96 prósent atkvæða.
Sex árum síðar
Ný ríkisstjórn er að taka á sig mynd
og verður kynnt í vikunni nema
eitthvað mikið komi upp á.
Hvískrað hefur
verið um að
ráðherrum
verði

fjölgað og Bjarni Benediktsson sagði
á fundi fyrir skemmstu að honum
þætti til dæmis verkefnum á könnu
atvinnuvegaráðuneytisins heldur
ofaukið. Förum nokkur ár aftur í
tímann–fram fyrir hrunið–allt til
ársins 2007. Þá hélt Sjálfstæðisflokkur Geirs H. Haarde landsfund
og ályktaði um að stofnun atvinnuvegaráðuneytis væri löngu
tímabær. Hún mundi auka
möguleika á sameiningu
stofnana og hagræðingu.
Stofnun slíks ráðuneytis var
svo á stefnuskrá flokksins
fyrir kosningarnar sama
ár. Nú eru greinilega
breyttir tímar.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Strangtrúaðir netverjar
SAMFÉLAG

Auður
Jónsdóttir
rithöfundur

Stuttu fyrir Hrunið skrifaði ég pistil í
bók og velti fyrir mér hvort það væri
tilviljun að skopmyndirnar af Múhameð spámanni hefðu birst í einu stærsta
dagblaðinu í Danmörku á sama tíma og
Dansk Folkeparti, alræmdur þjóðernisflokkur, var stuðningsflokkur dönsku
ríkisstjórnarinnar. Ætlunin var alls ekki
sú að mæla með sjálfskipaðri ritskoðun
í þágu bókstafstrúarmanna en af viðbrögðum á netinu að dæma mátti ætla að
ég hefði afhjúpað mig sem virkur meðlimur í Al-Kaída.
Athugasemdir nokkurra aðila voru svo
ofboðslegar að á endanum hafði maðurinn minn upp á nafni náunga nokkurs
sem skrifaði undir dulnefni og hringdi í
hann frá Barcelona þar sem við bjuggum. Sá varð kjaftstopp þegar sveittur
Íslendingur í Katalóníu tók hann snöfurlega á beinið.
Daginn eftir misstum við málið.
Dvergvaxin mannvitsbrekka á Íslandi
bloggaði um holdafar mitt af miklum
móð og skildi ekkert í því hvernig nokkur gæti hugsað sér að sofa hjá öðru eins
mörfjalli og mér. Skrifin vöktu þvílíka
kátínu að nokkrir góðkunningjar mínir
af karlkyni voru örsnöggir að linka á
snilldina.
Ég rankaði við mér þar sem ég var

➜ Dvergvaxin mannvitsbrekka á Íslandi bloggaði um holdafar mitt af
miklum móð og skildi ekkert í því
hvernig nokkur gæti hugsað sér að
sofa hjá öðru eins mörfjalli og mér.

búin að ryðja bókunum mínum úr bókaskápnum í stofunni, andstutt af vanlíðan.
Við hjónin höfðum verið á leiðinni út að
sjá kvikmynd eftir Ragnar Bragason á
kvikmyndahátíð en ég náði ekki áttum
fyrr en myndin var byrjuð. Þá hristi ég
sjokkið af mér, sárust yfir því að hafa
misst af myndinni. Síðan þá er ég viðbúin öllu í samfélagsumræðu á Íslandi en
þó þykir mér sárt að sjá fólk verða fyrir
skriðu niðrandi athugasemda við það
eitt að viðra skoðanir sínar í fjölmiðlum,
hvort sem ég er sammála skoðunum þess
á fótboltaþjálfurum og léttvínsdrykkju
eða ekki. Eitt það skemmtilegasta sem
ég veit er að skiptast á skoðunum við
fólk og ég áskil mér rétt til að skipta um
skoðun á hverjum degi, þá ekki síst til að
spegla hana í skoðunum annarra, helst í
góðum matarboðum. Maður er jú manns
gaman! Samt myndi ég aldrei nenna í
matarboð með strangtrúuðum netverjum
sem borða hvorki steik né humar.
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MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is DÆGURMÁL: Kjartan Guðmundsson kjartan@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is ÚTLITSHÖNNUN: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Genin mín, genin þín
og „tæknilæknisfræði“
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Hið endanlega val er sjúklingsins
Erfðaefnið, eða DNA, er í raun
upplýsingageymsla líkamans og
ef kalla mætti harða diskinn í
hverri frumu fyrir sig. Úr þessum
leiðbeiningum vinna frumurnar
prótein sem stýra ferlum þeirra
á tiltölulega flókinn hátt í samspili við ensím auk annarra þátta
og hafa þannig áhrif á vöxt, þróun,
staðsetningu, líf og dauða hverrar
frumu fyrir sig. Þetta flókna mengi
raskast í mörgum sjúkdómum og
er í raun það sem veldur mörgum
þeirra, ekki bara breyting erfðaefnisins sem þó vissulega skiptir miklu
máli. Þess vegna er verið að gera
próteinmengjarannsóknir í dag auk
ýmissa annarra til viðbótar við að

skoða gen einstaklinga og þannig
geta enn betur áttað sig á og meðhöndlað sjúklinginn.
Vandinn snýst því ekki bara um
genin heldur um það hvernig er
spilað úr þeim auk fjölda annarra
þátta. Meðferðarmöguleikarnir
tengjast aftur því að hafa áhrif á
þessar breytur beint og óbeint. Á
þessu byggja nútíma krabbameinslækningar til dæmis og hugmyndir um að geta unnið betur á sviði
ónæmisfræði, almennra lyflækninga, blóðmeinafræði og fleiri undirgreina læknisfræðinnar. Markmiðið er að geta sagt til um virkni
lyfja og meðferðar fyrir einstaklinginn á grundvelli líkinda sem
eru að sjálfsögðu mismunandi fyrir
hvern og einn. Hið endanlega val
mun alltaf verða sjúklingsins og að
vel athuguðu máli.
Viljum við virkilega vita þetta?
Ljóst er að þessi nýja tækni sem
hefur verið að ryðja sér til rúms
og notagildi hennar mun vafalítið aukast í framtíðinni. Hún er
grunnurinn að þeirri ákvörðun
hinnar fögru Angelinu Jolie að láta
fjarlægja brjóst sín áður en hún
fær sjúkdóm. Það að geta greint og
meðhöndlað sjúkdóma einstaklinga
sértækt með sömu nálgun er þegar
byrjað í litlum mæli og er mögulega næsta stóra skrefið í þróun
læknisfræðinnar. Við munum sjá
þennan geira vaxa hratt á næstu
árum, meðferðir eins og lyf munu
verða persónubundnari. Skjólstæð-

AF NETINU
Loforðaﬂótti
skrópagemlinga

Við erum enn að
slíta barnsskónum, ef
svo mætti orða það, á sviði
erfðafræði og læknisþjónustu sem byggir á genum
viðkomandi einstaklinga
ingar munu gera kröfur um dýpri
þekkingu á þeirra sjúkdómi og geta
okkar til að gera slíkt mun auka
verulega á kostnað í heilbrigðiskerfum um alla veröld þar sem
þetta mun á endanum verða nokkurs konar „standard of care“ eins
og það kallast. En kostnaðurinn
mun ekki felast svo mikið í greiningarvinnunni þar sem hægt er
að staðla hana og þannig draga úr
kostnaði. Megin útgjaldaaukningin mun verða í því að meðferðir og
eftirfylgni verða ekki eins staðlaðar eða keimlíkar og þær hafa verið
undanfarna áratugi. Það vill enginn
vera hjarðdýr, flækjustigið mun því
margfaldast og er ekki útséð með
langtímaárangur af slíkri nálgun.
Ég tel hins vegar að stærsta og
líklega áhugaverðasta nálgunin í
notkun þessarar tækni og sú sem
væntanlega mun leiða til sparnaðar til lengri tíma litið sé falin
í markvissari forvörnum en við
höfum áður haft tækifæri til. En
þar kemur líka hin stóra siðferðilega spurning, viljum við virkilega
vita þetta?

Gulldrengjastjórnin
virðist á harðahlaupum frá loforðum sínum fyrir
kosningar–þar sem
glæsileg Íslandsmet
voru þó sett [...]
Drög að samviskubiti brutust
fram í síðustu viku. Þá gerði Sigmundur Davíð veikburða tilraun
til að koma því inn hjá þjóðinni
að því miður yrði mjög erfitt að
standa við loforð gulldrengjanna
því staða ríkissjóðs væri verri en
þá hefði grunað. [...]
Fyrir utan að allar helstu
stærðir lægju fyrir í fjárlögum,
þá væru mánaðarleg yfirlit yfir
stöðu ríkisfjármála gefin út, og
hagvaxtarspá á þriggja mánaða
fresti. Auk þess væri kostnaðarumsögn sem fylgdi hverju
einasta frumvarpi. Allt væri opið
og gagnsætt. Engum ætti því að
koma neitt á óvart–sem fylgdist
með.
Í þessu felst kanski skýringin.
Þeir gleymdu að fylgjast með.
Birgitta Jónsdóttir, höfuðkapteinn Pírata, birti sem frægt varð
skömmu fyrir kosningar, lista yfir
skrópagemlinga þingsins.
Meðal verstu skrópagemlinganna á Alþingi reyndust vera
þeir Sigmundur Davíð og Bjarni
Benediktsson. Sá fyrri sýnu verri
en hinn.
Eitt er að skrópa–en allt annað
að upplýsa að menn lásu ekki
einu sinni heima.
http://blog.pressan.is/ossur
Össur Skarphéðinsso

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Mikið hefur verið rætt um gen og
áhrif þeirra á myndun sjúkdóma
undanfarna daga í fjölmiðlum og
sitt sýnist hverjum. Ekki ætla ég
að leggja mikið inn í þá umræðu
annað en það sem kalla mætti persónubundin læknisþjónusta (personalized medicine). Þetta hugtak
byggir að miklu leyti á upplýsingum um erfðir og áhættumat, slíkt
hefur verið að ryðja sér til rúms
víða erlendis og er meiningin sú að
klæðskerasníða forvarnir, greiningu, meðferð og eftirlit að þörfum
hvers og eins einstaklings.
Hefðbundin læknisfræðileg
nálgun hefur undanfarin árhundruð verið bundin að mestu við það
að meta einkenni sjúklingsins og
ástand hans auk þess að gera rannsóknir til að greina vandann og
þannig geta hafið viðeigandi meðferð. Slíkt hefur gengið ágætlega
og hefur árangur batnað mikið við
meðferð helstu sjúkdóma. En við
gerum okkur grein fyrir því að
ekki eru allir einstaklingar eins og
áhættan á að þróa með okkur sjúkdóma er ekki hin sama fyrir alla.
Sú ástæða, hver sem hún kann að
vera, getur hins vegar haft áhrif á

árangur meðferðar og hvernig líkami okkar bregst við henni.
Með framþróun tækninnar hefur
komið í ljós að við eigum talsvert meira af möguleikum. Þar
ber einna helst að nefna aukna
þekkingu okkar á meingerð og
þróun sjúkdóma, áhrif mataræðis,
hreyfingar, reykinga og annarra
umhverfis og áhættuþátta sem
eru mjög mikilvægir. En við erum
enn að slíta barnsskónum, ef svo
mætti orða það, á sviði erfðafræði
og læknisþjónustu sem byggir á
genum viðkomandi einstaklings.
Það er býsna flókið að skilja alla
þá möguleika sem þessi tegund af
tæknilæknisfræði (afsakið nýyrðið)
gefur okkur, en ég ætla að tæpa á
nokkrum þáttum.
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Loksins virka
debetkort á netinu
Það eru álíka mörg debet- og kreditkort í umferð á Íslandi.
Tekur þín vefverslun við öllum kortum?
Fáðu frekari upplýsingar á www.borgun.is eða í síma 560 1600

Með Borgun tekur þú
við öllum kortum
– hvar og hvenær sem er
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Opin miðborg í andlitslyftingu

Steinhissa bændaforysta
Eins og kannski við mátti búast féllu tillögur verkefnisstjórnar Samráðsvettvangs um aukna hagsæld ekki í
kramið hjá formanni Bændasamtakanna, enda þar gert
ráð fyrir að dregið verði úr þeirri gríðarlegu vernd sem
landbúnaðurinn hefur notið áratugum saman. Þessi vernd
hefur m.a. komið í veg fyrir að hægt hefur verið að flytja
inn landbúnaðarvörur til hagsældar fyrir íslensk heimili.
Gagnrýni bændaforystunnar beinist ekki síst að því að fulltrúar bænda
hafi ekki verið kallaðir að borðinu. En þá má á móti spyrja hvort að
ekki hafi átt að kalla til fulltrúa neytenda og fulltrúa skattgreiðenda að
borðinu því gallinn við núverandi landbúnaðarkerfi er að það er skattgreiðendum þessa lands ákaflega dýrt en á sama tíma þurfa íslenskir
neytendur að greiða eitt hæsta verð fyrir landbúnaðarafurðir. [...]
http://blog.pressan.is/margretk
Margrét Kristmannsdóttir
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kvæmdunum. Unda nMargumbeðnar og löngu SKIPULAG
tímabærar endurbætur á
farnar vikur hafa átt sér
Hverfisgötu hefjast innan
stað viðræður, samningaumleitanir, dreifing
tveggja mánaða. Stór hluti
kynningarefnis og opinn
götunnar verður lagfærðkynningarfundur í þeim
ur í tveimur áföngum frá
tilgangi að upplýsa sem
júlí og fram í október:
flesta sem láta sig málið
Fyrst frá Vitastíg vestur
varða um fyrirhugaðar
að Frakkastíg og síðan frá
Frakkastíg að Klapparframkvæmdir.
Jakob Frímann
stíg. Lokið verður við það Magnússon
Ekki eru mörg ár síðan
sem eftir stendur um mitt framkvæmdastjóri verulega reyndi á þolrif
rekstraraðila við Skólanæsta ár.
Miðborgarinnar
vörðustíg sem þurftu að
Auk jarðvegsskipta, okkar
hellulagna og malbikunar
standa af sér tveggja ára
verða lagnir í götunni endurnýjuppskurðar- og endurbótaferli,
aðar en sumar þeirra voru lagðar
en það reyndist sannarlega biðarfyrir heilli öld. Þá verður lýsing
innar virði. Skólavörðustígurinn
bætt á Hverfisgötunni. Alls kosta
er nú ein fegursta og blómlegasta
umræddar endurbætur á Hverfgata miðborgarinnar og rekstrarisgötu um 1.600 milljónir króna.
aðilar þar eru öðrum fyrirmynd
Þá standa nú yfir endurbætur
í starfsgleði sinni, frumkvæði og
á neðsta hluta Klapparstígs auk
samstöðu.
þess sem efsti hluti Frakkastígs
Sama gildir um Klapparstíg
verður lagfærður frá og með júlí.
sem í fyrra var tekinn í gegn og
Vel á þriðja milljarði verður
gerður að vistgötu frá Hverfisþannig varið til endurbóta og
götu að Skólavörðustíg, eftir að
fegrunar Hverfisgötu, Klapparrekstraraðilar höfðu á opnum
stígs og Frakkastígs á næstu
borgarafundi árið áður skorað
á borgaryfirvöld að draga þær
þremur misserum.
framkvæmdir ekki lengur. Bæði
Langþráð fagnaðarefni
Klapparstígur og SkólavörðustígÞessum myndarlegu fjárfestingur gefa vísbendingu um hvers er
um í miðborg Reykjavíkur hljóta
að vænta á Hverfisgötunni að
allir að fagna, ekki síst þeir sem
framkvæmdum loknum.
þar búa og starfa. Ljóst er þó að
Glæstasta gata borgarinnar?
endurbótum sem þessum fylgja
óhjákvæmilega tímabundin óþægHverfisgatan hefur alla burði
til að verða glæsilegasta gata
indi og rask, sem veldur eðlilega
Reykjavíkur. Hún byrjar sannáhyggjum í hópi þeirra rekstrarlega fagurlega með reisulegaraðila sem næst starfa fram-

➜ Vel á þriðja milljarði

verður þannig varið til
endurbóta og fegrunar
Hverﬁsgötu, Klapparstígs og
Frakkastígs á næstu þremur
misserum.

um byggingum á borð við Hótel
101, Þjóðmenningarhúsið, Þjóðleikhúsið, Hótel Reykjavík Residence, Danska sendiráðið o.fl. Við
Smiðjustíg fer götunni hins vegar
hrakandi, enda hafa fyrirhugaðar stórframkvæmdir frá Hverfisgötu 30-38 (neðan Hjartatorgs
á Hljómalindarreit) verið í salti
frá 2008 þar til nú að nýir eigendur tóku við og hefja á næstunni
framkvæmdir við byggingar sem
hýsa munu margþættan rekstur.
Þá er gert ráð fyrir torgi, opnu
almenningi, þar sem Hjartatorg
er nú.
Opin og aðgengileg miðborg
Mikilvægt er að almenningur geri
sér grein fyrir því að miðborgin
verður opin og aðgengileg þrátt
fyrir áðurnefnt rask. Sérstök
áhersla verður lögð á vel merktar
hjáleiðir þar sem þeirra er þörf
og tryggt aðgengi að öllu rekstrar- og íbúðarhúsnæði.
Sú andlitslyfting sem hér um
ræðir kann að reyna tímabundið
á þolrif ýmissa á þessu viðkvæma
svæði, en mun fyrr en varir skila
okkur enn fegurri, nútímalegri og
blómlegri miðborg.

Skarpari en skólakrakki?
úr skugga um raunveruÁ vef landlæknisembætt- HEILBRIGÐISMÁL
legan bakgrunn þeirra en
isins er að finna marga
hinna sem þurfa starfsnafnalista yfir þá sem
leyfi í heilbrigðisþjónfengið hafa starfsleyfi
ustu.
í heilbrigðisþjónustu
Afsökunarbeiðni
m.a. ljósmæður, lækna,
stjórnenda hefur enn sem
sjúkraþjálfara, sálfræðkomið er algerlega farið
inga og aðrar stéttir sem
fram hjá mér en auðvelt
starfa í heilbrigðisþjónað koma auga á hefðustu. Undirrituð hefur
bundin varnarviðbrögð
verið á einum þessara
Auðbjörg
þar sem þeir skýla sér á
lista í nær 27 ár en veit
Reynisdóttir
ekki hversu ört þeir eru
hjúkrunarfræðingur bak við úrelta verkferla
sem sennilega eru svo
uppfærðir. Ég hef furðað
ekki til eftir allt saman. Það eina
mig á að starfsmannaþjónusta
sem þeir geta sagt okkur er að
LSH virðist ekki vita af þessum
það hafi verið skráð að ítrekað
listum eða kunni einfaldlega
var gengið eftir framvísun á
ekki á veraldarvefinn.
starfsleyfi sem aldrei barst frá
Settir í bráða hættu
starfsmanninum.
Fjölmargir sjúklingar á krabbaBæjarfógetinn Bastían
meinsdeild voru settir í bráða
hættu þegar stjórnendur létu
Bæjarfógetinn Bastían byrjaði
hjá líða að kanna starfsleyfi
alltaf á að skrifa niður þegar upp
umsækjanda um stöðu hjúkrkomu vandamál en svo fór hann
unarfræðings. Gáleysislega fólu
að hugsa. Fyrri hluti þessarar
þeir honum ábyrgðarhlutverk í
tækni Bastíans hafa sérfræðumönnun þeirra m.a. aðgang að
ingarnir á LSH lært en alveg
öllum lyfjum, sjúkraskrám og
gleymt seinni hlutanum. Í fjöltækjum sem auðveldlega hefði
miðlum fullyrti stafsmannastjórgetað valdið skaða. Hinn meinti
inn að menntunar- og réttindahjúkrunarfræðingur starfleysi starfsmannsins hafi ekki
aði „óáreittur“ í tvö ár. Hversu
valdið tjóni á spítalanum. Hvað
erfitt er að fletta upp á vefsíðu,
veit hann um það? Meinar hann
hringja símtal eða tölta yfir
að óhapp hafi ekki verið skráð
í næsta hús til þess að kanna
eða að óhapp hafi ekki átt sér
þetta grundvallaratriði varðandi
stað? Á þessu tvennu er mikill
öryggi sjúklinga? Skólakrakki
munur.
hefði getað gert betur en sérAfar sjaldgæft er að starfsfræðingar spítalans. Einfalt er
menn skrái atvik og alveg gefið
að komast að því að viðkomandi
að viðkomandi starfsmaður
hefur aldrei lokið námi í hjúkrhefur ekki gert slíkt. Ekki hafa
unarfræði.
sjúklingar aðgang að atvikaEr kannski kominn tími til
skráningarkerfinu, geta ekki
að fella út H úr skammstöfun
sökum sjúkleika kvartað eða
spítalans og tala bara um Landkunna jafnvel ekki við að gera
spítala í stað LSH, þetta er alla
slíkt. Enda er tekið illa í slíkvega ekki „Háskólasjúkrahús“ í
ar kvartanir. Þá þrautagöngu
mínum augum. Það þarf að fara
þekki ég of vel af eingin raun því
að fækka skrifborðum og fjölga
miður.
legurýmum, þá fyrst er ástæða
Spítalinn hefur nú kært
til að byggja nýjan spítala,
umræddan starfsmann sem er
gagnslaus skrifborð eru greinigott í sjálfu sér en engin réttlætlega að taka nauðsynlegt pláss
ing á stöðunni. Það væri nær að
frá veikum Íslendingum.
kæra stjórnendur spítalans fyrir
Það hefur ekki farið framhjá
gáleysið. Hver getur tekið það
neinum sem fylgist með þróun
að sér. Eigum við bara að teysta
mála í heilbrigðiskerfinu að LSH
í blindni, hvað finnst þér? Ég
hefur að undanförnu auglýst
bendi hér með öllum sem þurfa
ítrekað eftir lögfræðingum. Ekki
á þjónustu heilbrigðisstarfsfólks
þurfa þeir starfsleyfi landlæknis
að halda að kanna starfsréttog kannski auðveldara að ganga
indin og láta ekki bjóða sér hvað

➜ Er kannski kominn tími

til að fella út H úr skammstöfun spítalans og tala bara
um Landspítala í stað LSH,
þetta er alla vega ekki „Háskólasjúkrahús“ í mínum
augum. Það þarf að fara
að fækka skrifborðum og
fjölga legurýmum, þá fyrst
er ástæða til að byggja
nýjan spítala, gagnslaus
skrifborð eru greinilega að
taka nauðsynlegt pláss frá
veikum Íslendingum.

sem er. Einfalt er að skoða áðurnefnda lista.
Er þetta það sem stjórnendur
vilja? Traustið er brotið og sjúklingar verða að verja sig sjálfir
að fremsta megni. Enn þá er
tækifæri fyrir stjórnendur spítalans að koma fram í auðmýkt
og biðjast afsökunar, það mundi
hafa góð áhrif á það brotna
traust sem þeir hafa skapað
sjálfir.
Heimilt að sýna vantraust
Fyrir nokkru fékk ég bréf frá
umboðsmanni Alþingis með
afriti af bréfi frá aðstoðarframkvæmdastjóra lækninga
LSH varðandi spurningu um
verkferla þegar óhappaatvik
á sér stað á spítalanum. Þetta
mál tengist andláti sonar míns
eftir mistök á spítalanum 2001.
Tveggja síðna svar læknisins fól
í sér eftirfarandi (dregið saman
af undirritaðri í eina setningu);
„Við gerum okkar besta, erum að
gera fullt og allt alltaf í endurskoðun“. Svo ekki hefur háskólasjúkrahúsið lært mikið á 12
árum, frá þessu alvarlega atviki.
Ert þú eða þínir í hættu á spítalanum? Þér er heimilt að sýna
vantraust. Láttu á það reyna
fremur en sitja eftir með sárt
ennið.
Hvað á eiginlega að vera inni
í nýjum spítala? Spyr skarpur
skólakrakki.

Sumarið er
komið í umferð
hjá okkur
- en hjá þér?
Bjóðum vaxtalaus
lán frá Visa og
Mastercard í allt
að 12 mánuði

Fáðu aðstoð fagmanna við val á dekkjum
Dekkin eru eina snerting bílsins við veginn og öryggi þitt
veltur því á gæðum þeirra. Við hjá Bílabúð Benna vitum
að mikill eðlis- og gæðamunur er á milli þeirra dekkja
sem eru í boði á markaðnum.

Nú er tími sumardekkjanna kominn og því
hvetjum við bíleigendur til að fá aðstoð fagmanna
okkar, víða um land, við val á dekkjum.
- Það er öruggast.

Umboðsmenn
um land allt

Nesdekk - Dekk, smur og smáviðgerðir
3FZLKBWÐLt'JTLJTMÕ¥t4ÐNJ
3FZLKBWÐLt(SKÕUIÅMTJt4ÐNJ
3FZLKBOFTCt/KBS¥BSCSBVUt4ÐNJ

Bílabúð Benna - Dekkjaþjónusta
3FZLKBWÐLt5BOHBSI×G¥Bt4ÐNJ
XXXCFOOJJTtKÕOVTUVCPS¥
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ÞETTA GERÐIST: 21. MAÍ 1983

1502 Portúgalar uppgötva eyjuna Sankti Helenu.
1929 Fyrsta kvennastúka á Íslandi innan Oddfellow-reglunnar
stofnuð.
1979 Miklar verðhækkanir á bensíni verða til þess að bifreiðaeigendur mótmæltu og þeyttu flautur í tvær mínútur.
1981 François Mitterrand kosinn forseti Frakklands.
1982 Bretar ganga á land á Falklandseyjum í stríði um eyjarnar.
1994 Sturla Friðriksson leggur
til í grein í Lesbók Morgunblaðsins að Íslendingar velji holtasóley sem þjóðarblóm. Í kjölfarið var blómið útnefnt þjóðhátíðarblóm 1994. Tíu árum síðar var
það valið þjóðarblóm landsins.
1997 Björn Ólafsson, Einar
Stefánsson og Hallgrímur Magnússon verða fyrstir Íslendinga til
að stíga á tind Everest-fjalls.
2006 Svartfellingar samþykkja aðskilnað frá Serbíu í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Ásmundarsafn opnað formlega
Í dag eru 30 ár liðin frá opnun Ásmundarsafns, sem er eitt af safnhúsum Listasafns
Reykjavíkur.
Ásmundur Sveinsson (1893-1982) var
einn af frumkvöðlum höggmyndalistar á Íslandi. Hann sótti innblástur í íslenska náttúru og bókmenntir sem og til þjóðarinnar
sjálfrar. Ásmundur hannaði að mestu
sjálfur og byggði Ásmundarsafn á árunum
1942-1950. Formhugmyndir hússins eru
sóttar til Miðjarðarhafsins, í kúluhús araba
og píramída Egyptalands. Í byggingunni var
bæði heimili og vinnustofa listamannsins.
Ásmundur byggði síðar bogalaga byggingu
aftan við húsið, sem bæði var hugsuð sem
vinnustofa og sýningarsalur, en þannig vildi

listamaðurinn gera verk
sín aðgengileg almenningi. Ásmundur ánafnaði
Reykjavíkurborg heimili
sitt og listaverk eftir sinn
dag og var safn opnað
formlega árið 1983.
Í tilefni af afmæli safnsins og að 120 ár
eru liðin frá fæðingu Ásmundar stendur nú
yfir sýningin Ásmundur og bókmenntirnar
í safninu. Á henni gefur að líta 20 höggmyndir í eigu Listasafns Reykjavíkur sem
vísa allar með einum eða öðrum hætti í
bókmenntaarfinn og eru til vitnis um þann
mikla sögumann sem Ásmundur Sveinsson
var.

HLUTI STJÓRNAR BARNAHEILLA Erna Reynisdóttir framkvæmdastjóri, María Sólbergsdóttir, Sigríður Olgeirsdóttir, Kolbrún Baldursdóttir formaður, Atli Dagbjartsson, Þórarinn Eldjárn, Guðrún
Kristinsdóttir og Bjarni Snæbjörnsson. Á myndina vantar Helgu
Sverrisdóttur, Dögg Pálsdóttur og Vigfús Bjarna Albertsson.

Barnaheill með
nýja stjórn
Aðalfundur Barnaheilla á Íslandi kaus að
nokkru leyti nýja stjórn samtakanna.
Á nýafstöðnum aðalfundi
Barnaheilla – Save the Children á Íslandi var kjörin stjórn
samtakanna. Atli Dagbjartsson barnalæknir kom nýr
þar inn og var kosinn varaformaður. Þeir Bjarni Snæbjörnsson, leikari og leiklistarkennari, og Vigfús Bjarni
Albertsson sjúkrahúsprestur eru einnig nýir í stjórn
og voru kjörnir varamenn.
Þá voru þær Dögg Pálsdóttir
og María Sólbergsdóttir endurkjörnar í stjórn en aðrir
stjórnarmenn sátu áfram
þar sem kjörtímabili þeirra
var ekki lokið.
Barnaheill eru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru árið
1989. Þau eiga aðild að Save

the Children International
sem 29 landsfélög standa að
og starfa í 120 löndum. Þau
samtök voru stofnuð í Bretlandi árið 1919. Samtökin
vinna að mannréttindum
barna með því að vera málsvari þeirra, með fræðslustarfi, innlendum og erlendum verkefnum og í gegnum
neyðaraðstoð.
Barnaheill á Íslandi hafa frá
stofnun lagt áherslu á starf
innanlands en hafa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi. Samtökin leggja áherslu á að standa
vörð um réttindi barna og
heilbrigðismál og kappkosta
að rödd barna heyrist betur í
íslensku samfélagi.
- gun

M&M í Munnhörpu
Poppdjass undir klassískum áhrifum í
Djassklúbbnum Múlanum á morgun.
Hljómsveitin sem leikur kallar sig M&M.
Hljómsveitin M&M kemur
fram á næstu tónleikum
Djassklúbbsins Múlans í
Munnhörpunni á morgun.
Hljómsveitin, sem stofnuð
var árið 2005, sérhæfir sig í
að spila tónlist Pat Metheny
og Lyle Mays. Þess má geta
að The Pat Metheny group,
sem starfrækt hefur verið
hátt í 40 ár, hefur hlotið
fjölmörg Grammy-verðlaun
fyrir tónlist sína sem skilgreina má sem poppdjass
undir klassískum áhrifum.
Meðlimir hljómsveitarinnar eru gítarleikarinn Ásgeir
Ásgeirsson, Kjartan Valdemarsson sem leikur á píanó,
bassaleikarinn Róbert Þórhallsson, Ólafur Hólm sem
leikur á trommur og Kjartan Guðnason slagverksleikari. Sérstakur gestur verður Unnur Birna Bassadóttir
sem syngur og leikur á fiðlu.

FIÐLULEIKARINN Sérstakur

gestur á tónleikunum verður
Unnur Birna Bassadóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NÝTT HLUTVERK Arna Kristín Einarsdóttir hlakkar til að takast á við nýja starfið.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Þekkir Sinfóníuna
frá öllum hliðum
Arna Kristín Einarsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Arna er enginn nýgræðingur í starfsemi sveitarinnar, spilaði með henni á árum
áður og hefur undanfarin ár verið tónleikastjóri hennar.
Ég er nú ekki alveg ókunnug hérna,“
segir Arna Kristín Einarsdóttir, sem
ráðin hefur verið framkvæmdastjóri
Sinfóníuhljómsveitarinnar frá og með 1.
september næstkomandi, spurð hvernig
starfið leggist í hana. „Ég hef verið tónleikastjóri hljómsveitarinnar síðan 2007
og þetta leggst bara mjög vel í mig. Þetta
eru einstaklega spennandi tímar hjá Sinfóníuhljómsveitinni. Við erum tiltölulega
nýflutt inn í Hörpu og erum að finna
taktinn þar auk þess sem við höfum upplifað gríðarlega fjölgun áheyrenda síðustu ár, en frá 2009 hefur þeim fjölgað
um 100 prósent. Þannig að við erum að
sjá ótrúlega marga nýja áheyrendur.“
Hefur sú aukning aðallega átt sér stað
síðan þið fluttuð í Hörpu? „Já, strax á
fyrsta starfsári í Hörpu fjölgaði áskriftum um tæp sjötíu prósent. Það gefur
augaleið að þetta eru mjög spennandi
tímar fyrir hljómsveitina og þar af leiðandi mig.“
Í hverju felst starf framkvæmdastjórans? „Hann er nokkurs konar skipstjóri
á skútunni, stýrir stefnunni og ber auðvitað mikla ábyrgð. Þetta er ein stærsta
menningarstofnun okkar, hundrað
manna stofnun, þannig að þessu fylgir
mikil ábyrgð og mikið starf.“
Stýrir skútunni segir þú, tekurðu þá
þátt í verkefnavali og ráðningu hljómsveitarstjóra og slíku? „Nei, nei, ég er
ekki listrænn stjórnandi en ég mun taka
þátt í að móta áherslurnar. Ég er tónlistarmaður að uppruna, spilaði á þver-

Ferill Örnu Kristínar
Arna Kristín hefur verið tónleikastjóri og
staðgengill framkvæmdastjóra hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands frá árinu 2007. Áður starfaði
hún við skipulagningu menningarviðburða hjá
Hafnarfjarðarbæ og í Norræna húsinu. Þá hefur
hún starfað sem flautuleikari hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands og í Bretlandi.
Arna er með meistaragráðu í menningar- og
menntastjórnun frá Háskólanum á Bifröst
ásamt því að hafa lokið framhaldsmenntun í
þverflautuleik í Bandaríkjunum og Bretlandi.

flautu með hljómsveitinni um tíma,
þannig að ég þekki starfsemi hennar út
og inn og frá öllum hliðum.“
Þú ert sem sagt eiginlega alin upp
þarna? „Ég er alin upp með þessu fólki,
já. Þetta eru mínir uppalendur, vinir og
kollegar.“ Getur það ekki skapað vandamál? „Ja, ég hef staðið frammi fyrir
þessu áður. Þegar ég gerðist tónleikastjóri þá skipti ég um hlutverk og ég
held ekki að það skapi nein vandamál
að skipta um hlutverk aftur. Maður vex
bara með hverri nýrri ábyrgð. Lætur
verkin tala og fær fólk til að fylgja sér
í því.“
Þú tekur við 1. september. Hvað
ætlarðu að gera þangað til? „Ég held
náttúrulega bara áfram að vinna sem
tónleikastjóri. Við eigum ótrúlega
skemmtilega og spennandi tónleika fram
undan. Á Listahátíð erum við með Vor-

blótið sem verður í fyrsta sinn sem við
spilum undir hjá Íslenska dansflokknum
hér í Hörpu. Það eru stór tímamót. Síðan
eru það afmælistónleikar FTT, sem
verður ótrúlega skemmtileg hátíð þar
sem fjöldi af okkar bestu poppsöngvurum kemur fram og syngur með Sinfóníuhljómsveitinni. Vetrardagskránni lýkur
svo með tvennum glæsilegum tónleikum
þar sem tveir af fyrrverandi aðalhljómsveitarstjórum Sinfóníuhljómsveitarinnar stjórna. Þannig að þangað til vetrinum lýkur er það mitt starf að halda utan
um þessa tónleika.“
Væntanlega færðu samt smá sumarfrí
áður en þú tekur við framkvæmdastjórastarfinu? „Já, já. Við ætlum að leggjast
aðeins í sólina í Barselóna öll fjölskyldan. Svo kem ég fílefld til baka í byrjun
september.“
fridrikab@frettabladid.is

MÚLINN Á MUNNHÖRPUNNI
Það verður mikið djassstuð á Munnhörpunni í
Hörpu annað kvöld kl. 21. Tveggja gítara kvintett Andrésar Þórs leikur kraftmikla efniskrá
þar sem tveir gítarar, tvö trommusett og kontrabassi leika eigin lög og nokkur vel valin tökulög.

Er rakastigið of hátt?

Þurrktæki
Stjórnaðu rakastiginu,
dragðu úr líkum á myglusvepp

tVK~VLê

www.ishusid.is
S: 566 6000

KUNG FU
Í samstarfi við Kína-Capital Institute of Physical Education

Fyrir börn
og unglinga
SUMARSKRÁNING
HAFIN

DREKINN

WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR
Skeifunni 3j · Sími 553 8282
www.heilsudrekinn.is
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Vatteraðir jakkar - 14.900 kr.

TÍMI FRJÓKORNAOFNÆMIS KOMINN
GENGUR VEL KYNNIR Í fyrrasumar kom á markað Sinose-nefúði sem er þrívirk blanda náttúrulegra efna og varð gríðarlega vinsæll, enda hentar hann sérlega vel þeim sem hafa frjókornaofnæmi eða eru með nef- og kinnholustíflur.

S

inose inniheldur eingöngu náttúrulegar olíur, vítamín og steinefni sem hreinsa, róa og verja
nefholið og mjög margir eru farnir að
leita náttúrulegri leiða til að kljást við
frjókornaofnæmi og nefstíflur því mörg
hefðbundin lyf slæva fólk og valda
sumum vanlíðan,“ segir Gígja Þórðardóttir, sjúkraþjálfari og starfsmaður
Gengur vel ehf.

ANDAÐU LÉTTAR!
„Notkunin er mjög einföld en best
er að hefja notkun áður en ofnæmis
verður vart. Gott er að snýta sér fyrst,
hrista brúsann og spreyja einu sinni
í hvora nös. Spreyið er mjög sterkt
og fólk þarf að prófa það í um það bil
fjögur skipti en það venst vel,“ segir
Gígja. Spreyið hrindir af stað hnerra
sem hreinsar slím og ofnæmisvaka
úr nefinu, kláði minnkar og öndunin
verður léttari. Í Sinose er meðal annars
Himalajasalt sem er hreinsandi, hafþyrnir sem minnkar þrota og bólgur
og einnig er sink, járn og selen sem
mynda varnarlag yfir slímhúð nefsins
svo ofnæmisvakar nái ekki að taka sér
bólfestu og valda ofnæmisviðbrögðum.
HENTAR ÖLLUM OG SLÆVIR EKKI
„Sinose hentar öllum frá 12 mánaða
aldri og má nota á meðgöngu og á
meðan á brjóstagjöf stendur sem segir
í raun allt sem segja þarf um hreinleika
vörunnar og frábært að til sé lausn

Fást í 5 litum, lime, svörtu,
rauðu, kongabláu og fjólubláu
Einnig til á herrana.

Erum einnig með gott
úrval af bómullarbolum og mikið úrval
að vinnufatnaði kíkið
á praxis.is

fyrir þá sem vilja síður fara á sterk
ofnæmislyf,“ segir Gígja og bætir við
að úðinn hafi einnig gagnast vel þeim
sem séu með krónískar nef- og kinnholustíflur enda léttir mjög á öndun og
bólgur minnka.
Sinose fæst í flestum apótekum og
heilsubúðum.

Bonito ehf. • Praxis • Friendtex
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2878 • www.praxis.is • www.friendtex.is
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
•
•
•
•

Auðveld í uppsetningu.
Engar skrúfur eða boltar.
Tjakkast milli lofts og gólfs.
Hægt að nota við hallandi loft, 0–45°
timbur/gifsloft.
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Margir aukahlutir í boði.
Falleg og nútímanleg hönnun.
Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð,
togátak allt að 205 kg.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

HENTAR ÖLLUM
Gígja Þórðardóttir
sjúkraþjálfari segir að
margir leiti náttúrulegrar
hjálpar í baráttunni við
frjókornaofnæmi og nefstíflur.

FÓLK| HEILSA
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir
Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
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LÆRÐI NÚTÍMADANS Vildi að hann hefði mætt betur í ballett þegar hann stundaði nám í Jazzballettskóla Báru.

SKRÓPAÐI Í BALLETT
PARKOUR OG DANS Aron Orri Arnarsson hefur hoppað fram af húsþökum
frá því hann var strákur. Hann fótbrotnaði á froðuballi og vildi að hann hefði
mætt betur í balletttíma. Aron dansar í leiksýningunni Mary Poppins.

E

Save the Children á Íslandi

HÓTEL- OG
MATVÆLA
SKÓLINN

ftir að ég sá Matrix-myndirnar
fór ég að hoppa fram af húsum
og fleiru en ég var alltaf klifrandi
og stökkvandi sem krakki. Ætli ég hafi
samt ekki verið orðinn 14 ára þegar ég
vissi hvað þetta hét,“ segir Aron Orri
Arnarsson, en hann stundar parkour
af miklum móð milli þess sem hann
dansar í leiksýningunni Mary Poppins.
Hann hlakkar til sumarsins þegar
fleiri parkour-iðkendur fara á stjá um
borgina. Sumarið sé yndislegur tími
fyrir parkour.
„Þá drífum við okkur bara út á bolnum og förum að klifra á húsum. Það er
fullt af fólki sem stundar þetta,“ segir
hann og viðurkennir að vegfarendur
geri öðru hvoru athugasemdir við
atganginn.
„Stundum hóta einhverjir gamlir
karlar að hringja á lögregluna, en það
hefur aldrei orðið, enda skil ég ekki
af hverju þeir ættu að gera það. Fólk
heldur kannski að við séum að fara
upp á þak að skemma eitthvað en það

MATSVEINANÁM

Hvað er í matinn?
Matsveinanám fyrir þá sem starfa eða vilja starfa á fiski- og
flutningaskipum og litlum mötuneytum.

INNRITUN STENDUR TIL 31. MAÍ

WWW.MK.IS

Upplýsingar á www.mk.is og á
skrifstofu skólans í síma 594 4000

er alls ekki tilfellið, við erum bara að
hreyfa okkur og njóta lífsins,“ segir
hann. Arnar hefur þróað sína eigin
tækni við stökkin, aðallega með því að
„láta bara vaða,“ eins og hann orðar
það. En hefur hann meitt sig?
„Já, já margoft, en ég hef bara einu
sinni meitt mig eitthvað að ráði í
parkour. Annars eru þetta bara léttvæg meiðsl eins og gengur og engar
svalar sögur á bak við þau, einu sinni
rann ég bara til á gólfinu á froðuballi
og braut á mér ökklann,“ segir hann
hlæjandi.
Aron er breikdansari og dansar í
sýningunni Mary Poppins. Hann lærði
nútímadans í þrjú ár í Jazzballettskóla Báru sem hann segir hafa kennt
sér mikið og slípað hann til. „Ég var
reyndar ekki nógu duglegur að mæta
í balletttímana og dauðsé eftir því
núna. En ég græddi helling á náminu.
Það hefur gefið mér fullt af tækifærum
og það er því að þakka að ég er í Mary
Poppins.“
■

heida@365.is

DANSARI Arnar Orri
Arnarsson dansar í
Mary Poppins milli þess
sem hann klifrar utan á
húsum og hoppar fram
af þökum.
MYND/GVA
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Fallegt hús í Hafnarfirði
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
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Fasteignamarkaðurinn ehf.
s: 570-4500 kynnir: Mjög
glæsilegt 143,7 fermetra
einbýlishús á tveimur hæðum
auk geymslu í kjallara í
Hafnarfirði.

H

úsið stendur á 309 fermet ra leig u ló ð me ð
góðum veröndum, sér
bílastæðum og matjurtagarði.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð, meðal annars járn á húsi og
þaki, þakrennur og niðurföll, þakkantur endurnýjaður, verandir á
lóð, raflagnir og tafla, gler og
gluggar og fleira.
Á neðri hæð er forstofa og nýlega endurnýjuð gestasnyrting.
Stofur eru samliggjandi, parketlagðar og bjartar. Eldhúsið er
rúmgott, bjart og parketlagt með
góðri borðaðstöðu. Fallegar viðarinnréttingar með flísum á milli
skápa og tengi fyrir uppþvottavél. Þvottaherbergi er með bakútgangi á lóð, vinnuborð með vaski
og góðar hillur.

Húsið stendur við Nönnustíg í Hafnarfirði.

Efri hæð: Gengið um fallegan viðarstiga á milli hæða. Hol/
vinnuaðstaða með parketi. Þrjú
parketlögð barnaherbergi. Baðherbergi er með glugga, flísalagt
gólf og veggi. Hornbaðkar með
sturtuaðstöðu og skápar.
Hjónaherbergi er stórt, parketlagt og með innbyggðum skápum
(vantar skápahurðir).
Kjallari: Ekki er innangengt
í kjallara. Geymsla með um 1,8
metra lofthæð. Rafmagn, hiti

og vatn í geymslu auk þess sem
geymslan nær lengra undir húsið
með minni lofthæð. Tengt fyrir
frystiskáp í geymslu.
Lóðin er falleg, ræktuð og með
rúmgóðri verönd með skjólveggjum fyrir aftan hús auk annarrar minni verandar fyrir framan
hús. Tvö sér bílastæði eru á lóðinni, malarborin, með aðkomu frá
sameiginlegu bílaplani framan við
hús. Nánari upplýsingar hjá Fasteignamarkaðnum sími 570 4500.

Dalatangi 27 - 270 Mosfellsbær

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

Lækjasmári 21 - 201 Kópavogur
Björt og vel skipulögð 100,2 m2, 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja
hæða fjölbýlishúsi við Lækjasmára 21
í Kópavogi.Eignin skiptist í forstofu,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Íbúðinni
fylgir sérgeymsla í sameign. Eignin
er laus til afhendingar strax.
V. 27,9 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.

Fífurimi 38 - 112 Reykjavík
134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum
með stórri timburverönd við Fífurima
38 í Reykjavík. Eignin skiptist í: Neðri
hæð: Eldhús, stofa, garðstofa, salerni
og þvottahús. Efri hæð: þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Háaloft
er yfir hæðinni. Eignin er laus til
afhendingar strax. V. 33,8 m.

Baldursgata 11 - 101 Reykjavík
Falleg 41,6 m2, 2ja herb. íbúð á jarðhæð.
Eignin skiptist í svefnh., stofu, hol, baðh. og
eldhús. Mikið endurn. árið 2007. V. 16,8 m.

Laus strax

Hesthamrar 8 - 112 Reykjavík
212,6 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 3-4 svefnh. Sólskáli með
arinstæði. Gróinn garður með timburveröndum. Stórt hellulagt bilaplan. Eignin er
laus til afhendingar strax. Húsið þarfnast
lagfæringar að innan. V. 44,9 m.

Laus strax

Álfheimar 2 - 104 Reykjavík
172,7 m2 atvinnu-/verslunarhúsn. á jarðhæð,
ásamt kjallara. Eftir er að standsetja eignina.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 19,9 m.

Laus strax

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær
Björt og falleg 143,1 m2, 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi.
Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 31,9 m.

Glæsilegt og mikið endurnýjað 306,6
m2 tvílyft einbýli með aukaíbúð við
Dalatanga 27 í Mosfellsbæ. Á aðalhlæð
er stofa, borðstofa, glæsilegt eldhús,
sjónvarphol, 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi og þvottahús. Á neðri hæð eru
3 góð svefnherb., salerni, geymsla og
stórt unglingaherb. með sérútgangi. Á
neðri hæð er einnig aukaíbúð með sér
inngangi, stofu, svefnherb., eldhúskrók
og baðherb. Lækkað verð 64,9 m.

Laxatunga – 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við
Laxatungu 24-34 í Mosfellsbæ. 243,5
m2, 5 herbergja raðhús á tveimur
hæðum með bílskúr við Laxatungu í
Mosfellsbæ. Húsin eru vel staðsett með
góðu útsýni. Tvær svalir. Stórar stofur.
Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Björt rými
og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega
fokheld í dag og afhendast í núverandi
ástandi. Verð 24,0 til 25,0 m.

Stóriteigur 18 - 270 Mosfellsbær
181,3 m2 endaraðhús á tveimur hæðum
með bílskúr við Stórateig 18 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í: forstofu, gestasalerni, eldhús, stofu og borðstofu.
Efri hæð: fjögur svefnherbergi, hol,
baðherbergi og þvottahús. V. 35,9 m.

Reykjabyggð 55 - 270 Mosfellsbær
173,8 m2 einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr, innst í botnlanga
við Reykjabyggð í Mosfellsbæ. Eignin
skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, þvottahús
og bílskúr. Eignin er laus til afhendingar
strax. V. 36,5 m.

Jón Guðmundsson
Sölustjóri
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

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

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

Páll Þórólfsson
Sölumaður
pall@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

HÁALEITISBRAUT- RVK. LAUS STRAX.

KLAPPARSTÍGUR

HRAUNTUNGA- KÓPAVOGI.

-

-

-

- Glæsileg eign í suðurhlíðum Kópavogs
- 214,3 fm. að stærð að meðt. 27,2 fm. bílskúr auk um 24
fm. sólskála og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr.
- Húsið stendur fremst í götu. Fjögur
57,9 millj.
bílastæði við húsið.

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.
25,4 millj.

92,0 fm. 3ja herbergja endaíbúð í kjallara.
Endurnýjuð að hluta m.a. baðherb. og raﬂagnir.
Gluggar í þrjár áttir. Góð staðsetning við opið svæði.
Sérinngangur. Laus til afhendingar strax.
21,9 millj.

Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
Sér stæði í bílageymslu. Svalir til norðurs, austurs og suðurs.
Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.

HRINGBRAUT – RVK. LAUS STRAX.

HRINGBRAUT- REYKJAVÍK.

ÁLFASKEIÐ- HFJ. NEÐRI SÉRHÆÐ

GARÐAFLÖT -GARÐABÆ.

-

- Mikið endurnýjuð og mjög falleg 79,2 fm. íbúð á 2. hæð auk
10,2 fm. sér geymslu.
- Sér íbúðarherbergi í risi fylgir með aðgengi að salerni.
- Samliggjandi skiptanlegar stofur. 1 herb.
26,9 millj.

-

- Fallegt um 216 fm. einbýlishús að meðt. 37,5 fm. bílskúr.
- Sér 2ja herbergja aukaíbúð er í viðbyggingu.
- Arinn í stofum og 4 svefnherbergi eru í aðalíbúðinni.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd
54,9 millj.
og skjólveggjum.

HRÍSATEIGUR- REYKJAVÍK.

KRÍUÁS- HAFNARFIRÐI.

ÁLFASKEIÐ – HAFNARFIRÐI. 5 HERB.

GRJÓTAGATA.

-

-

-

-

Björt 46,1 fm. íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm. sér geymslu.
Björt stofa. Eitt svefnherbergi.
Búið er að endurnýja allt gler og glugga.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
17,9 millj.

Falleg 37,9 fm. 2ja herbergja risíbúð í Teigahverﬁnu.
Svalir til suðvesturs út af stofu.
Skipt um járn á þaki 2008 og settur kvistur á húsið á sama tíma.
Húsið var málað og viðgert árið 2012.
14,3 millj.

Falleg og vel skipulögð 95,1 fermetra endaíbúð á jarðhæð.
Sér inngangur. Góð staðsetn. innst í götu við opið svæði.
Stofa með útgengi á verönd til suðurs. 2 rúmgóð herbergi.
Hús viðhaldslítið að utan. Stutt í skóla og
27,9 millj.
leikskóla.

89,4 fermetra neðri sérhæð auk 31,4 fm. sér geymslu í kjallara.
Stofa. Þrjú svefnherbergi
Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
Íbúð sem er mikið upprunaleg, en í góðu
19,5 millj.
ásigkomulagi.

Falleg og björt 117,4 fm. nokkuð endurnýjuð endaíbúð á jarðhæð.
Gluggar í þrjár áttir og útgengi á verönd til suðurs.
Baðherb. endurnýjað. Auðvelt að breyta borðstofu í fjórða herb.
23,7 fm bílskúr. Hús í góðu ástandi að utan.
27,9 milllj.

Stórglæsilegt og algjörlega endurbyggt einbýlishús í Grjótaþorpinu.
Í húsinu er þegar leyﬁ fyrir gistiheimilisrekstri.
Húsið var allt endurbyggt í upprunalegum stíl árið 1999.
Allt innbú til rekstarins fylgir.
69,9 millj.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ

FISKAKVÍSL – REYKJAVÍK. 5 HERB.

ÁRAKUR - GRB. ENDARAÐHÚS.

-

-

-

-

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 viðhaldi. 15,7 millj.

95,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í góðu lyftuhúsi.
Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
Sér stæði í bílageymslu.
31,0 millj.

MÝRARÁS

MÝRARÁS - REYKJAVÍK

Mjög fallegt 255,7 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 46,5 fm. tvöföldum bílskúr í Seláshverﬁ. Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum síðan. Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir. Nýlegar innréttingar eru í eldhúsi. Stórar
stofur með arni og mikilli lofthæð. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Falleg afgirt lóð með veröndum og lýsingu. Verð 77,0 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.
33,5 millj.
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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.

GOÐAKÓR 9

GOÐAKÓR 9 - KÓPAVOGI.

OPIÐ HÚS Á MORGUN MIÐVIKUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Afar vandað og glæsilegt 202,7 fermetra einbýlishús á
frábærum útsýnisstað innst í götu við opið svæði. Vönduð gólfefni og gólfhiti í öllu húsinu. Næturlýsing í veggjum og vönduð
tæki í baðherbergjum og í eldhúsi. Rúmgóð sofa með gólfsíðum gluggum að hluta. Opið eldhús við stofu. Fjögur herbergi.
Skjólgóðar svalir til austurs og suðurs. Verð 64,9 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

PARHÚS

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ

SUNDLAUGAVEGUR - 4RA HERB. ÁSAMT BÍLSKÚR

KÓPAVOGSBARÐ-KÓPAVOGI.

-

-

Glæsilegt og vel hannað parhús á tveimur hæðum. Eignin er 315 fm. að stærð að
meðtöldum 29,1 fm. bílsku´r og 18 fm. opinnar geymslu/herbergis. Vel hönnuð og
vönduð eign. Verulega lofthæð og miklir gluggar á efri hæð. Svalir til suðurs og verönd
til suðurs og vesturs. Frábær staðsetning. Stutt í skóla, sund, þróttaaðstöðu og alla
aðra þjónustu. Eignin afhendist fullbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttinga.

Fallegt og vandað 292,0 fm einbýli að meðt. 44,0 fm. bílskúr.
840 fm. skjólgóð lóð með afgirtri verönd og heitum potti.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Arinn í stofum. 5 herbergi.
89,5
Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

millj.

Glæsileg 101,7 fermetra íbúð á efri hæð með suðursvölum.
Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum
Bjartar samliggjandi stofur með útgengi á suðursvalir. 2 herbergi.
21,6 fm. bílskúr. Sér bílastæði er á lóð

35,9 millj.

SUMARBÚSTAÐIR

NÖNNUSTÍGUR – HAFNARFIRÐI.

HJARÐARHAGI- REYKJAVÍK. 5 HERBERGJA ÍBÚÐ.

SYÐRI – REYKIR, BISKUPSTUNGUM

-

-

-

Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarﬁrði.
Góðar verandir, sér bílastæði og matjurtargarður.

39,9 millj.

Falleg 132,4 fm. hæð í fjórbýli á þessum eftirsótta stað.
Rúmgóðar og bjartar stofur. 3 herbergi.
Svalir til suðurs út af stofum og hjónaherbergi.
Þvottaherbergi innan íbúðar. Tvær sér geymslur.

38,5 millj.

54,4 fm. sumarhús við Syðri – Reyki í Biskupstungum
Bústaðurinn stendur á 2.880 fm. grónu eignarlandi.
Bústaðurinn skiptist í 2 herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.
Bústaðnum fylgir eignarhl. í 122,9 fm gesta- og baðhúsi.

15,9 millj.

EIGNIR ÓSKAST
ÓSKAST Í GARÐABÆ
Óskum eftir fyrir traustan kaupanda um 350500 fm. vel staðsettu sérbýli í Garðabæ með
5-6 svefnherbergjum.

ÓSKAST Í VESTURBÆNUM
REYKJAVÍKURVEGUR- HAFNARFIRÐI

SÓLHEIMAR. ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 8. HÆÐ

-

-

Virðulegt og afar fallegt 275,7 fm. einbýlishús, hæð og kjallari.
Lofthæð efri hæðar tæplega 3 metrar. Arinn í stofum.
Mjög stór og gróin með steinsteyptum veggjum á allar hliðar.
16,5 fm. bílskúr. Ekið er að húsinu frá Norðurbraut.

49,9 millj.

100,8 fm. útsýnisíbúð á 8. hæð auk 4,6 fm. sér geymslu í kj.
4ra herb. á teikn., en er innréttuð í dag sem 2 stofur og 1 rúmgott herb.
Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir 14 árum síðan.
29,5
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni. Yﬁrbyggðar svalir.

Óskum eftir fyrir traustan kaupanda eign í
vesturbænum með 4 -5 svefnherbergjum.
Má vera hæð, hæð og ris eða sérbýli.
millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

GNITAKÓR-KÓPAVOGI

HÁTEIGSVEGUR, REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.

LAUGAVEGUR – VERSLUNARHÚSNÆÐI

- 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.

-

Vel staðsett 143,1 fermetra verslunarhúsnæði við Laugaveg í Reykjavík. Verslun
með góðum verslunargluggum út að Laugavegi. Innaf innri hluta verslunar er
lagerrými með sér inngangi og gluggum. Góð lofthæð. Eignin er í útleigu í dag.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.
42,0 millj.
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73,9 millj.

5 herbergja 122,5 fm. neðri sérhæð auk 32,0 fm. bílskúrs.
Samliggjandi skiptanlegar stofur. 3 herbergi.
Svalir út af stofu og einu herbergi.
Nýlegt parket er á íbúðinni.

HÖRGSLUNDUR 9

PIÐ

O

44,9 millj.

S

HÚ

ÚTHLÍÐ 3

HÖRGSLUNDUR 9 - GARÐABÆ

ÚTHLÍÐ 3- REYKJAVÍK. 6 HERBERGJA NEÐRI SÉRHÆÐ.

OPIÐ HÚS Á MORGUN MIÐVIKUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Mjög fallegt og vandað 344,3 fermetra einbýlishús á

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00 Glæsileg 6 herbergja 152,5 fm. neðri sérhæð í fjórbýlishúsi auk
sér geymslu í kjallara. Hæðin skiptist í forstofu, gestasalerni, hol, herbergi við hol, samliggjandi stofur, eldhús, svefngang, baðherbergi, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi. Fallegur útbyggður gluggi er í stofu. Húsið var málað og viðgert árið 2011r eru
yﬁrfarnar og í góðu ástandi. Bílskúrsréttur á lóð fylgir íbúðinni. Verð 51,9 millj.

tveimur hæðum. Mögulegt er að hafa sér íbúð í hluta kjallara hússins. Frábært fjölskylduhús, sem hentar vel barnmörgum
fjölskyldum. Allt að 7 svefnherbergi geta verið í húsinu. Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Bjartar stofur með útgengi á verönd. Stór
sjónvarpsstofa. Ræktuð og falleg með stórri og skjólgóðri verönd til suðurs og stórri steyptri innkeyrslu. Baklóðin er gróin með
matjurtargarði og stórum trjám. Frábær staðsetning með tilliti til að mjög stutt er í skóla, leikskóla og þjónustu. Verð 79,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

ÁRSKÓGAR 8

SOGAVEGUR 130

- ELDRI BORGARAR
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Falleg og björt 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á 5.hæð í húsi fyrir
eldri borgara í Mjóddinni. Íbúðin er laus við kaupsamning. EIGNIN VERÐUR
SÝND ÞRIÐJUDAGINN 21.MAÍ MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 33,5 m. 2744

HVERFISGATA 49
- 3. HÆÐ

VESTURGATA 56 - 0201

- NÝLEGT PARHÚS

- 4RA HERBERGJA.
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Mjög fallegt og nýlegt 142,6 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er innréttað á fallegan máta með eikarinnréttingum, parketi og
ﬂisum á gólfum. Stór verönd til suðurs frá stofu. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 21.MAÍ MILLI KL.
17:30 OG KL. 18:00. V. 41,9 m. 2738

REYKJABYGGÐ 55

MOSFELLSBÆ - EINBÝLISHÚS.

4ra herbergja 98,3 fm íbúð á 2.hæð í fallegu fjórbýli í vesturbæ Reykjavíkur.
Sameiginlegur inngangur. 3 svefnherb. og stofa. Eina íbúðin á hæðinni. Mjög
góð staðsetning. Laus strax. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG 21.MAÍ FRÁ
KL. 16:45-17:15 V. 26,5 m. 2737

SMIÐJUVEGUR 4

- MJÖG GOTT HÚSNÆÐI.
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Mjög falleg og mikið endurnýjuð 65 fm 2ja herbergja íbúð við Hverﬁsgötu í
Reykjavík. Húsið stendur við Vatnsstíg og er íbúðin á þriðju hæð. Íbúðin var öll
endurnýjuð, m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni. Geymslan er innan íbúðar.
Húsið verður málað í sumar. EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 21.MAÍ
MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 22,5 m. 2691

HAGAMELUR

- EFRI HÆÐ Í VESTURBÆNUM.

Vel staðsett og vel skipulögð 143,7 fm efri sérhæð ásamt 23,9 fm bílskúr við
Hagamel. Stutt er í alla þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug Vesturbæjar er
handan við hornið. V. 46,9 m. 2574

HÖRÐUKÓR 1

- ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 11. HÆÐ

Mjög falleg og björt 97,8 fm 3ja herbergja íbúð á 11. hæð í álklæddu lyftuhúsi
í Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu fylgir og er hún parketlögð með
ﬂísum á þvottahúsi og baðherbergi. Fallegar og vandaðar innréttingar, rúmgóðar svalir til suðurs og vesturs. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa.
Íbúðin er laus til afhendingar. V. 29,4 m. 2714

173,8 fm einb.hús á fínum stað í Mosfellsbæ. Innbyggður 47,8 fm 2x bílskúr.
Stór garður. 4 svefnherbergi. Gott skipulag. Húsið þarfnast einhverra endurbóta. Innangengt í bílskúr EIGNIN VERÐUR SÝND MIÐVIKUDAG 22 MAÍ FRÁ
KL. 12:15-12:45 V. 36,5 m. 2736

KRISTNIBRAUT
- FALLEG ÍBÚÐ

Falleg 3ja herbergja 83,9 fm íbúð á 2. hæð (jarðhæð baka til) með miklu
og fallegu útsýni. Suðurverönd. Gengið er inn í íbúðina af svalagangi að
norðanverðu. Íbúðin er með gluggum til norðurs og suðurs. Glæsilegt útsýni
úr herbergjum. V. 24,3 m. 2725

SÓLTÚN

- EFSTA HÆÐ MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI

Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðunum í vönduðu húsi með mjög fallegu
útsýni, sérstaklega til norðurs og austurs. Íbúðin er 142 fm og sérmerkt
stæði í bílageymslu 24 fm. Sérstaklega vandaðar innr. og stór stofa með
góðum útsýnisgluggum. Allir fataskápar og eldhúsinnrétting er frá Brúnás.
V. 45,9 m. 2456

106,3 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað í austurbæ Kópavogs. Góð
aðkoma að húsnæðinu sem er nýlega málað og allt mjög snyrtilegt. Góður
salur, salernisaðstaða og loftræst skrifstofurými. Góð bílastæði. V. 14,7 m. 2746

KAPLASKJÓLSVEGUR
- SÉRHÆÐ

Sérhæð og ris ásamt útleiguíbúð í bakhúsi í þessu fallega húsi teiknuðu
af Halldóri H. Jónssyni. Íbúðin er 119 fm og bakhúsið er 68,1 fm eða samtals 187,1 fm. Gólﬂötur er ca. 200 fm þar sem efri hæð er mikið undir súð.
V. 52,9 m. 2731

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. Tilboð 6872

FERJUVAÐ 1-3

FERJUVAÐ 1-3

- NÝJAR ÍBÚÐIR

X

- NÝJAR ÍBÚÐIR

X

Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík. Í húsinu eru 34 íbúðir með tvö stiga/lyftuhús og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og samanstanda af tveggja, þriggja, fjögurra
og ﬁmm herbergja íbúðum. Húsið er byggt af Sérverk sem er þekkt fyrir vönduð og góð vinnubrögð,.
Nánari upplýsingar á www.eignamidlun.is/nybyggingar Verð frá 22,0 - 44,0 m. 2326

EINBÝLI

Brautarland 7 - raðhús á einni hæð
Kaldasel - góð staðsetning
Vandað þrílyft 233 fmeinbýlishús í enda botnlanga. Húsið
hefur töluvert verið endurnýjað, m.a. eldhús, baðherbergi
o.ﬂ. Þá hefur verið byggð n.k. sólstofa (4o fm) yﬁr veröndina. Næg bílastæði eru við húsið. Lóðin er vel gróin og
með verönd. Glæsilegt útsýni er til vesturs og norðurs.
V. 49,9 m. 2730

Mjög vel staðsett raðhús á einni hæð neðarlega í Fossvogsdalnum ásamt bílskúr. Gengið er beint út í suðurgarð
frá stofu. Gott aðgengi er að húsinu og næg bílastæði.
Húsið er laust við kaupsamning. V. 49,9 m. 2367

PARHÚS/RAÐHÚS

Langahlíð 13 - 2.hæð m. bílskúr.
Glæsileg 5 herbergja 111,2 fm hæð. ásamt 27,8 fm bílskúr,
samtals 139 fm. Hæðin er endaíbúð og skiptist í 2-3
samliggjandi stofur og 2-3 herbergi. Íbúðin hefur öll erið
endurnýjuð. Húsið var nær endurnýjað frá grunni á sínum
tíma. V. 39,5 m. 1999

Glæsilegt einlyft einbýlishús á eftirsóttum stað. Húsið
stendur á 704 fm verðlaunalóð sem er með afgirtri
sólverönd, sólskála, heitum potti o.ﬂ. Húsið er teiknað
af Kjartani Sveinssyni og ber sterkan keim af hans stíl.
Húsið er með hallandi þaki og góðum þakkanti. Húsið
skiptist í forstofu, sjónvarpsrými, tvö baðherbergi,
snyrtingu, stofu, borðstofu, arinstofu, eldhús, þvottaherbergi/geymslu og fjögur svefnherbergi og innbyggðan
bílskúr. V. 69,8 m. 2684

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á 1.hæð með hellulagðri
verönd. Íbúðin skiptist í hol, baðherbergi, herbergi, stofu
og opið eldhús. Í kjallara er sér rými fyrir íbúðina sem
skiptist í þvottaherbergi og geymslu. Mjög falleg íbúð
með snyrtilegri sameign. V. 15,5 m. 2747

3JA HERBERGJA

Daltún 20 - glæsilegt parhús.
Glitvangur - glæsilegt einbýli.

Kóngsbakki 2ja herbergja íbúð með verönd

Mjög gott fjölskylduhús við Daltún í Kópavogi. Um er
að ræða 241 fm parhús með fjórum til ﬁmm svefnherbergjum. Húsið stendur við fossvogsdalinn og örstutt er í
grunn- og leikskóla, íþróttaaðstöðu HK og útivistarsvæði.
Góður garður. V. 52,9 m. 2720

HÆÐIR

Krummahólar - Lyftuhús.
Úthlíð - ris
Mjög góð og vel skipulögð 3ja til 4ra herbergja íbúð í risi.
Sameiginlegur inngangur með einni íbúð, íbúðin skiptist
í forstofugang, tvö barnaherbergi, eldhús og stofu opið
rými og hjónaherbergi, frá stofu eru svalir til suðurs. V.
25 m. 2732

Vorum að fá rúmgóða 75,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð og björt stofa með útgangi út á
stórar svalir með glerlokunum sem hægt er að opna. Sér
inngangur af svölum og þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er
laus til afhendingar - lyklar á skrifstofu. V. 14,9 m. 2632

Orrahólar - 0302 m. bílskýli.
Hólmgarður - sér inngangur
Leirutangi Mos - einbýli á góðri hornlóð.
Vel staðsett tvílyft einbýlishús ásamt sérstæðum bílskúr.
Húsið er múrsteinsklætt timburhús á fallegri hornlóð
með fallegum og skjólríkum garði sem er með skjólverönd, heitum potti o.ﬂ. Þak er klætt með steinﬂísum. Að
austanverðu er góð innkeyrsla og hellulögð gangstétt. V.
44 m. 2638

3ja herb. 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 baðherb. Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus
strax. V. 23,5 m. 2384

Perlukór - glæsil. útsýni - stæði í bílsk.
Einstaklega falleg og velskipulögð 3ja herb. íbúð á efri
hæð í litlu húsi á einstökum útsýnisstað með sérinngangi.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, þvottaherb.,
tvö herbergi og baðherb.. Geymsla á 1.hæð tilheyrir íbúðinni og bílastæði í bílag. Möguleiki að yﬁrtaka hagstæð
lán. V. 31,5 m. 1578

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. Íbúðin hefur veirð
mikið endurnýjuð. Húsvörður í húsinu. V. 18,5 m. 2448

SUMARHÚS

Safamýri 67 - Glæsileg sérhæð

Lækjarás - Garðabæ - laust
Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð
samt. 178,0 fm ásamt 38,7 fm bílskúr. Parket og ﬂísar á
gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús í botnlangagötu.
Stór lóð. Afgirt timburverönd. V. 51,9 m. 2630

Kleifarás - Glæsilegt einbýli með útsýni
Fallegt 368 fm einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað
í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum og hefur verið
sérstaklega vandað í upphaﬁ. Húsið er byggt árið 1982 og
teiknað af Kjartani Sveinssyni. Falleg lóð. Húsið er laust
til afhendingar strax. Allt að ﬁmm svefnherbergi. V. 75,0
m. 2562

Sérstaklega falleg og vel skipulögð 169 fm efri sérhæð
ásamt bílskúr í þríbýlishúsi við Safamýri í Reykjavík.
Húsið er mjög vel staðsett, stutt er í alla þjónustu, skóla,
leikskóla, heilsugæslu og ﬂ. Ástand íbúðar er gott og
margt verið endurnýjað á síðustu árum. V. 49,9 m. 2727

4RA-6 HERBERGJA

Ársalir 5 - útsýni
Falleg mjög vel skipulögð 85,4 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni. Tvær
lyftur. Laus strax. Mjög góð staðsetning í grónu hverﬁ. V.
25,9 m. 2361

2JA HERBERGJA

Vatnshlíð - við Þverá í Borgarﬁrði
Húsið er 52,2 fm timburhús með rúmlega 51,5 fm verönd
og heitum potti. Staðsetning er á skjólgóðum stað
skammt frá Helgavatni. Lítill geymsluskúr er á lóðinni. V.
13,4 m. 6705

Kleppsvegur - glæsilegt útsýni
Mjög góð og vel skipulögð 107 fm 4ra herbergja íbúð á
8.hæð (efstu). Húsið er lyftuhús á góðum útsýnisstað í
austurborginni og hefur mikið verið standsett á liðnum
árum, m.a. er búið að endurnýja alla glugga, svalahurðir
og gler ásamt gagngerri endurnýjun á svölum og múr
hússins að utan. Búið er að standsetja þak og hefur verið
skipt um þakjárn, pappa o.ﬂ. V. 27 m. 2733

Húsafell - lítill búðstaður m. aukahúsi
Álfkonuhvarf - íbúð 0202
2ja herbergja nýleg og glæsileg 71,8 fm íbúð á 2. hæð.
Góðar suðursvalir eru út af stofu en þaðan er glæsilegt
útsýni m.a. að Elliðavatni, Bláfjöllum o.ﬂ. Lyfta er í
húsinu. V. 22,5 m. 2565

Góður sumarbústaður við Kiðárbotna í Húsafelli. Bústaðurinn er 29,7 fm og er svonefndur A-bústaður. Við
bústaðinn er nýlegur útiskúr sem nýtt hefur verið sem
svefnrými eða geymsla. Heitur pottur. Góð verönd.
Hitaveita. Bústaðurinn selst með innbúi. Tilboð 1411
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Herb.

Herb:65-6Stærð: 243 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 214 fm
Herb.
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/ZPóZQmSM[LYMTVNIxSZRYPUU,Y-QN\YZ]LMUOLYILYNPLY\x
OZPU\LUTN\SLPRPLYHóI¤[H]PóMPTT[HOLYILYNPU\

<WWS,KKHZS\MNZT!

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 
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=LYó!MYmRYT
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Opið
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NÝJAR
ÍBÚÐIR

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UxNZT!



Herb:45-6Stærð: 145,9 fm
Herb.
670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUTHxRS!!



3HUNHSxUHLYôYPNNQHO¤óHMQSIûSPZOZx.HYóI¤TLóZHT[HSZxIómZHT[SVRHóYPVN\WWOP[HóYP
IxSHNL`TZS\ÐIóPYUHY]LYóHHMOLU[HYmUN}SMLMUHô}]LYóHMSxZHYmIHóOLYILYNQ\TVNô]V[[HOZ\T=HUKHóHY
LPRHYPUUYt[[PUN\TMYm)YUmZVN(,.LSKOZ[¤RQ\T]LYóHxxIó\U\T:[¤óPxIxSHNL`TZS\M`SNPYMSLZ[\T
xIó\U\T:QmSHUKLY]Pó(YUHULZ]VNx.HYóHI¤MQSZR`SK\]¤U\VNMHSSLN\\TO]LYMP]PóZQm]HYZxó\UH
(óLPUZxIóPY}ZLSKHY
<WWS:PNYxó\YZS\M\SS[YPNZT! 

Herb. 2-5
Stærð: 67-157 fm
Bílageymsla

:PNYxó\Y

:S\M\SS[YP





-HSSLN[VN]LSZRPW\SHN[WHYOZmLPUUPO¤óTLóôYLT\YZ]LMUOLY
ILYNQ\T/ZPóZQmSM[LYMTVNIxSZRYPUU MTVNLY
PUUHUNLUN[YOVU\T-HSSLNHYPUUYt[[PUNHYVNN}SMLMUPULY\NLNUOLPS[
WHYRL[VNMSxZHY,PUZ[RZ[HóZL[UPUNôHYZLTZ[\[[LYxHSSHôQ}U\Z[\VN
MHSSLNHYNUN\OQ}SHSLPóPY

<WWS:PNYxó\YZS\MNZT!



3}ó3H\NHY]H[U

)SUK\OSxó9L`RQH]xR

=LYó!

Opið
hús

=LYó!

Opið
hús

Herb. 3

Stærð: 106,4 fm

5mUHYP\WWSNLM\Y:PNYUZS\M\SS[YPZ

4QNYTN}óIQY[VN]LSZRPW\SNóxIómO¤óQHYóO¤óxN}ó\MQ}YIûSPZOZP

=LSZ[HóZL[[Z\THYOZHS}ómNY}ó\Y]H_PUUPLPNUHYS}óxSHUKP:UVYYHZ[HóHm3H\NHY]H[UP3HUKPóLYU¤Z[]Pó
=tSZ[Q}YHIZ[HóPUH3HUKPóLYMTVNLYSx[PóNLZ[HOZJHMTTLóNLZ[HZU]PóOSPóPUH<WWPZ[ó\Y
LY\\UKPYJHMTZ\THYIZ[HóVNZ[LUK\YOZPóôHY=H[UZSNULYRVTPUHóS}óHYTYR\T


4QNYTN}óIQY[VN]LSZRPW\SNóxIómO¤óQHYóO¤óxN}ó\MQ}YIûSPZOZPÐIóPULYMTZLT
ZRPW[PZ[xMVYZ[VM\Z[}Y[TPóQ\OVSZLTUû[[LYZLTIVYóZ[VMHYTN}óZ[VMHUû\WWNLY[LSKOZVN
IHóOLYILYNP[]Z]LMUOLYILYNP(óH\RPLYNL`TZSHTLóNS\NNHZLTUû[[LYZLTZ]LMUOLYILYNPxKHN

<WWS:PNYUZS\MNZT!

<WWS:PNYUZS\MNZT!

=LYó!

.YLUPTLS\Y9L`RQH]xR

/QHSSH]LN\Y 5QHYó]xR

2YPRQ\]LN\Y9L`RQHULZI

=LYó! T

=LYó! T

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 66,5 fm

Herb. 3

5mUHYP\WWS.LM\Y:PNYUZ

.}óQHOLYIMTxIómO¤óx
MQSIûSPZOZPÍO]xSHUKPSmURYT
(;/,PNHUKPUULY[PSIPUHóZRPW[HmxIóm
(R\YL`YPLóHx=LZ[THUUHL`Q\T,PUUPNRLT\Y[PS
NYLPUHHó[HRHZ\THYIZ[HóHYS}ómLPNUHYSHUKP
\WWx<WWS:PNYUZS\MNZT!

9L`RQHTYR/]LYHN



<WWS:PNYUZS\MNZT!

:WmUU:HU4PN\LSKL:HSPUHZ

=LYó!T

Stærð: 190,8 fm

Glæsileg 190,8 fm. miðhæð í þríbýlishúsi með sérinngangi í vel byggðu
húsi frá 1967. Björt og vel skipulögð í dag 3 svefnherbergi, stofa og
borðstofa. En auðvelt að breyta. Skráð 7 herb. hjá FMR!
Íbúðin er 167,7 fm, auk bílskúrs sem er 23,1 fm. samanlagt 190,8 fm.

Bílskúr
Sérinngangur

Snjóbræðsla er í innkeyrslu og gangstétt fyrir framan húsið. Íbúðin er á
besta stað í vesturbænum

Herb. 2

<WWS:PNYUZS\M\SS[YPNZT!
:PNYU

:S\M\SS[YP



ÍZOVS[9]R

=LYó! T

.S¤ZPSLNQHOLYILYNQH MTxIómQHYóO¤ó
.}ó]LYUK[MYmZ[VM\)QY[Z[VMHVN
IVYóZ[VMH9TNV[[OQ}UHOLYILYNPÐIóPULYSH\Z
]PóRH\WZHTUPUN,RRLY[mO]xSHUKP

Herbergi: 4

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 21. maí kl. 17:00 – 18:00

/YHMUO}SHY9]R

=LYó!T

Stærð: 91,8 fm

5mUHYP\WWS.LM\Y:PNYUZ

Stærð: 63.3 fm

5mUHYP\WWS.LM\Y:PNYUZ

5mUHYP\WWS.LM\Y:PNYUZ

-¤Z[TLó`MPY[R\SmUHH\RT
-HSSLNQHOLYILYNQHxIómHUUHYYPO¤óTLó
Z[}Y\TMTZ}SIHóZZ]S\TxMQSIûSPZOZPm
MYmI¤Y\TZ[Hóx/]LYHNLYóPZ[\[[xHSSHôQ}U\Z[\

-HSSLN[LPUIûSPZOZI`NN[m[]LPT\Y
O¤ó\TTxUHRZ[\YMYm;VYYL]PLQHVNN}ó\T
Z[YUK\T-YmI¤Y[[ZûUPVNZ[\[[xMQSKH
NVSM]HSSHVN`MPY]LP[PUNHZ[HóHxI¤U\T

<WWS:PNYUZS\MNZT!

<WWS:PNYUZS\MNZT!

=LYó! 

;QHYUHYIYLRRHÍSM[HULZ

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 2

Stærð: 64,2 fm

Hæð: 3

Herb. 5

Stærð: 144,0 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KTHxRS!!

)}RPóZRVó\UxNZT! 

-HSSLNQHOLYILYNQHYTN}óTLóWHYRL[m
N}SM\TULTHMSxZHYmIHóPVNHUKK`YPSHN[
Mô]V[[H]tS:=Z]HSPYNV[[ZRmWHYûTP:[VMHU
Z[}YMLYT/HNZ[¤ómO]xSHUKPSmU:Qm
T`UKPYVNUmUHYPSûZPUN\!^^^MHZ[[VYNPZ

;]LNNQHO¤óHYHóOZTLóZtYPUUNHUNP[]
Z[¤óPxIxSHNL`TZS\5LóYPO¤óLSKOZVWPó]Pó
Z[VM\TLóZ}SZRmSHØ[NLUNP[mZ]HSPYYZ[VM\
,MYPO¤óTLóZQ}U]HYWZOVSPôYLT\YZ]LMUOLYI
VNUûSLNH\WWNLYó\IHóOLYILYNP

<WWS:PN\YIQYUZS\MNZT!

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

3H\MmZ]LN\Y¶9]R

=LYó! T

îVYYHZHSPY¶2}W

=LYó! T

6WPó
OZ
Herbergi: 6

Bókið skoðun í gsm: 898-3326


Stærð: 294,8 fm

Glæsilegt 294,8 fm einbýli á eignarlóð á einstökum útsýnisstað á
Álftanesi. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus, gólfefni og
innihurðir frá Agli Árnasyni. Innfelld lýsing frá Lúmex.

Fjölbýlishús

670ð/Ø:ôYPóQ\KTHxRS

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

)QY[VN]LSZRPW\SNó MTxIómO¤óTLó
Z]S\Tx]UK\ó\Z[LPUOZP]Pó3H\MmZ]LN:[}Y
NHYó\YZLTOLM\YUûSLNH]LYPóLUK\YNLYó\Y
4QNN}óLPNUmNL`ZP]PUZ¤S\TZ[Hó

)QHY[HYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPYmMHSSLN\TZ[Hó
M`YPYVMHUNVSM]SSPUU.S¤ZPSLN[[ZûUP.}óHY
Z]HSPYS`M[HVNIxSNL`TZSHÐIóPYUHYHMOLUKHZ[
M\SSIUHYxKLZ

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

-QHSSHSPUK 2}W

Herb. 6

4PóSLP[P9]R

=LYó!  T

6WPó
OZ

Stærð: 202,4 fm

Stærð: 95 - 119 fm

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Stærð: 94,6 fm

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 133,3 fm

Tvöfaldur bílskúr
Stór pallur

Eignin er á tveimur hæðum að hluta, með fimm herbergjum, þremur
stofum og þremur baðherbergjum þar af eitt inn af hjónaherbergi með
útgengi út á verönd. Innangengt í tvöfaldan bílskúr, vandaður frágangur á
lóð og stór verönd með heitum potti. Jatoba harðviður í tréverki á húsinu
og í skjólveggjum ásamt hertu gleri.
Einstök eign við jaðarbyggð á friðsælum stað við botnlanga.

+}YV[OLH

<WWS+}YV[OLHZS\M\SS[YPNZT! 

 

3LPMZNH[H9]R

=LYó!T

6WPó
OZ

Herb. 4

Stærð: 121,5 fm

670ð/Ø:TPó]PR\KTHxRS!!

670ð/Ø:ôYPóQ\KTHxRS !!

670ð/Ø:TPó]PR\KTHxRS! !

.S¤ZPSLN[WHYOZm[]LPT\YO¤ó\TTLóIxSZRY
,PNUPULYTQN]LSZRPW\SNóIQY[VNYTN}ó
-HSSLNHYPUUYt[[PUNHYVNSûZPUN9TN}óZ[VMH
IVYóZ[VMHVNLSKOZMS¤óHZHTHUxVWU\YûTP
TLóTPRPSSPSVM[O¤óZ]LMUOLYI

4QNYTN}óVNIQY[MTOLYIxIóm
M`YZ[\O¤óTLóHMNPY[YPZ\ó\Y]LYUK4LYR[
Z[¤óPxSVR\ó\TIxSHRQHSSHYH:[VMHVNIVYóZ[VMH
LY\xYTN}ó\VNIQY[\YûTPTLóZ[}Y\TVN
ZtYZ[R\TNS\NN\T(MNPY[]LYUK

;=9Ð)Øð09.S¤ZPSLNHYVNHSNLYSLNH
LUK\YUûQHóHY MTQHOLYIxIómO¤ó
mZHT[MTZ[Kx}xIóxIHRNHYóPTLóTQN
N}ó\TSLPN\[LRQ\TÐHóHSxIóLYHYPUUZ\ó\YZ]HSPY
Z]LMUOZRYPMZ[VMHZ]LMUOLYILYNP

<WWS,KKHZS\MNZT!

<WWS,KKHZS\MNZT!

<WWS,KKHZS\MNZT!

:S\M\SS[YP

5VYó\YIHRRPHxIó!/MQ

=LYó! T

6WPó
OZ

Herb. 3

Stærð: 114 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KTHxRS! !
3(<:=0ð2(<7:(4505..S¤ZPSLNOLYI
xIómO¤óxTQNZU`Y[PSLN\S`M[\OZPm
ôLZZ\TMHSSLNHZ[Hóm5VYó\YIHRRHU\T,SKOZ
Z[VMHVNIVYóZ[VMHMS¤óHZHTHUxVWU\IQY[\
YûTP.S\NNHYLY\Z[}YPYVNN}SMZxóPYHóOS\[H

<WWS,KKHZS\MNZT!

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.

ð
nti

Flatahraun -atv.húsnæði - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.

n

ðu

sko

Skipalón 10 - Hf.

•
•
•
•
•

Pa

•
•
•
•
•
•

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 í sumar
Allar frekari uppl. gefa
sölumenn Hraunhamars.
Nokkrar seldar nú þegar.
Fullbúnar sýningar íbúðir.
Sölumenn sýna.

GU

EI
IL L

T

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

Flatahraun -atvinnuhúsnæði - Hf. TIL LEIGU.
Til leigu glæsileg húseign.
Sérlega gott ca. 900 fm. glæsilegt atvinnuhúsnæði/verslunar/
þjónustu og skrifstofuhúsnæði á sérlóð sem öll er malbikuð og
mjög góð aðkoma, mörg bílastæði og góð aðstaða á lóðinni og
mikið pláss fyrir vörugáma. Frábær staðsetning og augl. gildi.
Laus strax. Uppl. gefur Helgi Jón sölustj. í síma 893-2233

Einbýlishús - Raðhús - Parhús
Heiðarlundur - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar kynnir 191 fm. einbýli á
einni hæð með innbyggðum tvöföldum
bílskúr auk 30 fm. sólskála samtals um
221 fm. vel staðsett við Heiðarlund 20
í Lundum í Garðabæ. Húsið hefur verið
töluvert endurnýjað á síðustu árum til
að mynda klætt að utan og skipt um
pappa og járn á þaki. Eignin skiptist ma.
í, þrjú herbergi, baðherbergi, eldhús,
stofu, borðstofu, sjónvarpshol, þvottahús,
millibyggingu og bílskúr. Laust við kaupsamning. Verð 49,8 millj.

Kópalind - Neðri sérhæð - 201 Kóp.

Erluhraun - Einbýli - Hf.

Mávahraun - Einbýli - Hf.

Nýkomið í einkasölu 4ra herbergja sérlega falleg
123 fm. sérhæð á 2. hæð í vönduðu sex íbúða húsi.
Sérinngangur, tvennar svalir, gott aðgengi, næg
bílastæði. Frábær staðsetning. Útsýni.
Verð 34,5 millj.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einbýli með bílskúr og nýlegum sólskála samtals ca. 170 fm. Mikið
endurnýjuð eign á sl. árum. Glæsileg hraunlóð. Róleg
og góð staðsetning. Verð 45,9 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.

Blikanes - Einbýli - Gbæ.

Ljósaberg - Parhús - Hf.

Furuvellir - Hf - Einbýli

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. 3 barnaherbergi, baðherbergi, fataherbergi, hjónaherbergi,
þvottahús og bílskúr. Verð 72,5 millj.

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, 2 barna
herbergi, 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. Verð. 58 millj.

Suðurhvammur - Raðhús - Hf.

Háaberg - Einbýli - Hf.

Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 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 56,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/
Bílskúr - Hf.

Þrastarás - Einbýli - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft
einbýlishús með stórum tvöföldum
bílskúr mjög vel staðsett á útsýnisstað
í Áslandshverfinu í Hafnarfirði. 5 góð
svefnherbergi. Vandaðar innréttingar
og gólfefni eru í húsinu, gegnheilt
rauðeikar parket og flísar, gólfhiti.
Fullbúin afar vönduð eign í sérflokki.
Glæsileg lóð.Góð staðsetning, útsýni.
Verð 79,5 millj.

Lóuhraun - 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

Jófríðarstaðavegur - Hf. - Einbýli/
Tvíbýli.
Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli með innbyggðum
bílskúr samtals ca. 260 fm. Húsið skiptist m.a.
þannig. Efri hæð : stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3
herb. Baðherbergi. Svalir ofl. Neðri hæð: Bílskúr,
mjög góð 2ja herb.íbúð ofl. Fallegur garður,gróður
hús. Róleg, góð og frábær staðsetning. Hornlóð.
Útsýni. Verð 53,9 millj.

Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á
efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fataherb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Sérhæðir og fjölbýli
Drekavellir - Sexbýli - 3ja til 4ra herb. - Hf.
Glæsilegar nýjar íbúðir til
afhendingar í júní.
Ein þriggja herbergja íbúð 97,7 fm.
verð 24,3 millj.
Þrjár fjögurra herbergja 114 fm,
verð 27,9 millj.
Tvær íbúðir seldar nú þegar.
Íbúðirnar afhendiast fullbúnar með
gólfefnum. Fallegar innréttingar frá HTH
og eldunartæki frá AEG Hreinlætis-og
blöndunartæki frá Tengi. Stutt í skóla og
leikskóla.

Kvíholt - Hf - sérhæð m/ bílskúr.

Háakinn - Hf. - m/ bílskúr.

Hörðukór - 3ja herbergja - 203 Kóp.

Sérlega falleg mikið endurnýjuð 154 fm. neðri
sérhæð m/ bílskúr. Nýlegar glæsil. innréttingar, nýtt
eldhús og baðherbergi. Þrjú góð svefnherbergi og
lítið vinnuherb. Glæsilegar stofur m/ útgang á verönd
í garði. Hús í góðu ástandi. Frábær staðsetning, laus
fljótlega. Verð 37,5 millj.

Hraunhamar fasteignasla kynnir mjög góða 114,9
fm. miðhæð í þríbýli ásamt 34 fm. sérstæðum bílskúr
samtals um 148,9 fm. Eignin er vel staðsett ofanlega
í kinnahverfi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu,
hol, stofu, borðstofu, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, vinnuherbergi, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Verð 28. millj.

Mjög góð 102,1 fm. íbúð með góðu aðgengi á
fyrstu hæð í nýlegu lyftuhúsi við Hörðukór 1 í
Kórahverfi í Kópavogi. Eignin skiptis m.a,í hol, stofu,
sjónvarpshol, eldhús, borðstofu, yfirbyggðar svalir,
baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefðbundinni
sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 27.2. millj.

Daggarvellir - 2ja herb. - Hf.

Víðihvammur m/ bílskúr - 4ra herb.
- Hf. - Góð eign.

Breiðvangur - 5. herb. - Hf. - m/
bílskúr

Fagrihvammur - Sérhæð - m/
bílskúr - Hf.

Sléttahraun - Sérhæð m/ bílskúr
- Hf.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 126 fm. 5. herb.
íbúð á 1. hæð mjög góðu nýviðgerðu fjölbýli auk bílskúrs samt. 30 fm. samt. 155 fm. Íbúðin er mjög vel
innréttuð og vel skipulögð. Góð eign, vel staðs.. Sutt í
skóla og þjónustu. Verð 29,8 millj. Hagstæð lán.

Í einkasölu sérlega glæsileg 182 fm. efri sérhæð
í mjög góðu vel staðsettu tvíbýli. Hús í mjög góðu
ástandi. Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Þrjú góð
svefnherb. Innbyggður bílskúr. Glæsileg lóð. Frábær
staðsetnig. Útsýni. Verð 42,5 millj.

Nýkomin mjög góð efri sérhæð í góðu tvíbýli með
rúmgóðum bílskúr, samtals 175 fm. Fjögur svefnherbergi, góðar stofur og rúmgott eldhús. Hús í góðu
standi. Frábær staðsetning. Verð 37,5 millj.

Nýkomin glæsileg 75 fm. íbúð á 5. hæð, efstu í
nýlegu lyftuhúsi. Yfirbyggðar flísalagðar svalir. Nýjar
innréttingar. Sérinngangur. Útsýni. Verð 18,9 millj.

Bæjarhrauni10
10• •Hafnarfirði
Hafnarfirði ••Sími
• www.hraunhamar.is
Bæjarhrauni
Sími520
5207500
7500
• www.hraunhamar.is

Nýkomin í einkasölu mjög góð mikið endurnýjuð
120 fm. íbúð auk 24 fm. bílskúrs. Allar innréttingar
nýlegar, sérsmíðaðar. Nýleg gólf efni á allri íbúðinni.
Glæsilegt útsýni. Flísalagður bílskúr. Verð 27,8 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
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
löggiltur
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:

899 2907

NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Nýjar íbúðir í glæsilegu ellefu hæða fjölbýlishúsi með
lyftu við Lindargötu í Skuggahverfinu í Reykjavík.
Staðsetningin er frábær og örstutt í miðborgarlífið.
• Fjölbreytt skipulag íbúða
• Stærðir frá 91 fm
• Vandaður frágangur
• Traustur byggingaraðili
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna en þó eru
votrými flísalögð (eldhús og þvottahús). Efstu hæðirnar
afhendast þó fokheldar. Allar innréttingar og búnaður
innan íbúðanna er sérvalinn. Innréttingar frá Axis,
hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. Granít
borðplötur í eldhúsum og baðherbergjum og gólfhitakerfi. Rúmgóðar svalir fylgja öllum íbúðum.
Sérstök hljóðeinangrun er á milli hæða.

Verð frá

33,9 millj.

Penthouse íbúð

200 Kópavogur

170 Seltjarnarnes

108 Reykjavík

105 Reykjavík

Borgarholtsbraut

Vallarbraut

Sogavegur

Sóltún

Fallegt einbýli

170 fm efri sérhæð auk 29 fm bílskúrs
Stórar stofur með stórbrotnu útsýni
4 - 5 svefnherbergi
Frábær staðsetning

Glæsileg hæð og ris með bílskúr

Um er ræða 216 fm íbúð ásamt 200 fm svölum

Sér einbýlishús/auka íbúð fylgir, góðar leigutekjur

með heitum potti

Glæsileg lóð með heitum potti og sólpalli

Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki, arinn í stofu

Frábært útsýni

Afar vönduð eign með glæsilegu útýni

Stærð 190,4 fm
5 svefnherbergi
Frábær staðsetning
Vel viðhaldið
Verð

46,9 millj.

Verð

270 Mosfellsbær

46,5 millj.

Góð staðsetning

59,0 millj.

Verð

105 Reykjavík

Verð

170 Seltjarnarnes

110 Reykjavík

Leirvogstunga

Stórholt

Miðbraut

Laxakvísl

Nýlegt og veglegt einbýlishús
Vel innréttuð eign, gott skipulag
Fjögur svefnherbergi, stór alrými
Innbyggður bílskúr
Skipti á minni eign skoðuð

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

170 fm efri sérhæð með bílskúr
3 - 4 svefnherbergi
Nýlegt eldhús og bað
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni

Fjögur svefnherbergi
Bjartar stofur
Rúmgott eldhús
Bílskúr
Frábær staðsetning

Verð

48,5 millj.

Kósý og notaleg eign
Góð nýting á rými
Fallegur garður
Frábær staðsetning
Verð

21,0 millj.

Verð

44,0 millj.

99,0 millj.

Verð

43,5 millj.
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Penthouse íbúð

200 Kópavogur

201 Kópavogur

113 Reykjavík

101 Reykjavík

Digranesvegur

Jötunsalir

Úlfarsbraut

Freyjugata

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Útsýni í algjörum sérflokki

Glæsilegt 215 fm parhús á tveimur hæðum

Falleg og rúmgóð eign

Mjög rúmgóð og vel skipulögð

Einstök 215 fm eign á einni hæð

Selt sem næst tilbúið til innréttinga

2ja-3ja herbergja

Nýir gluggar, nýjar lagnir, nýtt járn á þaki

Stór stofa, 3 - 4 svefnherbergi og tvennar svalir

4 svefnherbergi – 3 stofur

70 fm á jarðhæð

Stórbrotið útsýni yfir Reykjanesið

Stæði í bílageymslu

Möguleiki á millilofti

Útgengt í garð frá eldhúsi

Sjón er sögu ríkari

Fullbúið að utan

Verð

31,9 millj.

Verð

203 Kópavogur

63,9 millj.

Verð

113 Reykjavík

43,9 millj.

Verð

22,9 millj.

200 Kópavogur

101 Reykjavík

Gnitakór

Grænlandsleið

Engihjalli

Bergþórugata

Glæsilegt tveggja hæða hús

Neðri sérhæð
Sér inngangur
Glæsilegar innréttingar
Geymsla og þvottaherbergi innan íbúðar

3ja herbergja íbúð
Tvennar svalir
Eldri innréttingar
Stutt í allar áttir

Falleg og björt íbúð í miðbænum

Fjögur svefnherbergin
Stofur samliggjandi
Mikið útsýni
Frábær staðsetning
Verð

93,0 millj.

Verð

105 Reykjavík

24,9 millj.

Stór stofa og rúmgóð herbergi
Frábær staðsetning við rólega götu
Steinsnar frá skarkala miðbæjarins
Verð

108 Reykjavík

18,2 millj.

Verð

110 Reykjavík

15,9 millj.

101 Reykjavík

Drápuhlíð

Espigerði

Hraunbær

Tryggvagata

Heillandi risíbúð
Opin og björt
Frábær staðsetning
Byggingarleyfi fyrir svalir

Björt 4ra herbergja íbúð á 5. hæð
116 fm, gott skipulag
Tvennar svalir, vel umgengin eign
Þvottahús innan íbúðar
Stæði í bílageymslu
Eftirsóttur staður
Verð 34,9

Góð 5 herbergja

2ja herbergja íbúð í sérflokki
Glæsileg hönnun og mikill íburður
61 fm á þriðju hæð
Eftirsóttur staður í hjarta borgarinnar
Laus strax

Verð

25,9 millj.

Þrjú svefnherbergi
Stórar stofur og bjartar
Herbergi á jarðhæð í útleigu

millj.

Verð

27,9 millj.

Tilboð

Við leitum að ...
Einbýli - Sérbýli
Raðhúsi á norðanverðu Seltjarnarnesi. Aðili
er búinn að selja sýna eign og afhending
getur verið rúm.
- Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822 2307 eða olafur@
miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishúsi í Lindaeða Salahverfi Kópavogi. Rúmur
afhendingartími í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýlis- eða raðhúsi í Garðabæ, kostur ef
eignin er ekki stærri en 200 fm.

Stóru einbýli í í Vesturbænum eða
Skerjafirði. Verðhugmynd allt að 110 millj.
Rúmur afhendingartími.

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

- Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822 2307 eða
olafur@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Skerjafirði með útsýni á haf
út fyrir íslenska fjölskyldu sem hefur verið
búsett erlendis.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.

Einbýlishúsi í Staðarhverfi, 112 Reykjavík.
Ákveðinn kaupandi. Viðkomandi hefur
þegar selt sína eign.
- Nánari upplýsingar gefur Davíð s: 697 3090 eða david@
miklaborg.is

Einbýlishúsi í Grafarvogi eða Grafarholti að
stærð 180-190 fm.

jorunn@miklaborg.is.

- Nánari upplýsingar gefur Þröstur í síma 8970634 eða
throstur@miklaborg.is

Rað-, par-, eða litlu einbýlishúsi í
Mosfellsbæ, Grafarvogi eða Grafarholti.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

Einbýlis- eða raðhúsi í Lindum.

Sérbýli í Laugarneshverfi. Viðkomandi
hefur þegar selt sína fasteign og eru
sterkar greiðslur í boði fyrir réttu eignina.

- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða

- Nánari upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500 eða

jorunn@miklaborg.is.

jorunn@miklaborg.is.
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hilmar@miklaborg.is

Raðhúsi í Breiðholti, lágmark 5 herbergi.
Verð að hámarki 40 milljónir.
- Nánari upplýsingar gefur Svan s. 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Stóru einbýli sem býður upp á möguleika
eða starfandi gistiheimili á svæði 101-107
- Nánari upplýsingar gefur Helga Jóhanna s: 899 2907 eða helga@
miklaborg.is.

5 herbergja einbýlishúsi við Gvendargeisla,
traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar gefur Davíð s: 697 3090 eða david@
miklaborg.is

Hæðir
Hæð í Hlíðunum, minnst 4ra herbergja.
Verð allt að 38 milljónum.
- Nánari upplýsingar gefur Svan s. 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Hæð í 104-105-108 með 3 - 4
svefnherbergjum. Helst með sérinngangi.
Verð allt að 50 millj.
- Nánari upplýsingar gefur Svan s. 697 9300 eða svan@miklaborg.is

160-220 fm hæð miðsvæðis í skiptum fyrir
litla hæð í Hlíðunum.
- Nánari upplýsingar gefur Svan s. 697 9300 eða svan@miklaborg.is

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

116 Kjalarnes

107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hvammur lögbýli
Glæsilegt lögbýli 6 hektarar

Mánudag 13. maí

18:30 - 19:00

Eignarland að sjó

112 Reykjavík

Baughús 17

Sérinngangur

Fallegt og vel skipulagt 187 fm parhús

Tvö hús
Einstakt útsýni
Verð

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

79,0 millj.

Sjávarútsýni

4 góð svefnherbergi

Nánari upplýsingar veitir

Stórbrotið útsýni og skjólgóður suðurgarður
Vel viðhaldið hús

Seilugrandi
Góð 3ja herbergja

Verð

Stæði í bílageymslu

46,8 millj.

Verð

105 Reykjavík

25,7 millj.

321 Borgarnes

Stangarholt

Fauskás v/ Fossatún

120 fm neðri hæð auk kjallara
Falleg og mikið endurnýjuð
3 stór svefnherbergi
2 stórar samliggjandi stofur
Frábært skipulag

Mjög gott, nýlegt, 120 fm sumarhús
staðsett í land Fossatúns í Borgarnesi með
útsýni yfir Blundsvatn

Verð

203 Kópavogur

Hörðukór
25,7 millj.

Glæsileg 200 ferm. Penthouse íbúð

Tvöfaldur bílskúr

þakgarður með potti

Laus við Kaupsamning

Tilboð

Verð

26,8 millj.

Einbýli í
Lindahverfi Kópavogi
Höfum til sölumeðferðar
tæplega 200 fm einbýlishús á einni hæð
Staðsett innst í botnlanga,
fallegt umhverfi
109 Reykjavík

113 Reykjavík

112 Reykjavík

Rúmgott og bjart alrými,
fjögur svefnherbergi

Engjasel

Freyjubrunnur

Gerðhamrar

Góð 4ra herbergja
Fallegt eldhús
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu

Raðhús tveggja hæða

Einbýlishús 169,7 fm

Vandaðar innréttingar

Bílskúr

Góð staðsetning

Stór verönd

Fallegt útsýni

Gott útsýni útá sjó

Nánari upplýsingar veitir

Heitur pottur

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

Verð

25,5 millj.

Verð

48,9 millj.

Fallegur garður, innangengt í bílskúr

Verð

56,5 millj.

Hæð í Hlíðunum, þurfa að vera 4
svefnherbergi.

3ja-4ra herbergja íbúð við Sóleyjarima,
helst á 4. hæð eða ofar.

2ja herbergja íbúð í Engihjalla í skiptum
fyrir 4 herbergja íbúð á sama stað.

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

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

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

4ra -5 herbergja hæð við Rauðalæk,
Bugðulæk,Leirulæk fyrir ákveðinn
kaupanda.

Þjónustuíbúð við Hæðargarð, helst ofarlega
í húsi.

- Nánari upplýsingar gefur Davíð s: 697 3090 eða
david@miklaborg.is

3 - 5 herbergja
3ja – 4ra herbergja íbúð í Vesturbænum
eða Seltjarnarnesi. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822 2307 eða
olafur@miklaborg.is

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

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu
Garðabæ. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Kóra eða
Hvarfahverfi Kópavogi.

2ja herbergja íbúð í Norðlingaholti eða
Árbæ fyrir félagasamtök.
- Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822 2307 eða
olafur@miklaborg.is

2ja og 3ja herberja íbúðum, mega þarfnast
standsetningar, helst með áhvílandi lánum.
- Nánari upplýsingar gefur Halldór s: 897 4210 eða
halldor@miklaborg.is

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

Landsbyggðin

4ra – 5 herbergja íbúð eða hæð í 101-105108. Rúmur afhendingartími.

2 - 3 herbergja

Sumarhúsi og lóðum í Grímsnesi og
Borgarfirði.

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

2ja herbergja íbúð í Kópavogi á 100% yfirtöku.

- Nánari upplýsingar gefur Heimir s: 893 1485 eða

Íbúð í Sóltúni fyrir fleiri en einn kaupanda.
- Nánari upplýsingar gefur Davíð s: 697 3090 eða
david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í 108 með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar gefur Svan s. 697 9300 eða svan@miklaborg.is

MIKLABORG

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

2ja – 3ja herbergja íbúðum á svæði 109-111
á 100% yfirtöku.

heimir@miklaborg.is

Einbýlishúsi og jörðum í 801 Selfossi.
- Nánari upplýsingar gefur Heimir s: 893 1485 eða
heimir@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Helga Jóhanna s: 899 2907 eða
helga@miklaborg.is.
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Í fasteignaviðskiptum
skiptir traust öllu máli
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Langamýri 28, 2.hæð Garðabæ. Sérhæð m. bílskúr
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 22.5.FRÁ KL 17:30-18
IÐ
OP

S
HÚ

Langamýri 28, Garðabæ, 2.H. VINSTRI ENDI:
Björt og falleg ca. 86 fm. björt og falleg íbúð
á annari hæð á frábærum stað í Garðabæ
auk bílskúrs. Sérinngangur, þvottaherb.
innan íbúðar og risloft yﬁr hluta íbúðar.
Einstaklega góð staðsetning við opið svæði.
Verð 27,5 millj.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 22.5.
FRÁ KL 17:30-18

Tómasarhagi 45 miðhæð m. bílskúr
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18

OP

IÐ

H

ÚS

Vesturberg 161-raðhús-há lán
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21.5 KL.17:30-18
S

PIÐ

O

Vesturberg 161 Ca. 198 fm. gott raðhús á
tveimur hæðum við Vesturberg. 4 svefnherbegi. Stórar svalir með miklu útsýni.
Innbyggður bílskúr. Verð 35,9 millj. Há
lán geta fylgt.

Vesturgata 55, 3h.
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 23.3.KL 18-18:30
S

OP
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Vesturgata 55, 3.hæð t.v. Ca. 50 fm. vel
skipulögð íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýli.
Suðsursvalir frá stofu. Frábær staðsetning.
Verð 18,4 mill.
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 23.5.
FRÁ 18-18:30
VIÐAR SÝNIR, GSM. 694-1401.

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

Raðhús

Hverafold-parhús á sjávarlóð
Einstaklega vel staðsett, talsvert endurnýjað parhús
m. innbyggðum bílskúr við Hverafold í Grafarvogi.
Húsið er á einstökum stað við sjóinn neðst í
Grafarvoginum. Lóðin er skjólgóð og í góðri rækt.
Skipti möguleg á íbúð í Fossvogshverﬁ og víðar í
austurborginni. Verð 47,5 millj.

ELLIÐAVAÐ - ÚTSÝNI
Glæsilegt ca 220 fm raðhús á frábærum stað í
nágrenni Elliðavatns. Húsið sem er á tveimur
hæðum er allt innréttað á smekklegan, stílhreinan
og vandaðaðn máta. Stórar suðursvalir með
frábæru útsýni. Verð 54,9 mllj. Allar nánari
uppl. gefur Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali.
s. 896-8767.

Bræðraborgarstígur 9
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 23.5.KL.17:30-18
Síðumúli-skrifsofuhúsnæði
Ca. 194 fm. bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á
annari hæð við Síðumúla. Parket á gólfum, Húsnæðið hefur ýmsa möguleika í skipulagi. Verð
29,9 millj.
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Ca. 71 fm. glæsileg íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi í vesturborginni.
Íbúðin skiptist í stofu. opið
eldhús, rúmgott svefnherbergi
og baðherbergi. Frá stofu eru
stórar svalir með sjávarsýn á 3
vegu. Íbúðin er á annari hæð að
Bræðraborgarstíg 9 og er
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3ja herbergja
OPIÐ HÚS FRÁ KL. 17:3018 FIMMTUD. 23.5.

Tómasarhagi 45 ,miðhæð: Falleg rúmlega 120
fm. mikið endurnýjuð hæð ásamt rúmlega 30
fm. bílskúr á góðum stað við Tómasarhaga. 4
svefnherbergi. Eldhús m. nýlegri innréttingu.
Stórbrotið útsýni til sjávar. Skjólgóður pallur
á lóð með skemmtilegu útsýni yﬁr Ægisíðuna.
Verð 44,9 millj.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:30-18
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EIGNIR VIKUNNAR

Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Vandað hús til ﬂutnings.
Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar
sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í ferðageiranum, Eins væri hægt að innréta það sem sumarhús
o.ﬂ. Húsið er við Fjallkonuveg og selst til ﬂutnings af
lóð, Brunabótamat 25.250.000 Verð 13 millj.

Dragháls-til sölu eða leigu
Ca. 721 fm. gott iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við
Dragháls. Malbikað plan, stórar innkeyrsludyr og
mikil lofthæð. Vörulyfta milli hæða. Til sölu eða
leigu. Haﬁð samband og gerið tilboð.

Hrísateigur 2.hæð

Skipholt-Góð 3ja herb.
Mjög góð ca 90 fm þriggja herbergja íbúð á 3. hæð
í góðu og nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi Íbúðin sem
er vel skipulögð er með stórri stofu með útgengi út
á góðar svalir og tveimur ágætum svefnherbergjum.
Verð 24,9 millj. Allar nánari upplýsingar veitir: Einar
Guðmundsson lögg. fasteignasali s. 896-8767.

Ca. 85 fm. gullfalleg 3ja herbergja íbúð á annarri hæð í
þríbýli. Íbúðin er talsvert endurnýjuð og vel skipulögð. Húsið
stendur á stórri lóð.
Verð 25,9 millj.

Einbýli

Reynihvammur-Kópavogi-einbýli
Ca. 207 fm. Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús með bílskúr á skjólgóðum stað í suðurhlíðum
Kópavogs. Skipti möguleg Verð 51,9 millj.

SUMARHÚS VIKUNNAR

Sumarhús

Sumarhús Skorradal
Samtals ca. 100 fm. vandað og
reisulegt sumarhús á eignarlóð
við Skorradalsvatn. Á aðalhæð
eru 3 svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi á efri hæð
er 1 herbergi og opið rými. Á
lóð er geymsluskúr, dúkkuhús
o.ﬂ. Góður pallur með heitum
potti er við húsið. Húsið er
arkitektateiknað og vandað.
Stutt í góða golfvelli og aðra
tómstundaastöðu.

Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóðGÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð
selst með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð frá borginni. Verð 15,9 millj. Áhvílandi
ca. 10,5 mill.

Sumarhús-Borgarﬁrði
Endurbyggt ca. 54 fm. fallegt hús á stórri lóð á
fallegri kjarri vaxinni lóð í Kálfhólabyggð, Borgarﬁrði. 50 ára lóðarleigusamningur með heimild til að
byggja annann bústað. Mjög hagstætt leigugjald.
Verð 12,5 millj.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suðaustan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu
frístundahverﬁ. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar
eru í grónum móum og er útsýni yﬁr Apavatnið
og til fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn eru við
lóðarmörk. Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm. Verð
er 1.800.000.- á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU
KEYPTAR SAMAN!

Sumarhús Efri Reykjum
Fallegt sumarhús vel staðsett á gróinni eignarlóð
milli Laugarvatns og Geysis. Í húsinu eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofa og opið eldhús. Góður
pallur með heitum potti er við húsið. Hitaveita er í
húsinu. Innbú fylgir. Verð 15,5 millj.

Eyrarskógur eignarland, Lán getur fylgt
C.a. 65 fm. vandaður og vel viðhaldinn bústaður
með svefnlofti. Bústaðurinn er vel staðsettur á
gróinni eignarlóð í Eyrarskógi nálægt Hvalﬁrði, .
Möguleiki á að yﬁrtaka lán allt að 10 millj.Verð
14,6 millj

Óskum eftir:
2ja, 3ja og 4ra
herbergja íbúðum í Linda og
Salahverﬁ í Kópavogi

Hæðum í Hlíðum, Teigum,
Vogum , Melum og Högum.

Skrifstofuhúsnæði
í austurborginni og í Kópavogi

Sumarhús Eyrarskógi-skipti á bíl möguleg
Sumarhús á fallegum stað nálægt Reykjavík á viðráðanlegu verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. Auk
þess geymsluskúr. Skipti möguleg á allt að tveggja
milljóna króna bíl. Verð 6,9 millj.

Sumarhús á vatnsbakkalóð.
Gott sumarhús á ca. 1,5 ha, eignarlóð á vatnsbakka
í landi Austureyjar við Apavatn. Skiptist í 3 svefnherbergi, kojur í tveimur þeirra, þannig að það er
svefnpláss fyrir fjölda manns. Húsið stendur á einstökum stað á vatnsbakka og stutt er í alla þjónustu
á Laugarvatni. Verð 17.9 millj.

Hvað kostar
eignin mín?
2ja, 3ja og 4ja
herbergja víðs vegar á
höfuðborgarsvæðinu.
Verðbil 16-30 millj.

Kíktu á

www.fold.is
– eða hafðu samband
í síma
552 1400 / 694 1401

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

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
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Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.
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Róbertsson
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Davíðsson
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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
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Þórarinn
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Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
3ja herbergja

Bakkavör 5 opið hús á milli 17,30 til 18 þann 21.05
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Um er að ræða 142,6 fm. neðri sérhæð
ásamt 30,9 fm. bílskúr. Góð mjög vel
skipulögð hæð með stórum suðvestursvölum, þrjú svefnherbergi, íbúð er mikið
endurnýjuð, m.a. nýlegt eldhús. Parket
og flísar á gólfum. Að utan er komin tími
viðhald. V. 44m. Nánari uppl. veitir Ellert
893-4477 eða ellert@valholl.is

Leifsgata - 2 íbúðir

Stærri eignir

Sérhæðir

Til sölu glæsileg 91.5 fm íbúð á 3 hæð ásamt
glæsilegri 30 fm stúdíóíbúð í bakhúsi. Eignirnar eru
algjörlega endurnýjaðar á vandaðann hátt. Stærri
íbúðin er fjögurrra herbergja. Parket á gólfum.
Suðursvalir. Skipti möguleg á ódýrari eign. Bárður H
Tryggvason sýnir, hafið samband 896-5221.

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við
Álftavatn
Glaðheimar - bílskúr.
Til sölu 85 fm íbúð á jarðhæð ásamt 28 fm bílskúr
í góðu fjórbýlishúsi. Íbúðin var öll standsett 2005.
Nýlegar innréttingar. Nýlegt gler. Íbuðin er laus strax.
Sérinngangur. Nýleg timburverönd í suðvestur. Frábær
staðsetning. Áhvílandi 19 milljónir hagstæð lán. Verð
26.7 millj. Bárður verður á staðnum s-896-5221.

Höfum tekið í sölu fallegt 84,8 fm sumarhús við
Selmýrarveg rétt við Álftavatn í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið sem er með þremur svefnherbergjum er mikið endurnýjað. Byggt var við það 2004
og á sama tíma var það endurnýjað að innan og utan.
Endurnýjað eldhús og baðherbergi, 100 fm verönd
með heitum potti. Hitaveita,eignarland og fallegt
umhverfi. Húsið selst með öllum sem í því er. Verð
27,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Glæsilegt einbýli Kópavogsmeginn
við Fossvoginn.
Höfum tekið í sölu eitt af betri útsýnishúsum við
Huldubraut í Kópavogi. Húsið sem er 330 fm er á
tveimur hæðum. Glæsilegar innréttingar, stórar og
bjartar stofur, glæsilegt útsýni úr húsinu sem stendur
á sjávarkambinum. Þetta er eign fyrir vandláta.
Möguleiki á séríbúð á neðri hæð. Verð 97,5 milj.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Heiðar
Friðjónsson í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is.

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm
bílskúr
Höfum tekið í sölu frábærlega staðsetta 147,7 fm
neðri sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi
og tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm
bílskúr. Vel með farin hæð í gamla upprunalega
stílnum. Hús í góðu ástandi, búið að laga þak,
skólplagnir, rafmagn og fl. Verð 41,5 milj, uppl. veitir
Heiðar í s:693-3356. Hæðin er laus við kaupsamning.

Hraunbær - með aukaherbergi.

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 2 hæð ásamt 14 fm
aukaherbergi í kjallara. Öll endurnýjuð á vandaðann
hátt. Innréttingar, parket, rafmagn og fl. Herbergið er
með aðgangi að baðherbergi með sturtu. Verð 24.9
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5521.

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.

Vel staðsett einbýlishús við Akrasel
í Seljahverﬁ
Höfum tekið í sölu vel staðsett ca. 300 fm einbýlishús
við Akrasel í Seljahverfi. Húsið er skrá 217,3 fm en
því til viðbótar eru um 80 fm sem eru nýttir. Möguleiki á séríbúð. Efri hæðin er stór og björt og skiptist
í stórar stofur, eldhús, þrjú svefnherb. og baðherb. Á
neðri hæð eru þrjú svefnherbergi og stór bílskúr með
mikilli lofthæð. Verð 53,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Sumarhús Svínadal
Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólfplata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning
4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr
Sólvallagata - 3. og 4. hæð.
Góð samtals 156 fm íbúð á tveimur hæðum. Efri
hæðin er nýtt sem séríbúð í dag og er skráð 51,5 fm
og er með sérinngang og var öll tekin í gegn 2007.
Flott útsýni. Áhugaverð eign á þessum vinsæla stað.
Verð 49,5 m. uppl. Þórarinn s. 844-6353.

Höfum tekið í sölu góða 4ra herb. 159,1 fm íbúð
á 4-hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr við Ásakór í
Kópavogi. Þrjú rúmgóð herb. Rúmgóðar stofur
og opið eldhús, uppþvottarvél og ískápur fylgja.
Rúmgóður bílskúr. Verð 37,9 milj. Uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð. 79,3 fm íbúð
ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu. Sérgeymsla í
kjallara. Tvö svefnherbergi m. fataskápum. Góð innrétting í eldhúsi. Baðherbergi með baðkari og tengi f.
þvottavél. V. 25,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Skorradalur - Vandað hús
Glæsilegt 50,4 fm heilsárshús í landi Indriðastaða
Skorradal og með frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir. Tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir pallar.
Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar.
Heitur pottur á verönd. Uppl. Sigþór S: 899 -9787.

4ra herbergja
Glaðheimar - Sérinngangur
Austurkór Kóp. - Glæsileg hús í
byggingu.
Flétturimi með bílskúr

Glæsileg 265 fm parhús á einstökum útsýnisstað.
Afhendast rúmlega tilb. u. tréverk. Loft fullmáluð.
Rafmagn verður fullfrágengið, tenglar og rofar
frágengnir. Öll innfeld halogen ljós frágengin og ísett.
Bárður H Tryggvason sölustjóri sýnir eignina, gsm
896-5221.

Mjög góð ca. 108 fm íbúð á 2 hæð með sér inngangi
af svölum, aðeins einn stigi upp, góður ca 24 fm bílskúr fylgir íbúð. Parket og flísar á gólfum, glæsilegt
útsýni, öll sameign til fyrirmyndar. V. 27,5m. Nánari
uppl. veitir Ellert 893-4477

Notaleg 70 fm kjallaraíbúð innst í botnlanga. Tvö
svefnherbergi, annað m. fataskáp. Eldhús m.
nýlegri innréttingu. Útgengt frá stofu á hellulagða
suðurverönd. Baðherbergi m. baðkari og sturtu.
Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. V. 21,5 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Svarfhólsland í grennd við
Eyrarvatn
Gæsilegt heilsárshús á steyptum grunni. 86,4 fm
að stærð m. þremur svefnherbergjum. Stofa með
plankaparketi og fallegum frönskum gluggum á
þrjá vegu. Eldhúsi m. hvítri háglans innréttingu.
Baðherbergi m. sturtuklefa og innréttingu, Ca 200
fm verönd m heitum potti. Hitaveita, kalt vatn og
rafmagn. V 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við
Ennishvarf í Kópavogi

Borgarás - Garðabæ
Glæsilegt 212 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsið er fullbúið á sérlega vandaðann hátt, með
sérsmíðuðum innréttingum frá Axis. Parket á gólfum.
4 góð svefnherbergi. Hellulagt bílaplan með hitalögn,
timburverönd í suður. Fallegt útsýni af efri hæð.
Húsið er laust 1 júní. Verð 63.5 millj. Upp. veitir
Bárður í 896-5221.

Höfum tekið í sölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í
fjórbýli með fallegu útsýni yfir Elliðavatn. Íbúðin
skiptist í þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
eldhús og stofur. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.
Stórar suður svalir. Bílskúr í bílskúralengju. Verð 43,5
milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@
valholl.is.

Grensásvegur -mikið endurnýjuð

Háaleitisbraut - mögul. skipti á 2ja.
Mjög góð vel skipulögð 108,6 fm. íbúð á 2 .hæð í
góðri blokk. Góðar suðvestursvalir. Hús og sameign í
mjög góðu ástandi. áhv. ca 18,7m. Nánari uppl. veitir
Ellert 893-4477

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í góðri blokk.
Íbúð er mikið endurnýjuð, parket á flestum gólfum, öll
sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. Íbúð er laus.
V. 21,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Sumarhús

Eignarland - Gott verð
47 fm hús á 1 hektara eignarlandi. Tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými með
gegnheillri furu á gólfi. Kalt vatn og rafmagn tengt
við hús. Heitt vatn er komið á svæðið. V. 9,9 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Falleg 4ra herb 125,4 fm í
Víkurhverﬁ Grafarvogs
Fannafold - Einbýli á einni hæð
Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri götu. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli
lofthæð. Endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og
fallegur garður með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið
hús á góðum stað. V 49,9 m Uppl. og bókun á skoðun
Sigþór s: 899 9787.

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.

V. Þingvallavatn
Þórðarsveigur - lyfta- bílskýli
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

Fallegt og notalegt 48 fm sumarhús á eignarlandi í
landi Miðfells við Þingvallavatn. Tvö svefnherbergi.
Eldhús og stofa í opnu rými, spónarparket á gólfum.
Baðherbergi m. sturtu. Innbú utan persónulegra
muna fylgir með. V. 9,9 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Þóroddsstaðir - Í grennd v.
Laugarvatn
80 fm sumarhús í góðu ástandi. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Tvær stórar stofur ásamt eldhúsi. Pallur
fyrir framan og til hliðar v. hús.7400 fm lóð. V. 9,9
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

EGILSGATA
101 Rvk. 135,7 fm sérh. með bílskúr.
Nýlega standsett. Verð 41.9 m.

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

FRÓÐAÞING
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LANGALÍNA 15-23
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203 Kóp.
Einbýlishús. 417 fm.
Steinsteypt. Fullbúið
á glæsilegan hátt að
innan sem utan. Fallegt
útsýni. Stór bílskúr.
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G

Stórglæsilegar íbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

REKAGRANDI
107 Rvk. Snyrtileg, vel við haldin
2ja herb íbúð. Verð 19,9 m.

ESPILUNDUR
210 Garðabær.
Einbýli á einni hæð.
Stúdíoíbúð/skrifstofurými í svefnherbergi.
Fallegur garður með
timburverönd og verkfærageymslu.
Verð 54,5 m.

STRIKIÐ
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210 Garðabær.
82 fm. 2ja herb. Stæði í
bílageymslu. Yfirbyggðar
svalir. Fallegar innréttingar. Mikil þjónusta
í húsinu. .

6

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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LAUGARNESVEGUR
105 Rvk. 3ja herb. íbúð á 2. hæð.
Nýl. eldhús, suðursvalir,
Verð 23,9 m.
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HVASSALEITI
103 Rvk. 4ra herb 111 fm í VR
blokkinni. Góð og snyrtileg íbúð

búð

í
uka

A

.
SLÉTTUVEGUR
108 Rvk. 85 fm. 3ja herb. ásmt
24 fm bílskúr. Gott útsýni. Góð
og vel umgengin sameign.

FRÓÐAÞING
203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður
bílsk. 250 fm. Tilbúið til innréttinga. Fallegt hús og góður staður.

FLÓKAGATA
105 Rvk. 100 fm efri hæð,
útleiguherbergi í kjallara, góð
staðsetning.

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm.
Stórar þaksvalir. Góð staðsetning í
lokaðri götu. Verð 44,9 m.

LUNDEYJARSUND
Góður sumarbústaður í Grímsnesi.
Verð 8.7 m.
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Verð: 31,9 - 49,5 m
Stærðir: 108 -148,4 fm
Bílgeymsla
Lyfta
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Herb. 1

Stærð: 71,8 fm
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Herb. 7

Stærð: 342,6 fm

Herb. 4

Stærð: 96,1 fm
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Herb. 3

Stærð: 91,9 fm
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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

Nýhöfn - 210 Gbæ.

Hlynsalir - 201 Kóp.

Glæsilegar 152 fm og 160 fm íbúðir hannaðar af Rut Káradóttir með bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ.
Íbúðirnar hafa óhindrað útsýni yﬁr Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð. Fullbúin sýningaríbúð
til sýnis. Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells. Verð 55,5 millj. Nánari uppls. á skrifst

Gott 226,8 fm parhús á tveim hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Óskráð
rými er á neðri hæð. Skipti möguleg á minni eign í sama hverﬁ. Verð 62,9 millj.

Fyrir fjársterkan erlendan aðila vantar okkur til kaups eða leigu stórt
einbýlishús, helst með aukaíbúð, í Garðabæ eða 101 Reykjavík
S

PIÐ
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O

Hringbraut 111, 3ja h. til h. - 101 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

Frakkastígur - 101 Rvk

Breiðahvarf - 203 Kóp

Frjóakur - 210 Gbæ

Opið hús þriðjudaginn 21. maí kl 17:30-18:00.
Björt og falleg 54,2 fm. 2ja herb. íbúð á 3. og efstu
hæð á góðum stað í Vesturbænum. Stutt í Háskólann,
miðbæinn og fallegar gönguleiðir meðfram sjónum.
Laus við kaupsamning. Verð 17,9 millj.

Björt og falleg 4ra herb. íbúð í 3 hæða fjölbýli í
góðu ástandi. Parket og ﬂísar á gólfum. Útg. á svalir
úr stofu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Gott
skápapláss. Verð 27,5 millj.

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

Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum skráð
402,9 fm með hesthúsi eða gestahúsi. Stór lóð.
Fallegt og vel hannað einbýlishús í Funkis stíl. Frábær
útsýnisstaður nálægt Elliðavatni. Verð 48,5 millj.

Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ: Glæsilegt
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm.
bílskúr. Gott skipulag og vandaðar innréttingar. Góð
staðsetning. Verð 95,6 millj.

Þrastanes - 210 Gbæ

Súlunes - 210 Gbæ.

Háteigsvegur - 105 Rvk

Grundartangi - 270 Mos

Mánatún - 104 Rvk

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.

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.

Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð
á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 99,5 m.

Stórglæsilegt, mikið endurnýjað 353,6 fm. einbýli
með yﬁrbyggðri 11 metra sundlaug. Aukaíbúð með
sérinng. Rekstrarleyﬁ fyrir ferðaþjónustu. Tvöf. 57 fm.
3ja bíla bílsk. Gróið og fallegt umhverﬁ. Stutt í stofnbrautir, góða skóla, golfvöll og alla þjónustu. Einstök
eign. Skipti möguleg. Verð 85 millj.

Glæsileg 90,1 fm. 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í nýlegu
lyftuhúsi á vinsælum stað miðsvæðis í borginni.
Þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar. Fallegt
útsýni. Húsvörður. Gott sér bílastæði í bílageymslu.
Góð aðkoma. Verð 35,9 millj.

NÝBYGGINGAR

Akurhvarf - 203 Kóp.

Holtás - 210 Garðabæ

Láland - 108 Rvk

Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yﬁr
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverﬁ. Stutt í
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

Vandað og vel skipul. 216,9 fm. einbýli á einni hæð
í Ásahverﬁ í Garðabæ. Fallegar stofur, stórt eldhús,
3-4 svefnh., stór verönd með heitum potti. Innb. bílskúr. Einstakt sjónarhorn yﬁr á Bessastaði, Snæfellsjökull í baksýn. Lækkað verð 73,9 millj.

Glæsliegt 213,3 fm einbýlishús á einni hæð auk 52,6
fm bílskúrs neðst í Fossvogsdalnum. 5 svefnherb.
fataherb. 2 baðherb. rúmgott eldh. og stór stofa.
Falleg verönd með heitum potti. Verð 99,6 millj.

Austurkór - 203 Kóp.
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herb. íbúðir. Húsið er fjölbýlishús á tveimur hæðum, 8 íbúðir á hvorri hæð, 16
íbúðir í allt. Inngangar eru aðskildir ,beint að utan í hverja íbúð. Hverjar 2 íbúðir á efri hæð deila stiga og
aðkomupalli. Sameiginlegar vagna-og hjólageymslur auk sorpskýla eru á lóðinni fyrir framan inngangana.
Öllum íbúðum á efri hæð fylgja svalir. Fyrir íbúðir á jarðhæð er verönd, sérnotaﬂötur,á suðurhlið.
Verð frá 19,6 millj.

Vatnsstígur - 101 Rvk

Klappakór - 203 Kóp

Glæsileg fullbúin 173 fm íbúð á 5 hæð. Gluggar til
suðurs, vesturs og norðurs. Einstakt útsýni. Parket
og ﬂísar á gólfum, innréttingar úr hnotu. Stæði í bílageymslu. Laus ﬂjótlega. Verð: 86,5 millj.

Vel skipulögð 3-4ra herb. íbúð á fyrstu hæð í
fjórbýli. Sérinngangur og stæði í bílageymslu.
Lóð út frá stofu. 2 svefnherbergi, vinnuherbergi,
baðherbergi, sér þvottahús innan íbúðar, eldhús og stofa samliggjandi. Verð 26,9 millj.

Framnesvegur - 101 Rvk
Fallegt og talsvert endurn. raðhús á 3 hæðum á besta
stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjónvarpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Lækjasmári - 201 Kóp.
Snyrtileg 100,2 fm 4ra herb. íbúð
á 3. hæð. Verð 27,9 millj.

Stallasel - 109 Rvk
Stallasel 7, 109 R. Vel skipulagt, mikið endurnýjað
191,8 fm. einbýli á einni hæð á friðsælum stað innst í
lokaðri götu. 3-4 svefnh., stórt endurn. eldhús, góður
bílskúr. Auðveld kaup: skipti möguleg á minni eign og
lán að upphæð 34 millj. getur fylgt. Verð 54 millj.

Laugavegur - 101 Rvk
75,8 m2, 3ja herb. íbúð með sérinngang á 2. hæð við
Laugaveg. Laus til afhendingar strax.
Verð 25,9 millj.

Norðurbakki 21, Hafnarfirði.
Um er að ræða afar góðar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi við Norðurbakka. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús verða ﬂísalögð. Allar íbúðir eru með sér stæði í
bílageymslu. Örfáar íbúðir eftir, hagstæð verð. Sölumenn Stakfells sýna.

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

PIÐ

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

BRÚNAVEGUR - 801 SELF.

GNITAHEIÐI 8a - 200 KÓP.
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OPIÐ HÚS - ÞRIÐJUDAGINN 21.MAÍ FRÁ
KL 17:30 - 18:00
Einbýlishús með möguleika á aukaíbúð,
sambyggður bílskúr. Fjögur svefnherbergi.
Eignin er samtals 202m2.
V. 59.9millj.

Á vinsælu sumarhúsahverfi í Úthlíð í
Bláskógabyggð er þessi fallegi 55m2
sumarbústaður með heitum potti. Húsið var
byggt árið 1991 en endurnýjað að innan árið
2000.
V. 14.2 millj.

Sigurður Fannar 897-5930.
siggifannar@landmark.is

Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is

ÞÓRSGATA - 101 RVK.

TRÖLLAKÓR 203 KÓP.

OP

Þórarinn
Thorarensen

*

Landmark leiðir þig heim!
MARBAKKABRAUT 6 - 200 KÓP

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

IÐ

S

ÁSBRAUT - 200 KÓP.

D

Vandað
að og fallegt raðhús á tveimur hæðum
að viðbættu risherbergi. Fjögur svefnherbergi.
Íbúðin er 148.3m2 og bílskúrinn 24.8m2.
Sólpallur með heitum potti.
V. 45.9 millj.
Sigurður Fannar 897-5930.
siggifannar@landmark.is

2ja herbergja íbúð á jarðhæð á góðum stað
í Kópavoginum. Íbúðin er 46.3m2 að stærð
hefur verið endurnýjuð að hluta.
Gott áhvílandi lán frá Íslandsbanka. c.a.
11.6mkr með 50þús afborgun á mánuði.
V. 13.9 millj.
Sigurður Fannar 897-5930.
siggifannar@landmark.is

SUÐURGATA – 220 HFJ.

JÖRFAGRUND – 116 RVK

S
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4ra herbergja íbúð á eftirsóttum stað í
miðborginni. Íbúðin er á 3.hæð og er 88m2 að
stærð. Góð lofthæð og fallegir gluggar.
V. 32,5 millj.

Ný 80,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. Hæð
með sérinngang. Stæði í bílageymslu fylgir.
Íbúðin skilast full frágenginn með gólfefnum.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
V. 23,9 millj.

Virkilega fallega 108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð í
tvíbýli. Eign í góðu ástandi. Eignin er tveimur
hæðum, hringstigi á milli hæða. Baðherbergi
á báðum hæðum.
V. 24,9 millj.

Sigurður Fannar 897-5930.
siggifannar@landmark.is

Þórarinn s. 770-0309 eða Sigurður s. 896-2312

Þórarinn s. 770-0309

Björt og falleg 90,4 fm. 3ja herbergja íbúð
á 1. hæð með sérinngang. Stór lóð með
suðurverönd. Eignin í mjög góðu ástandi
bæði að innan sem utan, íbúð öll nýmáluð að
innan. Áhvílandi 9,7 millj. óverðtryggt lán.
V. 19,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

BARÐAVOGUR – 104 RVK

BRÍETARTÚN – 105 RVK

GARÐAFLÖT – 210 GARÐABÆR

NORÐURTÚN – 225 GARÐABÆR

Virkilega falleg 200,5 fm. efri sérhæð í tvíbýli,
þ.a. 22,8 fm. bílskúr. Eldhús allt standsett
2012 bæði innréttingar og tæki. Eignin
hefur fengið gott viðhald á síðustu árum.
Sérinngangur.
V. 49,9 millj.

Falleg og töluvert endurnýjuð 63 fm, 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð. Nýleg eldhúsinnrétting frá HTH. Gluggar íbúðar og svalir
málaðar s.l. sumar. Hjónaherbergið er rúmgott
og minna herbergið tilvalið sem barnaherbergi
eða skrifstofa. V. 18,2 millj.
Sigurður fasteignasali 896-2312,
eða ss@landmark.is

Fallegt og mikið endurnýjað 185,1 fm einbýlishús á einni hæð á Flötunum í Garðabæ.
Nýlega var þak endurnýjað, hús einangrað og
steinað að utan og skipt um glugga og gler falleg lóð. V. 49,9 millj.

Fallegt og vel við haldið 198,2 fm einbýlishús
á einni hæð með fallegum og grónum garði í
Álftaneshverfi í Garðabæ. Í húsinu eru fimm
svefnherbergi, stofa, borðstofa og tvö baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr. V. 46,9 millj.

Sigurður fasteignasali s. 896-2312,
ss@landmark.is

Sigurður fasteignasali s. 896-2312,
ss@landmark.is

Þórarinn s. 770-0309

Sveinbjörn Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur löggiltur fasteignasali.
Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is
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REYKJABYGGÐ 55 - EINBÝLISHÚS.
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FJALLALIND 91 - PARHÚS

VESTURGATA 56 - 4RA HERBERGJA

ÁSTÚN 2 - 3JA HERBERGJA

FÍFURIMI 38 - RAÐHÚS

LANGABREKKA - NEÐRI SÉRHÆÐ

GAUTLAND - 4RA HERBERGJA

ÞORLÁKSGEISLI - 4RA HERBERGJA

GARÐASTRÆTI - 2JA HERBERGJA

KRUMMAHÓLAR - 2JA HERBERGJA

ÁLFHEIMAR - ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARBRAUT - IÐNAÐARBIL KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 19:00 - 19:30.126 fm einbýlishús auk 47,8 fm bílskúrs á góðum stað í Mosfellsbæ. Samtals er
húsið 173,8 fm Fjögur svefnherbergi. Björt stofa með timburverönd
til vesturs. Innangengt í bílskúrinn sem er með tveimur innkeyrsludyrum. Stór og góður garður 900 fm. Verð 36,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Fallegt 189
fm tveggja hæða parhús með innbyggðum 27 fm bílskúr á þessum
eftirsótta stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa
og borðstofa. Góðar innréttingar. Parket, ﬂísar og teppi á gólfum.
Fallegur fullbúinn garður. Verð 53,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL 17:15 - 17:45. Góð 98 fm
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Vesturbæ Reykjavíkur. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Eldhús með ljósum viðarinnréttingum. Björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi, sturtukleﬁ. Fallegt hús á góðum stað.
LAUS STRAX. Verð: 26,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Falleg 79
fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í Fossvogsdalnum
Kópavogi. Glæsilegt ﬂísalagt baðherbergi. Björt og rúmgóð stofa
með vestursvölum. Eldhús með fallegum innréttingum. Tvö svefnherbergi með góðum skápum. Verð 24.9 millj.
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OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ kl. 17:30 - 18:00. Gott 130
fm tveggja hæða raðhús auk rislofts á fallegum og rólegum stað
í Grafarvoginum. Tvær samliggjandi stofur með útgengt á suðurverönd með heitum potti. Eldhús opið í stofu. Þrjú svefnherbergi.
Gestasnyrting. Flísalagt baðherbergi. Stutt í alla þjónustu. LAUS
STRAX. Verð: 33,8 millj.

Falleg 69 fm 2ja herbergja íbúð með sérinngangi í kjallara í þríbýli
á þessum eftirsótta stað við miðbæ Reyjavíkur. Stórt svefnherbergi.
Stór og björt stofa. Fallegar eldri innréttingar. Parket og ﬂísar á
gólfum. Stór og fallegur garður. Verð 22,9 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 142 fm neðri sérhæð með bílskúr í
fallegu tvíbýli í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa
með útgengt á timburverönd. Góðar innréttingar. Parket og ﬂísar á
gólfum. Fallegt útsýni. Verð 33,5 millj.

Björt og rúmgóð 61 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi.
Eldhús með góðri eldri innréttingu. Rúmgóð og björt stofa með norðursvölum. Flísalagt baðherbergi. Rúmgott svefnherbergi. Góð sameign.
Stutt í þjónustu. Sérgeymsla í kjallara. LAUS STRAX. Verð 13,5 millj.

Vorum að fá í einkasölu 102 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu fjölbýli á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Þrjú svefnherbergi. Stór og björt stofa með suðursvölum. Eldri góðar innréttingar. Parket, dúkur og teppi á gólfum. Fallegt útsýni. Góð sameign.
Verð 29,5 millj.

Fokhelt 172,7 fm verslunarrými í Álfheimum sem er á götuhæð
og í kjallara. Götuhæðin er ca 100 fm með þremur inngöngum
og skiptist í opið rými og snyrtingu. Kjallarinn er ca 72 fm og er
geymslurými Ekkert áhvílandi. Verð 19,9 millj.

Mjög falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi ásamt stæði
í bílageymslu. Eldhús er opið í stofu, falleg innrétting. Stór og
björt stofa með suðvestursvölum. Þrjú svefnherbergi. Fataherbergi. Þvottahús. Fallegt ﬂísalagt baðherbergi. Áhv. 21 millj.
Verð 31.9 millj

157 fm iðnaðarbil á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Lofthæð er
ca. 5,5 m. Eignin er eitt stórt opið rými með afstúkaðri skrifstofu.
Milliloft er yﬁr skrifstofu. Stór og góð lóð er fyrir framan eignina og
ágæt aðkoma. LAUST STRAX - EKKERT ÁHVÍLANDI. Verð 15,9 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • Gsm: 895-2049 • stefan@storborg.is

• Heildareignin er um 2.800 fm.
Eignin selt í heilu lagi eða hlutum.
• Götuhæð getur selst sér, sem t.d. sem
veitinga- eða skemmtistaður sem er
tilbúinn til rekstrar.
• Skrifstofuhæðir geta selst sér.
• Glæsilegt atvinnuhúsnæði, verslun,
veitingahús og skrifstofur.
• Eitt af kennileitum í Miðbæ Reykjavíkur.
• Húsið er til afhendingar strax.
• Húsið er einstakt af allri gerð og hönnun.
Teiknað af Guðjóni Samúelssyni.

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

Eirhöfði 2-4 - 110 Rvk. - Til leigu.

gjofsemgefur.is
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Blaðberinn
bíður þín

T

NÚ ER RÉTTA TÆKIFÆRIÐ
MIKIL EFTIRSPURN ER NÚNA EFTIR EIGNUM

OG ÞVÍ ER ÞETTA RÉTTI TÍMINN TIL AÐ SETJA
ÞÍNA EIGN Á SÖLU. FRÍTT VERÐMAT.

Frábær staðsetning – 10.000 fm. afgirt lóð. Höfum fengið í leigumeðferð vel
staðsetta lóð og 540 fm. atvinnuhúsnæði (límtrésskemma) á besta stað á höfðanum. Lóðin er óvenju stór, afgirt 9.800 fm. sem býður uppá mikla mögurleika.
Skammtíma og langtíma leiga kemur til greina.
Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í s. 893-2233

Grandatröð - Hf. - Matvæla/Fiskvinnsluhús

Ég hef dýrmæta og góða reynslu í fasteignaviðskiptum og
stend við bakið á þér alla leið.
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Elín Viðarsdóttir Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905 elin@fasteignasalan.is

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

18,9 m

Birkiholt 2 íb. 203

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

xOpið hús þriðjud. 21.05. kl 17.00-17.30
xRúmgóð 2ja herbergja, 76,2 fm
xSér inngangur
xÞvottahús innan íbúðar
x2.hæð
xRúmgóðar svalir, 8 fm

35,0 m

Stangarholt 26

xOpið hús þriðjud. 21.05. kl 18.00-18.30
x6 herbergja íbúð, 4 svefnherbergi
x29,8 fm bílskúr
xEldhús endurnýjað 2007
xVel viðhaldinn eign
xSkipti möguleg á minni eign

Nýkomið sérlega gott 825 fm atvinnuhúsnæði, matvæla/fiskvinnsluhúsnæði á
sérlóð 2400 fm. Öll leyfi til staðar, Fullbúin eign. Laust fljótlega.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Fjarðargata - Verslunarhúsnæði - Hf.
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Save the Children á Íslandi

25,9 m
26,9 m

Hraunbær 102H

xOpið hús miðv.d. 22.05. kl 17.30-18.00
xRúmgóð 4ra-5 herbergja, 121,6 fm
xSérgarður
xLítið fjölbýli, 2ja hæða
x4 íbúðir í stigagangi
xRúmgóðar svalir á heilli hlið íbúðar

36,9 m

Veghús 3

xOpið hús miðv.d. 22.05. kl 18.30-19.00
x5 rúmgóð svefnherb.
xBílskúr 24,2 fm
x2 baðherbergi
xÞvottahús innan íbúðar
xSkipti möguleg á minni eign

Glæsilegt verslunarhúsnæði á jarðhæð (áður íslandsbanki) Frá 200 – 300
fermetrar. Einstök staðsetning.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Óskað er eftir tilboðum í leigu á hluta af
húsnæðinu á Gufuskálum í Snæfellsbæ

27,9 m
49,9 m

Leiðhamrar 42

Save the Children á Íslandi

xOpið hús miðv.d. 22.05. kl 19.30-20.00
xParhús á tveimur hæðum, 165,8 fm
xRúmgóð 4-5 herbergja eign
xFallegur arkitektúr innan eignar
xMöguleiki á sk.á minni, opin st.setning
xBílskúr og 2 verandir
LÆKKAÐ
VERÐ

LAUS VIÐ
KAUPSAMNIN
G

39,9 m

Háteigsvegur 24

xOpið hús fimtud. 23.05. kl 17.30-18.00
xRúmgóð 4ra herb hæð, 143,7 fm
x3 svefnherbergi
xBílskúr með útleigumöguleika
xSérinngangur
xTengi fyrir þvottavél á baði
LÆKKAÐ
VERÐ

LAUS VIÐ
KAUPSAMNIN
G

15454 – Gufuskálar - til leigu
Ríkiskaup fyrir hönd Fasteigna ríkissjóðs auglýsa hluta af húsnæði og
aðstöðu ríkisins á Gufuskálum til leigu.
Um er að ræða eignir með fastanúmerin 224-2646, 224-2013 og eignarhluta
ríkisins (58,85%) í 224-2012 samtals 2968 m² samkvæmt Þjóðskrá Íslands –
fasteignaskrá.
Húsnæðin eru í misjöfnu ástandi en ástandslýsing fylgir með gögnunum.

24,9 m

Klukkurimi

xÍbúðin er laus við kaupsamning
xRúmgóð 4 herb., 101,5fm
x3 góð svefnherbergi
xSér inngangur
xNýlega endurnýjað baðherbergi
xGott viðhald

www.fasteignasalan.is

39,9 m

Rauðalækur

x5 herbergja hæð, 134,6 fm
xBílskúr, 17,6 fm
x2 stofur
xÞvottahús innan hæðar
x2 svalir, aðrar 47 fm
xSkipti möguleg á minni eign

Húseignin verður til sýnis í samráði við Þór Magnússon í síma 862 7000 milli
kl. 17 og 19.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 4. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ruth
Einarsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

sölufulltrúi

lögfræðingur

sölufulltrúi

skjalagerð
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Finndu okkur á Facebook

Háaleitisbraut - 4ra + bílskúr

Sundlaugavegur 20. 6 herbergja íbúð.
PIÐ

Sólvallagata 64 - glæsileg 3ja. Opið hús á morgun.
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Vel skipulögð mikið endurbætt 133,5 fm íbúð í fjölbýlishúsi með sérstandandi
bílskúr. Íbúðin er í góðu ástandi, góðar svalir og útsýni. Nýlegar innréttingar og
gólfefni eru í íbúðinn ásamt hluti af glerjum og þakjárni. Góð eign miðsvæðis.
V. 28,5 m.
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Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 18:30.
Mjög rúmgoð og vel skipulögð um 131 fm hæð, fjögur svefnherb. og tvær stofur.
Tölvert endurnýjuð eign, m.a. eldhús og parketi. Hús nýlega viðgert.
Verð 34,9 millj.

Laugalind 2 - 4ra herb. Opið hús

Opið hús á morgun miðvikudag 22. mai frá kl. 17:30 - 18:00.
Sérlega glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu hæð. Nýlegt eldhús, parket, innihurðir
o.ﬂ. Stórar 18 fm suðvestur svalir með útsýni. Bílastæði á baklóð. Frábær staðsetning. Verð 25,9 millj.

Klapparhlíð 9 - 2ja herb.- Opið hús
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Allir vilja Heimili - Góð sala sala!
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OPIÐ HÚS Í DAG 17:30-18:00
Óskum eftir fasteignum af öllum stærðum og gerðum á söluskrá okkar. Góð sala
Góð 2ja herbergja 67fm íbúð á 2.hæð við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í undanfarið. Traust og fagleg þjónusta á sanngjörnu verði. Hringdu núna í 5306500
ﬂísalagt anddyri, Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Flísalagt baðherbergi, og athugaðu hvað við getum gert fyrir þig.
innaf því er þvottahús. Björt stofa og eldhús með góðri innnréttingu. v. 19,9m

Opið hús í dag kl 17:30-18:00
Vönduð 4ra herbergja íbúð með stórum sólpalli og sérinngangi. Eignin er í litlu
fjölbýlishúsi í vinsælu fjölskylduhverﬁ í Kópavogi. Eignin er skráð 121,1 fm með
þvottahús og geymslu innan íbúðar. V. 34,9m

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

Settu þína eign í öruggar hendur!

Kristján hrl.

Albert

Sölvi

Bjarnheiður

Þorgeir

Snorri

Helga

Heimir
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Sölufulltrúi
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Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúi

Sölufulltrúii

414-4488

821-0626

618-0064

414-4488

696-6580

699-4407

869-4131

822-3600
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%ROODJDWDÃ 105 RVK

6NDIWDKOtêÃ105 RVK

+iOVDîLQJÃ 203 KÓP

0DUNDUÁ|WÃ 210 GBR

Glæsileg og töluvert endurnýjuð 190 fm
efri sérhæð ásamt risi með sér inngangi. Bílskúr er þar af 22,2 fm. Tvöföld stofa
með arni 5 svefnherbergi, stórt eldhús.

Vel skipulögð og björt 4ra herbergja 130
fm sérhæð á 1. hæð á góðum stað efst
við Skaftahlíð. Tvöföld stofa og 3 svefnherbergi. Eldhús með borðkrók. Parket á
gólfum.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Vel skipulagt 211 fm parhús með innbyggðum 26 fm bílskúr á góðum stað í kóSDYRJLPHêPLNOX~WVìQL\ÀU(OOLêDYDWQ
svefnherbergi.Skilast tilbúið til innréttinga.

Virkilega smekklegt einbýlishús 5-6 herbergja á einni hæð ásamt 50m2 bílskúr
YLê 0DUNDUÁ|W  *DUêDE    íDU DI HU
íbúðin 152 m2 og bílskúrinn 50.m2.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

2SLèK~V¿PPDt

Bókið skoðun !

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús mið 22. maí 17:30 - 18:00
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Bókið skoðun !

m

2

bílsk

111

3

Nei

6WHLQDJHUêLÃ 108 RVK

/DPEDVHOÃ 109 RVK

9DWQDJDUêDUÃ 104 RVK

*U

Einstakt og fallegt einbýlishús á kyrrlátum
stað í botnlangagötu í hinu vinsæla SmáíE~êDKYHUÀ+~VLêKHIXUYHULêJHUWXSSRJ
endurnýjað að innan sem utan á síðustu
árum.
Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Virkilega smekklegt einbýlishús 5-6 herbergja á 2 pöllum ( 6 tröppur ) ásamt
EtOVN~U6DPWDOVPîDUDIHUtE~êLQ
PRJEtOVN~ULQQP

*Ðé85)-É5)(67,1*$5.26785DWYLQQX
iðnaðar, eða lagerhúsnæði við Vatnagarða. Eignin er í útleigu. Hátt til lofts. Möguleiki að kaupa alla eignina.

)DOOHJRJEM|UWÀPPKHUEHUJMDtE~êI\UVWX
hæð (miðhæð). Tvöföld stofa og 3 svefnherbergi. Eldhús með borðkrók. Parket á
JyOIXP)UiE UVWDêVHWQLQJ

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Nánari uppl. veitir albert@hofudborg.is

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Bókið skoðun !

Bókið skoðun !

+|IXêERUJIDVWHLJQDVDODÃ+OtêDVPiUDK

Bókið skoðun !

QDKOtêÃ 105 RVK

Bókið skoðun !

êÃ.ySDYRJXUÃ6tPLÃ)D[
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Hofslundur í Garðabæ.
www.berg.is • GSM 897 0047
Vel staðsett 273 fm. einbýli sem skiptist í 138 fm. hæð,
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali 69 fm. kjallara og 66 fm. bílskúr. Húsið stendur á fallegri
eignarlóð á vinsælum stað. 1756
Petur@berg.is

Laxatunga.

Sumarhús við Sog.

Grenibyggð í Mosfellsbæ.

Raðhúsalengja, 6 einingar, 240 fm. á tveimur hæðum.
Rúmlega fokhelt, 4 svefnherbergi, tvennar svalir. Nánast
fullbúið að utan. Hagstætt verð. 24-25 m. 1878

Glæsilegt 98 fm. sumarhús austanmegin við Sogið. Góðar
innréttingar. Upptekin loft. Fyrsta ﬂokks frágangur. Stórir
sólpallar umhverﬁs hús. Harðviðar gólfklæðning í pöllum.
Heitur pottur og hitaveita. Kjarrivaxið land. 8575

Mjög fallegt 164 fm. parhús í ﬂottu viðhaldi vinsælum stað í
Mosfellsbæ. Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Heitur pottur. Allt fyrsta ﬂokks. Fallegur garður.
Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita. V. 39.9 m. 8582

Háteigur á Akranesi.

Grettisgata.

Kvíslartunga í Mosfellsbæ.

Litlikriki , Mosfellsbæ.

Austurbyggð við Laugarás.

Fallegt og vel byggt einbýli, 130 fm. hæð og ris auk
kjallara á ﬂottum stað í gamla bænum á Akranesi.
Gott viðhald. Laust strax. V. 24,8 m. 8586

Mjög vel staðsett 37,5 fm. kjallaraíbúð við
Grettigötu. Snyrtileg eign í góðu viðhaldi. Hellulagt
bílaplan og snyrtilegt umhverﬁ. V. 11,9 m 8589

Tveggja hæða raðhús 240 fm. á tveimur hæðum. Búið
er innrétta eignina að mestu leyti. Góð eldhúsinnrétting.
Baðherbergi klárað. Eftir að setja gólfefni. Laus strax.
V. 36 m. 2145

Mjög ﬂott 60 fm. tveggja herb. íbúð við Litlakrika íi Mosó.
Flott eldhús og vandað baðherbergi, allt ﬂísalgt með góðum græjum. Laus strax. Sér inngangur. V. 16,5 m. 2201

Glæsilegt og vel hannað einbýli á einum fallegasta útsýnisstað á Suðurlandi. 231 fm. einbýli, með góðum innréttingum. Hiti í gólﬁ, ﬂísar og parket. Allt fyrsta ﬂokks. 5432

Vantar allar gerðir eigna á skrá
Frítt verðmat, hringdu núna!

534 1020

899 8546

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Sveinn G. Guðmundsson
Sölufulltrúi / Vélfræðingur
S: 899 8546
sveinn@domusnova.is

TIL LEIGU
Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur fasteignasali
gretar@domusnova.is

Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogi
322 fm. skrifstofuhúsnæði
2. hæð (lyfta)
257-514 fm. lagerhúsnæði
Uppl. um verð í síma

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

PIÐ

S

HÚ

Um 322 fm. nýtt og glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 2. hæð með lyftu sem skiptist í stórt opið vinnurými /sal, 4 lokaðar
skrifstofur (ca. 21-38 fm.), eitt fundarherbergi, bjart eldhús, borðkrók, prentararými og 2 salerni. Mikil lofthæð með góðri
lýsingu, lagnastokkar á veggjum, parket á gólfum og vandaðar innréttingar. Möguleiki er á að leigja hluta húsnæðisins.
Einnig er til leigu 257-514 fm. lagerhúsnæði með 8-10 m. lofthæð í sömu byggingu.

O

HAMRAKÓR 3

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 21. MAÍ FRÁ KL. 17:30-18:00

Berjarimi 12
Opið hús í dag milli kl 18.00-19.00

PIÐ

Blaðberinn
bíður þín

S

HÚ

O

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

Laus við kaupsamning.
Vel skipulögð og góð íbúð á 3. hæð auk bílskýlis í sérlega góðu fjölbýli á
útsýnisstað í Grafarvoginum. Íbúðin er samtals 113,5 fm. með bílskýli.
Verð 23,9 millj.

Blaðberinn...

Tvílyft 255 fm einbýli / tengihús í Hamrakór 3. Fallegt og velskipulagt hús.
Ca. 140 fm sólpallur og afgirtur garður.
** Skipti á minni eign koma til greina**

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

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

Save the Children á Íslandi

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Grandahvarf - Hæð með bílskúr
Til sölu glæsileg 125 fm hæð með frábæru útsýni, ásamt 25 fm bílskúr,
samtals 150 fm. Möguleiki á stuttum afhendingartíma. Verð 44.9 m.

9O7 2OO3
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smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Mótorhjól

BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð
2004, ekinn 131 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboð 790.000. Visa Euro raðgreiðslur
mögulegar. Rnr.410056.
GÓÐ KAUP ! Yamaha Grizzly
YFM700cc 4X4 árg 2008 ek 12 þ.km
allt yfirfarið verð aðeins 760 þús !!!!!!!!

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax.
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

E 50 AMG ! AÐEINS 900 stgr ! M-Benz
E 50 AMG V8 350 HÖ árg 1997 ek 198
þ.km Hlaðinn búnaði nyskoðaður verð
900 !!! (8648989)

LEXUS Is200. Árgerð 2003, ekinn
180 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.490.þ. Tilboð 1190.þ Rnr.121465.

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

Harley Davidson ultra classic 2005
ekið aðeins 6200 mílur 6 gíra kassi,
race tuner, rhinehard púst o.f.l. Fallegt
og vel með farið hjól. Uppl. í s. 8989543

Reiðhjól

Bílar óskast
BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
CITROEN C4. Árgerð 2005, ekinn
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Tilboð
770.000. allt að 100% lán Visa/
EuroRnr.410080

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

Bílar til sölu

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

BÍLAR og TÆKI TIL SÖLU
VELAMIDSTODIN.IS maggi@metanbill.
is S:5 800 439

Frábært úrval af fatnaði og
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk,
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt
fleira í úrvali.

HOBBY 680. Árgerð 1994, gengið
báðu megin við hjónarúmið, auka
borðkrókur, frábært stöðuhýsi,
nýskoðað og klárt. Verð 2.290.000.
skipti ódýrara. Uppl í síma 695-7000
Rnr.150457.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is
Netbílar er nú þegar orðin ein
vinsælasta bílasalan í bænum. Beinið
viðskiptunum til okkar það mun
reynast yður happa drjúgt. Símakall
til bílasala yðar útvegar yður fullar
Upplýsingar.

KIA Sorento lx - 164 hö. Árgerð 2010,
ekinn aðeins 40 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Tilboð 3.990.000. var 4.490.000
Rnr.192812

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu
framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is
VW Golf árg.‘03, ek.173 þús.
skoðaður‘14. Verð 690 þús. áhv. 160
þús. Uppl. hjá Bílaborg í síma 517
1111.

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö.
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000.
Rnr.990381. Staðgreiðsluverð kr:
6.590.000,- Eigum einnig 2011 og
2010.

BMW 520D 2011 F10. Meiriháttar bíll
ekinn 35 þkm sjálfskiptur, rafmagn
í rúðum ofl. Verð 7,9 mkr uppl. 617
4888

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

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
LEXUS Rx 400 hybrid. Árgerð 2007,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.990332.
Staðgreiðsluverð kr: 4.490.000,-

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET,
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V,
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins
4stk eftir, Komdu og skoðaðu,

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

2012 DÍSEL frábær kaup. Volvo S60
árg 9/2012 ekinn 18þkm. Sjálfsk,
leður, rafmagn í rúðum og sætum,
nálægðarskynjarar, regnskynjari, ofl.
ofl Nývirði 6,8mkr tilboð 5,7 mkr uppl.
617 4888

Sendibílar

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2007,
ekinn 130 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.390.000. Rnr.160050.
Staðgreiðsluverð kr: 2.990.000,-

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

Fellihýsi

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road,
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, bensín/metan,
leður, lúga, Bakkmyndavél, 7 manna,
Einn með öllu, Flottur bíll, Ásett verð
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

til sölu

Bátar

3

4
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Vinnuvélar

SMÁPARTAR.IS
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.

Viðgerðir
BÍLFIX
Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix
Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Bókhald
Alhliða bókhaldsþjónusta fyrir
fyrirtæki og einstaklinga. Við stofnum
einkahlutafélag, opnum vsk númer
og komum þér af stað ókeypis. AP
Bókhaldsþjónustan s. 698-8985
petur@apbokhald.is

VANTAR ÞIG AÐ LÁTA SJÁ
UM BÓKHALDIÐ?

Símaspá, spái í spil, ræð drauma,
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S.
891 8727 Stella.

Ég tek það að mér. Ég reikna launin og
sé um VSK og allt annað sem tilheyrir
bókhaldi. Ef þú vilt að ég aðstoði þig,
vertu þá í sambandi í síma 8622365
eða sendu mér póst á BR@talnet.is

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

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

Rafvirkjun

Húsaviðhald

RAFVIRKJAR S. 618 2610

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

MÚRVIÐHALD SÍMI 770
4520 HÚSAVIÐHALD NÝBYGGINGAR

GAUI PÍP

Allar múrviðgerðir - steining
- múrar -

Getur bætt við sig verkefnum
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren,
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

áratuga reynsla.
Smiðir - málarar - háþrýstiþvottur
- píparar.
Netfang: murvinna@gmail.com

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450
Get tekið að mér venjuleg heimilisþrif.
Er vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 &
690 2084.

Garðyrkja

Parket og sólpallaslípun um allt
land.20 ára reynsla og þjónusta.
Hágæða efni eins og Junckers
og Bona. www.parketmeistarinn.
is 7728100. Geymið auglysinguna.
Smíðum gólfefnalista eftir máli.

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. fl.
Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 866
9784 & 775 6622.

VIÐHALD FASTEIGNA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Allskyns viðhald en sérhæfum okkur
í gluggaskiptum. Upplýsingar í síma:
869 4479.
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

ELDRI MÚRARI
Eldri múrari óskar eftir múrverki
td. múra bílskúra, kjallara, einnig
flísalögn. S. 866 3175

Tökum að okkur alla almenna
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar.
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

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

AH-RAF
LÖGGILDIR
RAFVERKTAKAR.
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna ahraf@ahraf.is Hermann s:
845-7711 Arnar s: 897-9845.

Trésmíði
INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587
0777.

Önnur þjónusta

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

MÁLARAMEISTARI

Bílaþjónusta

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni.
Fáðu tilboð þér að kostnaðalausu .
TréogMálun ehf. Kristján 692 5735.

Búslóðaflutningar

ÞARFNAST BÍLAPLANIÐ
ÞRIFA EÐA VIÐHALDS?
Við bjóðum upp á eftirfarandi:
Götusópun
Gangstéttarsópun
Þvott á götum, bílastæðum og
gangstéttum Málun og merkingar
á bílastæðum
Malbiks- og kantsteinaviðgerðir
Grasslátt og umhverfishreinsun
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is S:
577 5757 eða gamur@gamur.is

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

Nudd

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

Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-12. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

Spádómar

Varahlutir
BEAUTY IN BLACK
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ
Nýjar vörur frá Eik design. Opið
þrið-föst frá 13-18 Sími 6956679 www.
beautyinblack.is

KEYPT
& SELT
Til sölu
FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

EÐAL PARTAR
Eigum varahluti í margar tegundir
af Mercedes Benz og marga fleiri
bíla. Kaupum bíla til uppgerðar og
niðurrifs. Opið frá kl. 10-18 virka daga.
Auðbrekka 4 (bakvið) S. 555 1159.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

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

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

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

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur
trjáklippingar fyrir húsfélög og
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. 1850.-kr/kg
www.myranaut.is s. 868 7204.

Eigum til á lager lok í stærðum,
217x217, 217x235, 235x235, 217x174,
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðinum í dag. Litir:
Brúnt eða Grátt. www.Heitirpottar.is
Sogavegur 3, Sími 777 2000.
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TILBOÐ ÓSKAST !

Þjónusta

Miele gas helluborð, glerháfur, svartar
granit borðplötur 3stk. Allt mjög
nýlegt og vel með farið. Uppl í S 898
0775 milli 17:00 - 19:00

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Húsnæði óskast
Óska eftir lítlli íbúð eða studió
(með húsgögnum) í Reykjavík
fyrir bandaríkjamann sem verður
í starfsnámi í Reykjavík í 7 vikur í
sumar. Um er að ræða tímabilið frá
14. júní til og með 2. ágúst n.k. (helst
í póstnúmerum 101 eða 104). Uppl.
gefur Vilhjálmur í s. 892 0018.

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 )

Sumarbústaðir
Upplýsingar í síma 661 7000.
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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.

Save the Children á Íslandi

ATVINNA
Atvinna í boði

SUMARHÚSALÓÐIR TIL
SÖLU
Í landi Kílshrauns á Skeiðum
18 km, fyrir austan Selfoss. 55
mín, akstur frá Reykjavík. Fallega
mosavaxið hraun eða tún, góðar
til gróðursetningar, vegur, vatn,
símastrengur og 3ja fasa rafmagn
komið að lóðarmörkum. Til
afhendingar strax.
Uppl. í síma 824 3040 Hlynur.

GRÓÐURHÚS TILBOÐ !!!
6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með
hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300.

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

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

Verslun

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur er með opna
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með áherslu á Hugræna
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í S. 841-7010. hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TILKYNNINGAR

Ökukennsla

Tilkynningar

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

Óskum eftir fólki í úthringistarf á
kvöldin. Góðir tekjumöguleikar fyrir
réttan aðila. Hentar vel sem aukastarf.
Uppl. gefur Ágúst í 770-2277 eða
agust@tmi.is

Save the Children á Íslandi

Mikið úrval sumarbústaða til leigu
út um allt land. Búngaló - www.
bungalo.is
Söluskoðanir á S og V-land. Góð sala.
Jón Rafn hjá Valhöll S: 695-5520.

Atvinnuhúsnæði

Til bygginga

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar
langveikum börnum 26 Maí kl. 13.00
miðaverð 1500 frítt fyrir 12 ára og
yngri.

HÚSNÆÐI
fasteignir

Húsnæði í boði
HÖFUM TIL LEIGU
MARGSKONAR
ATVINNUHÚSNÆÐI.

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.

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

HEILSA
Heilsuvörur

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

og Lagerhúsnæði

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.
12-18. www.leiguherbergi.is

- Allar mögulegar stærðir Hafðu samband. jonvikingur@
fyrst.is, Símar 533 1316 - 892
1316 - Alltaf opið.

Geymsluhúsnæði

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

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

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.

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

Til leigu stórt íbúðarhús með bílskúr
um 14 km. frá Selfossi. Einnig er
hægt að leigja útihús og tún kringum
bæinn. Uppl. í símum 864 3853 863
5223 og 694 9889

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

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

Nudd
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Verslunar - Skrifstofu - Iðnaðar

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS

TANTRA NUDD

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Óskað er eftir tilboðum í leigu á hluta af
húsnæðinu á Gufuskálum í Snæfellsbæ

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

Um er að ræða fjölskyldurekinn, huggulegan veitingastað á besta stað,
við Laugaveg. Staðurinn er í fullum rekstri og er allur
nýinnréttaður með nýjum tækjum, innréttingum og búnaði.
Góður veitingasalur, fullkomið eldhús og flottur bar.
Góður rekstur á góðum stað sem hentar vel fjölskyldu eða einstaklingum
sem vilja eignast skemmtilegt fyrirtæki í vaxandi atvinnugrein.
Besti tíminn framundan með komu erlendra ferðamanna.
Hagstæður leigusamningur á húsnæðinu til 10 ára í senn.
Allar upplýsingar gefur undirritaður:
Stefán Hrafn Stefánsson hdl
gsm: 895-2049
stefan@storborg.is
Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina Sigtún 2
í Mýrdalshreppi.

TANTRA NUDD

15411 – Sigtún 2, eigandi
Ríkissjóður Íslands.

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

fundir / mannfagnaður

Aðalfundur

15454 – Gufuskálar - til leigu
Ríkiskaup fyrir hönd Fasteigna ríkissjóðs auglýsa hluta af húsnæði og
aðstöðu ríkisins á Gufuskálum til leigu.
Um er að ræða eignir með fastanúmerin 224-2646, 224-2013 og eignarhluta
ríkisins (58,85%) í 224-2012 samtals 2968 m² samkvæmt Þjóðskrá Íslands –
fasteignaskrá.
Húsnæðin eru í misjöfnu ástandi en ástandslýsing fylgir með gögnunum.

Aðalfu
Aðal
fund
ndur
ur S
Sam
amta
taka
ka llun
ungn
g as
gn
asjú
j kl
jú
klin
inga
g vver
ga
erðu
ðurr ha
hald
ldin
innn
fimmtudaginn 23. mai 2013 kl. 20 í SíBS húsinu að
Síðumúla 6 (ge
g nggið inn baka til)).
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf, samkvæmt lögum samtakanna. Önnur mál. Veitingar í lok fundar.
Vonumst til að sjá ykkur sem flest.

Stjórn Samtaka
lungnasjúklinga

TIL SÖLU:
VEITINGASTAÐUR VIÐ LAUGAVEG

Húseignin verður til sýnis í samráði við Þór Magnússon í síma 862 7000 milli
kl. 17 og 19.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, Reykjavík fyrir kl. 10.00
þann 4. júní 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Um er að ræða steinsteypt
einbýlishús á þremur pöllum með
innbyggðum bílskúr sem stendur
á 750 m² leigulóð. Húsnæðið er er
laust frá og með 1. júní nk.
Húsið er samtals 210,3 m², byggt árið 1977 og hefur verið mikið endurnýjað að
utan og eldhús og bað var endurnýjað fyrir nokkrum árum.
Brunabótamat er kr. 45.800.000,- og fasteignamat er kr. 18.750.000,- samkvæmt
Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Önnu Birnu Þráinsdóttur í síma
488 4305.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann
28. maí 2013 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV
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SUDOKU
LÉTT

DREPFYNDIÐ
ÞRIÐJUDAGSKVÖLD
Með áskrift að Stöð 2 fylgja:

20:05

MODERN FAMILY

Glænýr þáttur af vinsælustu gamanþáttunum í dag.
Fjölskyldurnar þrjár sem fylgst er með eru óborganlegar.
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9.
Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta
tölublaði Fréttablaðsins.

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Það getur vel verið
að þú kallir þetta
stelpumynd en þú
verður að viðurkenna að endirinn
snerti við manni!

Ok...

Það er sko
í lagi að sýna
smá tilfinningar Jói!

Ég sýni
tilfinningar!

Núna!
Nú?
Þessi mynd fékk
Hvenær? mig til að vera
alveg sama, það
er tilfinning!

Þú átt frekar
Þá er
létt með að fá demanturinn
þá tilfinningu á ferilskránni
hef ég tekið
minni!
eftir!

20:30

HOW I MET YOUR MOTHER

Ein besta gamansería síðustu ára. Leit Ted að draumadísinni
heldur áfram á meðan vinirnir fylgjast með.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Hvað get ég sagt?
Söfnunin hefur
reynst mér vel.

20:50

TWO AND A HALF MEN

Ashton Kutcher er frábær í hlutverki kvennabósans Walden
sem hittir fyrrum eiginkonu sína í þættinum í kvöld.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Er í lagi með hana?
Ég veit ekki!
Ég spyr
hana!

MAMMA!
Lóa steig
á býflugu!

Mamma vill vita
hvort hún sé
ómeidd.

Hvernig veit
mamma að
þetta er „hún“?

21:05

COLD FEET

Bráðskemmtilegir breskir þættir sem fjalla um fólk á fertugsaldri sem tekst á við raunir dagsins, hvert með sínum hætti.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Fyrsta skrefið í átt að mistökum er að reyna.

FÍTON / SÍA

Homer Simpson

22:00

CRANK: HIGH VOLTAGE

Hörkuspennandi tryllir sem fjallar um Chev Chelios sem er
í kapphlaupi við tímann. Hér er Jason Statham í feiknaformi.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. pest, 6. einnig, 8. langar, 9. nam
burt, 11. leyfist, 12. einkennis, 14.
flækju, 16. ambátt, 17. skjön, 18.
egna, 20. bókstafur, 21. skrifa.

8

14

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

5

LÓÐRÉTT
1. vindhviða, 3. tveir eins, 4. gufuskip,
5. hamfletta, 7. góðgirni, 10. óvild, 13.
fugl, 15. heimsálfu, 16. persónufornafn, 19. bardagi.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. kvef, 6. og, 8. vil, 9. tók,
11. má, 12. aðals, 14. flóka, 16. þý, 17.
mis, 18. æsa, 20. pí, 21. rita.
LÓÐRÉTT: 1. þota, 3. vv, 4. eimskip,
5. flá, 7. góðfýsi, 10. kal, 13. lóm, 15.
asíu, 16. þær, 19. at.

2

1

Ofurmótinu í Sandnesi lauk á
laugardag með sigri Karjakins.
Heimsmeistarinn Anand fór illa
með Hammer sem lék síðast 20.
-Hf8-d8.

Hvítur á leik Heimsmeistarinn lék
21. Rxf7! og eftir 21.-Kxf7 22. Dxe5
reyndist svartur alveg varnarlaus
vegna hótana 23. De7+ og 23. Hxh7+.
Svartur reyndi 22. -Hxd6 en Anand
reyndist auðvelt að innbyrða vinninginn.
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ACNE

Erum með frábær eintök
af bílum á tilboði í maí

STELLA
MCCARTNEY

TILBOÐ

HVÍTT FRÁ TOPPI TIL TÁAR Ítalski

fatahönnuðurinn Giorgia Tordini klæðist
hvítu frá toppi til táar á tískuvikunni í
Mílanó í febrúar.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hvítt og létt
Hvíti liturinn, eða litleysan öllu heldur,
verður vinsæll í sólinni í sumar. Liturinn, sem hefur lengi táknað sakleysi
og hreinleika, sást í mörgum vorlínum
tískuhúsanna í ár og munu vinsældir
hans ná frá tískupöllunum í París til
gatna stórborganna líkt og sjá má.

KOMDU
GERÐU F STRAX Í DAG!
RÁBÆR
KAUP!

Rnr. 151716

TILBOÐSVERÐ!

MAZDA CX7
Nýskr. 10/07, ekinn 68 þús. km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.390.000

2.590 þús.

SUMARLEGT Ljósmyndarinn Candice Lake klæðist hvítum,

víðum buxum á tískuvikunni í Sidney.

TILBOÐ

Rnr. 151155
SUBARU LEGACY WAGON LUX
Nýskr. 01/10, ekinn 91 þús. km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.490.000

TILBOÐ kr. 2.880 þús.

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

TILBOÐ kr. 2.680 þús.

TILBOÐ

Rnr. 101823
RENAULT MEGANE BERLINE
Nýskr. 11/09, ekinn 57 þús. km,
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.780.000

TILBOÐ kr. 1.290 þús.

Rnr. 141048

Rnr. 151206

HYUNDAI SANTA FE II V6
Nýskr. 09/07, ekinn 100 þús. km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.620.000

TILBOÐ kr. 2.290 þús.

TILBOÐ

NISSAN NAVARA 4WD SE
Nýskr. 02/07, ekinn 96 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.580.000

TILBOÐ kr. 1.990 þús.

Rnr. 151471

Rnr. 130345
TOYOTA LAND CRUISER 120VX
Nýskr. 03/08, ekinn 101 þús. km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 5.220.000

TILBOÐ kr. 4.690 þús.

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

www.facebook.com/bilaland.is
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OF MIKILL METNAÐUR? Opnunartónleikar Listahátíðar, sem fram fóru í Eldborg, náðu ekki flugi að mati gagnrýnanda Frét-

tablaðsins. Hugmyndin var góð en innblástur vantaði.

Tónlistin var í
fyrstu bráðfyndin og
sniðug, en varð svo
býsna endurtekningarsöm–og eftir því leiðinleg.

Hálfgerður
bastarður
TÓNLEIKAR ★★★★★
Opnunartónleikar Listahátíðar
Bang on a Can All-Stars flutti verk eftir
ýmsa höfunda.
ELDBORG

Norræna húsið
21. maí kl. 20.00:

POW-WOW
Söngur og hringdans frá
frumbyggjum Kanada
Tónleikar
ó
a með hinu
hinum
h nnu heimsfrægu Northern Cree
– aðgangur ókeyp
óókeypis!
Northern
hern Cree haf
hafa geﬁð út 37 plötur, verið
tilnefndir til 6 grammy verðlauna og hlotið
margar viðurkenningar fyrir tónlist sína.
www.northerncree.com

Sturlugötu 5 101 Reykjavík S. 5517030 www.norraenahusid.is

Listahátíð byrjaði með tónleikum
sem áttu að einkennast af samruna
listgreina. Slíkur samruni er einmitt markmið hátíðarinnar í heild,
eins og lesa má um á heimasíðu
hennar. En er hann spennandi?
Vandamálið við samruna ólíkra
tónlistarstrauma er að útkoman
verður stundum hálfgerður bastarður. Gott dæmi er þegar akademísk tónskáld reyndu að blanda
saman klassík og djassi fyrir
tæpum hundrað árum. Þau ætluðu
að setja djassinn í hámenningarbúning. Hann þótti ekki nógu mikil
list eins og hann var fyrir. Þessi
tilraun misheppnaðist. Jú, vissulega urðu til eins konar bræðingsverk. En þau blikna í samanburðinum við alvöru djass þess tíma.
Á tónleikum í Eldborg í Hörpu
á föstudagskvöldið var gerð álíka
tilraun. Nema að nú var það rokk í
búningi klassískrar tónlistar, rafmögnuð kammermúsík. Eða ef ég
má orða það þannig: Myrkir músíkdagar á Aldrei fór ég suður.
Bang on a Can All-Stars kom
fram á tónleikunum. Leikið var á
slagverk, klarinettu, selló, píanó,
kontrabassa og gítar. Verk voru
flutt eftir mismunandi tónskáld.
Það voru Jóhann Jóhannsson,
Thurston Moore úr Sonic Youth
og Tyondai Braxton, sem var á
tímabili í framsæknu rokksveitinni Battles. Önnur tónskáld voru
Julia Wolfe, Florent Ghys, Christian Marclay, Todd Reynolds, David
Lang og fleiri. Sumar tónsmíðar
voru rokkkenndar, aðrar akademískar og framúrstefnulegar. Mínímalismi var áberandi, mikið um
þrástefjun, síendurtekin stefbrot.
Yfirskrift tónleikanna var Field
Recordings. Tónskáldin höfðu
verið beðin að taka upp það sem

þau vildu (eða finna eitthvað gamalt); umhverfishljóð, ýmiss konar
tónlist, hvað sem var. Síðan áttu
þau að semja tónsmíðar og byggja
þær á upptökunum á einhvern hátt.
Á tónleikunum voru sumar tónsmíðarnar líka tengdar við myndbandsverk. Kvikmyndirnar voru
flottar, og hljóðfæraleikurinn var
í alla staði fagmannlegur. Þetta
hefðu getað orðið frábærir tónleikar. Hvað brást?
Vandamálið var tónlistin sjálf.
Þrátt fyrir að hugmyndin með upptökunum hafi verið góð, var tónlistin engu að síður misjöfn. Jú,
upphafstónar ýmissa verka voru
oft áhugaverðir, eins og til dæmis
Casino Trem eftir fyrrnefndan
Braxton. Það byggðist á upptökum
á hljóðinu úr spilakössum. Tónlistin var í fyrstu bráðfyndin og sniðug, en varð svo býsna endurtekningarsöm – og eftir því leiðinleg.
Hið sama má segja um flest
annað. Tónlistin eftir Jóhann
Jóhannsson var reyndar falleg,
og lagið eftir Thurston Moore var
óneitanlega glæsilegt. En hin verkin voru yfirleitt bara hugmyndir
sem ekki var unnið nægilega vel
úr.
Í stuttu máli má segja um tónleikana að innblásturinn hafi vantað. Í staðinn sveif einhver tilfinningakuldi yfir öllu saman, sem var
undirstrikaður með hvössu, hörðu
og fremur litlausu hljóði úr hljóðkerfi salarins. Fyrir bragðið var
atburðarásin í tónlistinni sjaldnast
spennandi. Fókusinn var of mikið
á að búa til smart yfirborð og gera
framúrstefnulega kammertónlist
sexí. Þetta var reykur án elds.
Maður gekk út af tónleikunum
með hálfgert óbragð í munninum.
Tónleikum sem áttu að vera svo
hipp og kúl, svo flottir og sniðugir, svo menningarlegir og fínir,
en samt alþýðlegir. Kannski var
metnaðurinn einfaldlega of mikill.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Opnunartónleikar
Listahátíðar voru vonbrigði.

Save the Children á Íslandi

ELDHÚSDAGAR
í ORMSSON

20%
afsláttur af öllum HTH innréttingum í maí!
ELDHÚSIÐ ER HJARTA HEIMILISINS
HTH er metnaðarfullt danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu
á innréttingum í eldhús og baðherbergi – auk fataskápa.
HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, enda er dönsk
hönnun og danskt handverk eftirsótt og mikils metið um heim allan.
Komdu og upplifðu af eigin raun þá snilld, þegar saman fer listræn
sýn hönnuða, nákvæmar og framúrstefnulegar lausnir, framleiðsla
sem stenst fyllilega allan samanburð og uppfyllir ströngustu gæðaog umhverfisstaðla.

20%
afsláttur af
hágæða AEG
eldhústækjum*

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því nýjasta og
flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum. Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að
nýja draumaeldhúsinu þínu og gerum þér frábært verðtilboð.

Opið:

*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

VIRKA DAGA FRÁ KL. 10-18
Sjá: ormsson.is/innrettingar/

LÁGMÚLA 8 · REYK JAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821

5%
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Hin ávanabindandi sigurvíma
BAKÞANKAR
Álfrúnar
Pálsdóttur

þriðjudagstilboð
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð
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þriðjudagstilboð

ýÀ

STAR TREK 3D
MAMA

5.20, 8, 10.40
8, 10.10

LATIBÆR
OBLIVION

6
5.30, 8, 10.30

væri vinsæl íþrótt hér á landi. Faðir minn
dró mig stundum á völlinn þar sem ég
eyddi tímanum í dagdrauma uppi í stúku. Í
einni ferðinni standa pulsurnar í Akraborginni upp úr. Hitt sem stendur upp
úr var þegar allsber maður hljóp inn
á Laugardalsvöllinn og stöðvaði leikinn. Mér fannst þetta stórmerkilegur
atburður og hugsaði lengi eftir á hvað
hefði orðið um aumingjans manninn
eftir að öryggisverðirnir yfirbuguðu
hann á grasflötinni.
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SMÁRABÍÓ GLERAUGU SELD SÉR
STAR TREK 3D
KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK 3D LÚXUS KL. 5 - 8 - 10.45
STAR TREK
KL. 5.15 - 8 - 10.45
MAMA
KL. 10.15
THE CALL
KL. 8
EVIL DEAD
KL. 8 - 10.10
LATIBÆR
KL. 3.30
THE CROODS 3D ÍSL. TAL KL. 3.30 - 5.45
THE CROODS 2D ÍSL.TAL KL. 3.30 - 5.45
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ans. Mætti fyrir kurteisissakir upp í stúku,
með sólgleraugu og fylgdist meira með fólkinu í kring en leiknum sjálfum. Var í raun
sama um úrslitin, eða lét sem mér væri það.
Svo gerðist eitthvað. „Antisportistinn“ sem
hafði alltaf tekið dansgólfið á Sirkus fram
yfir knattspyrnustúkuna um helgar sá ljósið.

Í dag hef ég setið í flestum stúkum landsins, veit hvar bestu stæðin er að finna og
hvaða völlur er barnvænstur. Ég er nú að
halda með fjórða liðinu á höfuðborgarsvæðinu og hef klappað fyrir tveimur fyrir utan
landsteinana. Ég les meira að segja vefsíður
tileinkaðar íþróttinni, ekki bara af skyldurækni. Loksins hef ég líka náð tökum á rangstöðureglunni. Hvern hefði grunað?
EN ég er líka búin að komast að því hvers
vegna ég vildi sem minnst af íþróttinni vita í
byrjun. Knattspyrna er einstaklega taugatrekkjandi leikur. Þunn lína milli hláturs og
gráts. En eins ömurlegt og það er þegar þínu
liði gengur illa þá er gleðin sem fylgir sigri
frábær. Já, sigurvíman er ávanabindandi
eins og aðrar vímur og gerir það að verkum
að maður mætir ár eftir ár, með hjartað í
buxunum til að klappa fyrir sínum mönnum.

Valdi föt á Streisand
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minn á tuðrusparkinu kom mér
á óvart því ég ætlaði ekki að láta
glepjast þrátt fyrir þátttöku bónd-
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ÞESSI tiltölulega nýtilkomni áhugi


T.V. - BÍÓVEFURINN


EMPIRE

FILM

sumar fagna ég því að heil átta ár eru
síðan ég hóf minn feril sem knattspyrnuáhangandi. Ég er ein af þessum svokölluðu
„antisportistum“ sem æfði hestaíþróttir og
samkvæmisdans á yngri árum á meðan ég
hræddist bolta. Hljóp á eftir honum fyrir
kurteisissakir í leikfimi í grunnskóla en
reyndi að forðast það eins og heitan eldinn að
snerta boltann.

ÉG komst þó ekki hjá því að vita að fótbolti
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Edda Guðmundsdóttir, stílisti í New York, valdi fatnað á söngkonuna Börbru
Streisand kvöldið sem hún var heiðruð í Lincoln Center í New York.
„Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Ég er
tískustjórnandi fyrir viðburði hjá Film Society
of Lincoln Center og starfið felur meðal annars
í sér að fá fólk úr tískubransanum á viðburði
sem þessa og einnig að velja fatnað á framkvæmdastjóra Film Society of Lincoln Center
fyrir slíka viðburði,“ segir Edda Guðmundsdóttir stílisti. Hún valdi fatnað á Börbru Streisand þegar Film Society of Lincoln Center veitti
henni heiðursverðlaun þann 22. apríl.
Edda starfar sem stílisti í New York og vinnur meðal annars við tískuþætti fyrir tímarit og
auglýsingar og hún hefur tekið að sér verkefni
fyrir Opruh Winfrey og fréttakonuna Diönu
Sawyer. Edda segir samstarfið við Streisand
hafa gengið vel og að söngkonan hafi mætt vel
undirbúin undir viðburðinn. „Hönnuðurinn Donna Karan er ein af hennar bestu
vinkonum og hún var líka á staðnum
og skaffaði fötin,“ útskýrir Edda.
Aðspurð segir hún Streisand vera
viðkunnanlega konu með einstakan fatastíl. „Hún er mjög ákveðin
kona og vissi nákvæmlega hvað
hún vildi. Mér fannst gott að
vinna með henni og hún er mjög
viðkunnanleg og almennileg.“
Edda var viðstödd verðlaunaafhendinguna, sem fram fór í Lincoln Center, og segir kvöldið hafa
heppnast vel í alla staði. „Bill
Clinton hélt ræðu og Liza Minnelli og Tony Bennett sungu.
Mér fannst þetta mjög
skemmtilegt því þetta var
svokallaður „old Hollywood“-viðburður og það er
sjaldan sem manni gefst
tækifæri til að umgangast
slíkar goðsagnir.“
Næsta verkefni Eddu
fyrir Film Society of
Lincoln Center verður
að stílisera gesti á frumsýningu nýrrar kvikmyndar spænska leikstjórans Pedros Almodóvar, en
myndin verður frumsýnd
í Bandaríkjunum þann 4.
júní. „Það er alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt
verkefni að koma upp
og síðustu þrjú ár hafa
verið mikið kapphlaup við tímann,“
segir Edda að lokum.

SKEMMTILEG VINNA Edda Guðmunds-

dóttir starfar sem stílisti í New York. Hér er
hún ásamt vinkonu sinni, Áslaugu
Magnúsdóttur, á heiðurskvöldi
Börbru Streisand.

140

milljón
eintök af hljómplötum Börbru
Streisand hafa selst
um heim allan.
Hún er meðal
vinsælustu
skemmtikrafta
heims og spannar
ferill hennar tæpa
hálfa öld. Hér má
sjá Streisand
umrætt kvöld í
pilsi og bol frá
vinkonu sinni
Donnu Karan.

sara@frettabladid.is
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HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

THE GREAT GATSBY
KL. 6 - 9
THE GREAT GATSBY 3D ÓTEXTAÐ KL. 9
THE NUMBERS STATION KL. 5.50 - 8
PLACE BEYOND THE PINES KL. 6 - 9
EVIL DEAD
KL. 10.10
FALSKUR FUGL
KL. 6

BORGARBÍÓ

MAMA
NUMBERS STATION
EVIL DEAD
THE CALL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

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

5%

EFTIR

ÓMAR RAGNARSSON

12
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18
14
NÁNAR Á MIÐI.IS
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ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950

ON THE ROAD

HANNAH ARENDT

IN MEMORIAM?

JAGTEN

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!

KR

MIÐINN

IN MEMORIAM?

(L)

18:00, 20:00

HANNAH ARENDT

(12)

17:50

THE HUNT (JAGTEN)

(12)

17:50, 22:00

ON THE ROAD

(L)

20:00, 22:20

DÁVALDURINN

(16)

22:10

ÞETTA REDDAST

(L)

20:00
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Öﬂuðu fjár fyrir Hringinn
Góðgerðakvöld til styrktar Barnaspítala Hringsins fór fram í Laugardalshöll nýliðið föstudagskvöld.

GÓÐIR GESTIR Þeir Kolbeinn, Gunnar og Bjarki voru á

meðal gesta.

BAZ LURHAMNN Leikstjórinn sér eftir

því að hafa ekki leikstýrt Harry Potter.

Hafnaði að
stýra Potter
SKEMMTU SÉR Anna Pálsdóttir, Ingi og Eiríkur
SUMARLEG Jónas Kristinsson, Andrea Röfn, Ásdís, Öder og Rúnar Kristinsson voru á meðal gesta á fjáröflunar-

kvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BROSMILD Þorsteinn og Ingibjörg brostu blítt til ljósmyndara Fréttablaðsins.

MEÐ SLAUFU UM HÁLSINN Hörður og Hrafnkell voru

smart klæddir.

Önundarson stilltu sér upp fyrir ljósmyndara í Laugardalshöllinni.

SPARIKLÆDDAR Helga Jóna og Katrín skemmtu sér vel
á umræddu góðgerðakvöldi.

Baz Luhrmann sér eftir því að
hafa hafnað boði um að leikstýra
ævintýramyndinni Harry Potter
og viskusteinninn. Á þeim tíma
vissi hann ekkert um galdrastrákinn og ævintýri hans.
Í viðtali í The Graham Norton
Show sagði hann: „Þau hringdu
í mig og þrátt fyrir að ég elski
myndirnar og bækurnar núna
hugsaði ég þá „Hvað er þetta
eiginlega?“. Svo sagði ég að
ég væri að búa til nútímalegan söngleik og það var Moulin Rouge,“ sagði hann. „Ég er
algjör hálfviti, því ég hefði átt
að velja Harry Potter.“
Nýjasta mynd Luhrmanns er
The Great Gatsby með Leonardo
DiCaprio í aðalhlutverki.
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

7FS¯GS

LS3JP E¬TJM

"¯FJOTLS N OV¯J¬N OV¯J

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.
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Ég er með breitt bak
Róbert Örn Óskarsson hefur farið á kostum á milli stanganna hjá Íslandsmeisturum FH í byrjun tímabils. Hafnﬁrðingar sækja Breiðablik heim í kvöld.
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FÓTBOLTI „Leikurinn leggst bara
þrusuvel í mig. Við höfum byrjað mótið ágætlega og eigum von
á hörkuleik,“ segir Róbert Örn
Óskarsson, markvörður FH. FHingar eru taplausir eftir þrjá leiki
og markvörðurinn 25 ára hefur
aðeins tvisvar sinnum þurft að
hirða knöttinn úr neti sínu. „Þetta
hefur gengið ágætlega. Þessir
þrír leikir hjálpa mér þó lítið á
móti Breiðabliki nema hvað sjálfstraustið varðar,“ segir Róbert Örn.
Hann segir sjálfstraustið gott en
er meðvitaður um að það geti
breyst hratt sé hausinn ekki rétt
skrúfaður á.
Það vakti töluverða athygli síðastliðið haust þegar Gunnleifur
Gunnleifsson, þáverandi markvörður og fyrirliði FH-inga, söðlaði um og gekk í raðir Breiðabliks.
FH vildi ekki skuldbinda sig til
lengri tíma við Gunnleif en setti
þess í stað traust sitt á Róbert Örn
sem aðeins hafði reynslu úr neðri
deildum Íslands.
„Ég gerði nokkur mistök á undirbúningstímabilinu sem ég vissi
að ég myndi gera. En ég vil miklu
frekar gera mistök yfir veturinn
heldur en á miðju tímabili.“
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Hásteinsvöllur
1274 áhorfendur
Erlendur
Eiríksson (6)

Mörkin: 0-1 Baldur Sigurðsson (24.), 0-2 Jónas
Guðni Sævarsson (41.)
ÍBV (4-4-2): David James 6 - Arnór Eyvar Ólafsson 6, Brynjar Gauti Guðjónsson 5, Eiður Aron
Sigurbjörnss. 6, Matt Garner 5 - Ian David Jeffs
5, Tonny Mawejje 5 (58., Hermann Hreiðarss. 6),
Gunnar Þorsteinsson 6, Ragnar Pétursson 6 (58.,
Bradley Simmonds 6) - Gunnar Már Guðmundsson 5, Víðir Þorvarðar. 6 (79., Ragnar Leósson -).
KR (4-4-2): Hannes Þór Halldórsson 7 - Aron
Bjarki Jósepss. 6, Brynjar Björn Gunnarss. 7,
Grétar Sigfinnur Sigurðar. 7, Guðmundur Reynir
6 - Atli Sigurjónsson 7 (78., Emil Atlason -), Bjarni
Guðjónss. 7 (89., Björn Jónsson -), Jónas Guðni
Sævarss. 7, Óskar Örn Hauksson 8 - *Baldur Sigurðsson 8 (69., Þorsteinn Már 6), Gary Martin 8.
Skot (á mark): 8-12 (4-5)
Varin skot: James 3 - Hannes Þór 4

Horn: 2-5

STENDUR VAKTINA Róbert Örn verður í eldlínunni í Kópavogi í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

Töluvert var slúðrað í vor um að
FH-ingar væru á höttunum eftir
reynslumeiri markverði. Róbert
segir umræðuna ekkert hafa truflað sig.
„Hún hefði kannski gert það hefði
ég ekki notið svo mikils trausts hjá
stjórn, þjálfurum og leikmönnum FH,“ segir Róbert Örn. „Menn
mega tala eins og þeir vilja því ég er
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með breitt bak. En á meðan FH-liðið
treystir mér þá er ég sáttur.“
Leikur Breiðabliks og FH hefst
klukkan 20 og verður í beinni
útsendingu á Stöð 2 Sport.
kolbeinntumi@365.is

Leikir kvöldsins
19.15 ÍA - Fram
19.15 Stjarnan - Valur
20.00 Breiðablik - FH

Þórsvöllur
897 áhorfendur
Þorvaldur
Árnason(6)

Mörkin: 1-0 Chukwudi Chijindu (43.)
Þór (4-4-2): Joshua Wicks 7 - Janez Vrenko 6,
Ármann Pétur Ævarsson 6, Hlynur Atli Magnússon
6, Baldvin Ólafsson 5 - Sveinn Elías Jónsson 5,
Orri Freyr Hjaltalín 6, Edin Beslija 5 (60., Sigurður
Marinó Kristjánsson 5), Mark Tubæk 5 (64.,
Jóhann Helgi Hannesson 5) - Chukwudi Chijindu
6, Jóhann Þórhallsson 7 (88., Atli Jens Alberts. -).
Víkingur (4-4-2): Einar Hjörleifsson 6 - Brynjar
Kristmundsson 6, Damir Muminovic 5, Tomasz
Luba 5 (86., Steinar Már Ragnarsson -), Emir Dokara 6 - Arnar Már Björgvinsson 5 (64., Eyþór Helgi
Birgisson 5), Farid Zato 7, Björn Pálsson 6, Eldar
Masic 4 (76., Alfreð Már Hjaltalín) - Guðmundur
Steinn Hafsteinsson 6, Insa Fransisco 5.
Skot (á mark): 1-11 (1-3)

Horn: 0-5

Varin skot: Wicks 3 - Einar 0
Aukaspyrnur: 11-16

Aukaspyrnur: 9-11

2-2

Norðurálsvöllur
Samsung-völlur
Kópavogsvöllur
Nettóvöllur
1049 áhorfendur
Vilhjálmur
A. Þórarinss (5)

Mörkin: 1-0 Arnór Ingvi Traustason (13.), 1-1
Tryggvi Guðmundsson (58.), 2-1 Hörður Sveinsson
(78.), 2-2 Ásgeir Eyþórsson (83.).
KEFLAVÍK (4-3-3): David Preece 5 - Andri Fannar
Freysson 4, Haraldur Freyr 5, Halldór Kr. Halldórss.
5, Fuad Gazibegovic 5 - Sigurbergur Elísson 6,
Frans Elvarsson 6, *Arnór Ingvi Trausta 8, Jóhann
B. Guðmunds. 6 (85. Elías Már Ómars. -), Magnús
Þórir Matthías. 7 (42. Benis Krasniqi 5), Marjan
Jugovic 5 (75. Hörður Sveinsson -).
FYLKIR (4-3-3): Bjarni Þórður Halldórs. 4 - Davíð
Þór Ásbjörnss. 5 (Elís Rafn Björnss. 5), Sverrir
Garðars. 5, Ásgeir Eyþórs. 6, Tómas Þorsteins. 5, Oddur Ingi Guðmunds. 5, Finnur Ólafsson 5, Árni
Freyr Guðna. 5 (78. Kristján Páll Jóns. -) - Pablo
Punyed 5 (20. Heiðar Geir Júlíus. 5), Tryggvi Guðmundss. 6, Viðar Örn Kjartansson 7.
Skot (á mark): 17-14 (13-7)
Varin skot: Preece 4 - Bjarni Þórður 8
Aukaspyrnur: 6-4

Nýtt lyf sem verkar bæði gegn
nefstíflu og nefrennsli

Pappírsvörur til að þurrka,
þerra, hreinsa og strjúka
– mikið úrval, umhverﬁsvænn o.ﬂ.

Tilboð

439 kr.
PIPAR\TBWA • SÍA • 131559

607

Andaðu með nefinu
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Eldhúsrúllur Nicky Household, 2 rúllur – Verð: 269 kr.
Eldhúsrúllur Nicky Talent, 4 rúllur – Verð: 439 kr.
Salernispappír fyrir ferðasalerni, 4 stk. – Verð: 709 kr.
Salernispappír 400 bl. Svansmerkt, 4 rúllur – Verð: 519 kr.
Rekstrarland | Skeifunni 11 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100

www.rekstrarland.is

Horn: 6-4
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Frá gassprengingu til Georgíu
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir hefur í dag leik í landsúrslitum bandaríska háskólagolfsins NCAA í Georgíufylki. Hún er sjötti kylﬁngurinn í
sögu Wake Forest-háskólans í Norður-Karólínufylki sem kemst þangað af eigin rammleik og sú fyrsta sem nær þeim árangri í tólf ár.
GOLF „Ég vissi af möguleikanum á að kom-

ÞANNIG KOMST ÓLAFÍA
Í ÚRSLIT NCAA

ast í landsúrslitin eftir að hafa skoðað
stöðuna fyrir lokahringinn,“ segir Ólafía
en mjótt var á munum meðal efstu kylfinga. „Möguleikinn var því fyrir hendi ef
ég myndi spila mjög vel,“ segir Ólafía og er
óhætt að segja að sú hafi orðið raunin.
Hún fékk sex fugla á hringnum og var á
fimm höggum undir pari fyrir átjándu holuna. Gera þurfti tveggja tíma hlé á keppni
vegna veðurs sem sló okkar konu aðeins út
af laginu. Hún fékk tvöfaldan skolla en sem
betur fer dugði skorið henni til einstaks
árangurs. Sæti í úrslitum í Georgíu.
Gassprenging
Foreldrar Ólafíu sóttu dóttur sína heim í
Winston-Salem í Norður-Karólínu á dögunum. Ólafía á þýskan kærasta og ætluðu
þau að grilla ofan í gestina þegar mikil gassprenging varð. Kærastinn brenndist illa og
var farið með hann rakleiðis á spítala.
„Hann var sá eini sem slasaðist. Við
mamma og pabbi stóðum þarna til hliðar. Ég
reyndar meiddi mig aðeins í hnénu en tók
ekki eftir því fyrr en daginn eftir. Ég var
svo mikið að spá í líðan hans,“ segir Ólafía.
Greinilegt er að um mikla lífsreynslu hefur
verið að ræða en Ólafía féll í yfirlið skömmu
eftir atburðina. Kærastinn var greindur
með annars stigs bruna og er allur að koma
til.
„Hann er með stórt ör á fætinum og lítið ör
í andlitinu. En ég held að það sé að hverfa,“
segir Ólafía. Sá þýski er einnig íþróttamaður
í fremstu röð og keppir fyrir skólann í 800
metra hlaupi.
„Hann er nú meira hörkutólið. Hann var
mættur til keppni aðeins fimm dögum eftir
slysið og komst meira að segja í úrslit,“ segir
kærastan stolt.

Ólafía Þórunn tryggði sér sæti í
landsúrslitum NCAA með því að
hafna í 8. sæti í svæðisúrslitum á
dögunum. Svæðisúrslit fóru fram á
þremur stöðum þar sem háskólalið
um gjörvöll Bandaríkin kepptu.
Átta háskólalið af hverju svæðanna
þriggja tryggðu sér sæti í úrslitunum
eða 24 lið alls. Hvert lið er skipað
fimm kylfingum. Auk liðanna átta
fá þeir tveir kylfingar með bestan
árangur þátttökurétt í mótinu óháð
því hvernig liði þeirra vegnar. Ólafía
Þórunn hafnaði í 8. sæti í sínum
svæðisúrslitum. Kylfingarnir sjö fyrir
ofan hana voru hins vegar í liðum
sem tryggðu sér sæti í landsúrslitum.
Fyrir vikið komst Ólafía í lokakeppnina í Georgíu.

Í GÓÐUM GÍR Ólafía við

leik á Sedgefield-vellinum í
Norður-Karólínu.
MYND/KRISTINN J. GÍSLASON

Ólafía var fjarri sínu besta á móti skömmu
eftir sprenginguna. Greinilegt var að eitthvað var að angra hana og skildu þjálfararnir ekkert í gengi Ólafíu. Hún væri hreinlega ekki með sjálfri sér. Þegar þeir heyrðu af
gassprengingunni skildu þeir betur hvernig málin stóðu og tóku á því. Daginn fyrir
svæðismótið segist Ólafía hafa rætt í langan tíma við þjálfarana sem hafi hjálpað sér
mikið.
„Við spjölluðum í einn og hálfan tíma um
allt mögulegt. Það hreinsaði hugann og ég
hafði mjög gott af því. Þau sögðu mér að
hætta að hugsa um skor, einbeita mér að
sjálfri mér og hafa engar áhyggjur,“ segir
Ólafía og uppleggið gekk heldur betur eftir.
Ætlar að vera afslöppuð
Ólafíu líst vel á keppnisvöllinn í Georgíu sem
hún spilaði fyrir tveimur árum. Hún segir

völlinn mjög skemmtilegan og vel hægt að
spila hann vel þótt auðvitað geti brugðið til
beggja vona.
„Hann er mjög hæðóttur og vötn og tré og
alls konar vesen,“ segir Ólafía. Allir kylfingarnir 126 spila 72 holur en keppni lýkur á
föstudag.
„Ég hef æft stíft þannig að ég er vel undirbúin. Ég er auðvitað með mín markmið en ég
ætla hins vegar inn í mótið án væntinga og
vera afslöppuð.“
Ólafía nemur hagfræði við Wake Forest og
gengur afar vel í skólanum. Hún kemur heim
til Íslands á sunnudaginn og hlakkar mikið til.
„Það verður gott að komast heim,“ segir
kylfingurinn sem mun keppa á mótum á
Íslandi fram í júlí. Þá heldur hún á Opna
breska áhugamannamótið og spilar auk þess á
Evrópumóti liða og á móti í Belgíu.

➜ Í góðra manna hópi
Margir úrvalskylfingar hafa numið
við Wake Forest-háskólann. Fer þar
fremstur í flokki Arnold Palmer, en
æfingasvæði skólans er einmitt
nefnt í höfuðið á honum. Þá hafa
Bill Haas, Darren Clarke, Curtis
Strange og Webb Simpson allir spilað
fyrir háskólaliðið. Þá spilaði Laura
Diaz fyrir skólann en kylfingurinn
er eiginkona Kevins Diaz, þjálfara
Ólafíu Þórunnar. Laura gekk einmitt
til liðs við þjálfarateymið hjá Wake
Forest í haust. Hún hefur unnið
rúmlega 600 milljónir króna í verðlaunafé á ferli sínum.

kolbeinntumi@365.is
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Ljónin hans Gumma nældu í gullið
Rhein-Neckar Löwen undir stjórn Guðmundar Þórðar Guðmundssonar vann á sunnudaginn EHF-bikarinn eftir 26-24 sigur á Nantes í
Frakklandi. Titillinn er sá fyrsti sem félagið vinnur í ellefu ára sögu þess. Stefán Rafn Sigurmannsson fékk gullverðlaun í afmælisgjöf.
HANDBOLTI „Rhein-Neckar Löwen

í leiknum og Alexander Petersson
tvö.
Gensheimer kom inn í leikmannahóp Löwen fyrir úrslitahelgina í
Nantes. Ljónin lögðu Göppingen að
velli í undanúrslitum á laugardag og
unnu svo sigur í úrslitaleiknum 24
tímum síðar.
„Gemsheimer átti einhverja
mögnuðustu endurkomu sem ég hef
orðið vitni að,“ segir Guðmundur um
hornamanninn. Gensheimer skoraði fimm mörk á tíu mínútum gegn
Göppingen. Í úrslitaleiknum skoraði hann tíu mörk á 21. mínútu. „Það
var magnað að fylgjast með frammistöðu hans eftir að hafa verið frá í
sex mánuði vegna hásinarslits.“

hefur verið nálægt þessu svo oft
áður. Árum saman hefur liðið barist um titla, komist í undanúrslit
eða tapað í úrslitum. En aldrei kom
gullið fyrr en nú,“ segir þjálfarinn
Guðmundur Þórður Guðmundsson
kampakátur. Hann segir úrslitaleikinn hafa verið afar erfiðan
enda aðstæður sérstakar.
„Við vorum auðvitað að spila
úrslitaleik á útivelli,“ segir Guðmundur en leikurinn fór fram á
heimavelli franska liðsins sem
Gunnar Steinn Jónsson leikur
með. Guðmundur segir gulklædda
heimamenn hafa spilað afar fast
og komist upp með það á köflum.
„Við lögðum upp með það að
halda ró okkar og láta mótlætið ekki trufla okkur,“ segir Guðmundur. Hann viðurkennir að það
hafi verið sérstök tilfinning að
fagna titli frammi fyrir stútfullri
höll af stuðningsmönnum Nantes.
„Það var blístrað á okkur þegar
við fögnuðum en maður var svo
upptekinn í gleðinni að maður
hugsaði ekki um það. Fólkið stóð
þó upp í lokin og klappaði fyrir
okkur.“
Mögnuð endurkoma
Guðmundur játar því að sigurinn
hafi mikla þýðingu fyrir sig persónulega. Það sé mikill heiður að
vera þjálfarinn sem skilar langþráðum titli til félagsins.
„Mér tókst að ná silfri á
Ólympíu leikunum 20 08 með
landsliðinu sem var stórkostlegt.
Svo nældum við í brons á Evrópumótinu 2010. Nú má segja að

FAGNAÐ Guðmundur Þórður faðmar
Oliver Roggisch að sér. Á minni myndinni er Alexander Petersson með
bikarinn eftirsótta.
NORDICPHOTOS/GETTY

gullið sé komið,“ segir Guðmundur stoltur. Hann minnir á að nú séu
aðeins tvær Evrópukeppnir líkt og
í fótboltanum, Meistaradeildin og
EHF-bikarinn. Liðið hafi spilað
tólf leiki á leið sinni í keppninni
sem bætist við fjörutíu leiki sem
liðið spili í deild og bikar. Evrópuleikirnir hafi tekið sinn toll.

„Þessi keppni hefur kostað okkur þrjá með mjög alvarleg meiðsli,“ segir Guðmundur.
Tveir leikmenn hafi slitið krossband auk þess sem hornamaðurinn Uwe Gensheimer sleit hásin í
vetur. Meiðsli Gensheimer urðu til
þess að Guðmundur fékk Stefán
Rafn Sigurmannsson til Ljónanna.

Óhætt er að segja að frammistaða Stefáns, sem einmitt fagnaði 23 ára afmæli sínu á sunnudaginn, hafi farið fram úr björtustu
vonum.
„Hann hefur staðið sig frábærlega og brúað bilið á meðan
Gensheimer var frá,“ segir Guðmundur. Stefán skoraði eitt mark

Verður kátt í höllinni
Guðmundur og félagar flugu heim til
Þýskalands strax um kvöldið. Hann
segir leikmenn hafa fengið leyfi til
að fagna sigrinum vel, góð stemning hafi verið í flugvélinni og leikmenn svo haldið áfram í Mannheim
um nóttina.
„Þeir skemmtu sér örugglega
margir fram á morgun,“ segir Guðmundur. Hann hafi hins vegar farið
í rúmið eins fljótt og færi gafst enda
uppgefinn eftir helgina.
Ljónin sitja í 2. sæti deildarinnar
þegar tvær umferðir eru eftir. Þrjú
efstu sætin gefa sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Lokaleikurinn fer fram í Mannheim þann
8. júní. Þá verður slegið upp mikilli
veislu.
„Það verður mikil sigurhátíð í
höllinni okkar sem 13.200 áhorfendur munu fylla,“ segir Guðmundur.
kolbeinntumi@365.is

Símaskráin 2013
E N N E M M / S Í A / N M 576 6 5

Í ár er Símaskráin tileinkuð
sjálfboðaliðum Slysavarnafélagsins
Landsbjargar og þeirra góða starﬁ.

Símaskráin liggur frammi á eftirtöldum stöðum
Á höfuðborgarsvæðinu:
• Afgreiðslustöðvar Olís og Skeljungs
• Verslanir Krónunnar
• Verslanir Símans, Vodafone og Tals
• Skrifstofa Já, Glæsibæ, Álfheimum 74

Á landsbyggðinni:
• Afgreiðslustöðvar Póstsins
• Verslanir Símans og Vodafone á Akureyri

118

Já.is

Stjörnur.is

Símaskrá

Já í símann

i.ja.is

| SPORT |
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16 ár í röð
Wenger skilaði Arsenal í
Meistaradeildarsætið.
FÓTBOLTI Lokaumferðin í ensku
úrvalsdeildinni í knattspyrnu
fór fram á sunnudaginn. Arsenal
tryggði sér fjórða sætið og því sæti
í forkeppni Meistaradeildar Evrópu með 1-0 útisigri á Newcastle.
Draumamark Gareths Bale fyrir
Tottenham gegn Sunderland dugði
skammt. Annað árið í röð missir
Spurs af Meistaradeildarsætinu.
Fjölmargir fastagestir á sjónvarpsskjáum landsmanna kvöddu
á sunnudaginn. Auk þeirra frægustu sem getið er hér að neðan
lagði dómarinn Mark Halsey
flautuna á hilluna og Steve Harper, markvörður Newcastle, varði
markið í síðasta skiptið
- ktd

PAUL SCHOLES Sá rauðhærði spilaði

ENN MEIRA FYRIR
ÁSKRIFENDUR
LÉTTIR Arsene Wenger fagnaði

sigrinum á Newcastle vel og innilega.
Arsenal er áskrifandi að Meistaradeildarsæti undir hans stjórn þó
titlarnir séu fátíðir.
NORDICPHOTOS/GETTY

SIR ALEX FERGUSON Skotinn skilaði
13 meistaratitlum, fimm bikarmeistaratitlum og tveimur Evrópumeistaratitlum
á tæpum 26 árum.
NORDICPHOTOS/GETTY

-7KR.
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTU

R

FÍTON / SÍA

717 leiki fyrir United og skoraði í þeim
155 mörk. Lék einnig 66 leiki fyrir
enska landsliðið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild

25% afsláttur af matseðli
hjá Rizzo Pizzeria.
JAMIE CARRAGHER Miðvörðurinn spilaði 737 leiki fyrir Liverpool, þar af 508 í
úrvalsdeildinni, og skoraði fimm mörk.

S kja þarf um Olís
Sæ
átt
ð lulykil til að fá afsl
greiðs

MICHAEL OWEN Framherjinn spilaði

326 leiki í ensku úrvalsdeildinni og
skoraði í þeim 150 mörk.

NORDICPHOTOS/GETTY

NORDICPHOTOS/GETTY
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FORD FIESTA
BEINSKIPTUR FRÁ

2.390.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ

3.090.000 KR.

KOMDU OG PRÓFAÐU
MEST SELDA SMÁBÍL Í HEIMI

ford.is

Ford Fiesta Trend 5 dyra, 1,0i bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 99 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 mín. í senn.
Ford Fiesta Titanium 5 dyra, 1,6i bensín 105 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 138 g/km. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja.
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD

X977 kl. 17.30-20
Frosti
Stöð 2 Sport kl.
19.45
Pepsi-deildin 2013
Bein útsending frá
leik Breiðabliks og FH
í Pepsi-deild karla í
knattspyrnu. Bæði lið
hafa byrjað sumarið
vel og eru líkleg til
að vera með í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn í ár.

Line of Duty

White Collar

The Mob Doctor

RÚV KL. 22.20 Breskur sakamálamyndaﬂokkur um ungan lögreglumann,
Steve Arnott, sem er ﬂuttur í deild sem
rannsakar spillingu innan lögreglunnar.
Arnott er lokkaður að vöruhúsi undir því
yﬁrskyni að hann fái frekari upplýsingar
en það er þó allt blekking.

STÖÐ 2 KL. 21.15 Í þætti kvöldsins
kemst Peter að því að Keller hefur stolið
egypskum grip sem hann er að reyna að
koma með til New York. Þegar maður,
sem Neal og Peter leita eftir aðstoð hjá
ﬁnnst látinn, fer Neal í dulargervi til að
komast til botns í málinu.

SKJÁR 1 KL. 21.10 Skurðlæknirinn
Grace Devlin neyðist til að starfa sem
læknir mafíunnar í suðurhluta Chicago
meðfram vinnu sinni á spítalanum. Í
þætti kvöldsins hjálpar hún ungri brúði
á spítalanum og er svo send til að
hjúkra fyrrum óvini mafíuforingjans.
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07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle (6:22)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors (85:175)

16.55 Meistaradeild Evrópu: fréttaþáttur

17.30 Sæfarar
17.41 Leonardo

10.40 Gilmore Girls (10:22)

19.15 Meistaradeild Evrópu: Sagan

18.09 Teiknum dýrin

11.25 Up All Night (16:24)

öll Sýnd eru ógleymanleg augnablik í
sögu Meistaradeildar Evrópu.

18.15 Táknmálsfréttir

19.45 Pepsi-deildin: Breiðablik – FH

15.00 Sjáðu

BEINT
22.00 Pepsi-mörkin 2013

18.25 Magnus og Petski (2:12) (Magn-

us och Petski på TV) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir

15.30 Njósnaskólinn (11:13)

23.15 Þýski handboltinn. Hamburg –
Fuchse Berlin

16.00 Victorious

00.35 The Swing Í þessum þætti er

20.10 Í garðinum með Gurrý (3:6)

16.25 Svampur Sveins

rennt yfir golfsveifluna eins og hún
leggur sig.

(Sumarblómaker)
20.40 Viðtalið (John Prescott) Bogi

01.00 San Antonio – Memphis

Ágústsson ræðir við John Prescott lávarð, fyrrverandi varaformann breska
Verkamannaflokksins. Dagskrárgerð: Karl
Sigtryggsson.

16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar

04.00 Pepsi-mörkin 2013

17.35 Ellen (150:170)

19.35 Kastljós

21.15 Castle (7:24) (Castle) Bandarísk

þáttaröð.

18.47 Íþróttir

16.00 Newcastle – Arsenal

18.54 Ísland í dag

17.40 Tottenham – Sunderland

19.11 Veður

19.20 WBA – Man. Utd.

19.20 The Big Bang Theory (7:23)
19.40 New Girl (4:25)

21.00 Premier League Review Show
2012/13

20.05 Modern Family

22.00 Football League Show 2012/13

23.20 Spilaborg (4:13) (House of

20.25 How I Met Your Mother

22.30 Sunnudagsmessan

Cards) (e)

(23:24) S

23.45 Chelsea – Everton

00.10 Kastljós (e)

22.15 Veðurfréttir
22.20 Skylduverk (4:5) (Line of Duty)

Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.

00.50 Dagskrárlok

21.15 White Collar (9:16)
22.00 Weeds (6:13)

14.40 Svampur Sveinsson

22.25 The Daily Show: Global Editon (17:41)

15.00 Könnuðurinn Dóra

22.50 Go On (16:22)

22.00 Tíufréttir

00.40 Fréttir

20.50 Two and a Half Men (17:23)

15.20 Áfram Diego, áfram!

SKJÁREINN

15.40 Mörgæsirnar frá Madagaskar

06.00 Pepsi MAX tónlist

16.05 Histeria!

07.10 America‘s Funniest Home

16.25 Lukku-Láki

Videos (44:48)

16.50 Skógardýrið Húgó

07.35 Everybody Loves Raymond (2:25)

17.15 Doddi litli og Eyrnastór

07.55 Cheers (7:22)

17.25 M.I. High

08.20 Dr. Phil

17.50 Ofuröndin

09.00 Pepsi MAX tónlist

18.15 Sorry I‘ve Got No Head

16.50 The Ricky Gervais Show (4:13)

18.40 iCarly (11:25)

17.15 Family Guy (4:22)

Earth

19.05 Victorious

17.40 Dr. Phil

05.10 How I Met Your Mother
(23:24)

19.30 Big Time Rush

18.20 Parenthood (7:18)

23.15 Grey‘s Anatomy (23:24)
00.05 Red Widow (8:8)
00.50 Philanthropist (4:8)
01.30 White Collar (9:16)

PIPAR\TBWA • SÍA • 131385

17.20 Teitur

Leikur númer 7

18.30 Fréttir Stöðvar 2

IUÓP\QGLU

Þýsk þáttaröð um ástir og afbrýði eigenda og starfsfólks á Hótel Fürstenhof í
Bæjaralandi.

10.15 Wonder Years (5:23)

18.23 Veður

6XPDUJMÛI6NMÈV(LQV

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)

17.25 NBA: New York – Indiana

13.00 American Idol (3:37) (4:37)


Q
È
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07.00 NBA: New York – Indiana
Leikur númer 7
16.25 Spænsku mörkin

08.30 Ellen (149:170)

12.35 Nágrannar

L
U
D
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STÖÐ 2

11.50 The Amazing Race (10:12)

Fjölskyldan hefur aldrei verið

Útvarpsmaðurinn
Frosti Logason, eða
meistari kynþokkans
eins og hann er titlaður á heimasíðu X-ins, fylgir
hlustendum
heim á hverjum
virkum degi, og þar
verður engin breyting
á í dag.

02.15 How I Met Your Mother

(23:24)
02.35 Modern Family
02.55 Numbers (10:16)
03.40 Journey to the Center of the

19.10 America‘s Funniest Home

Videos (45:48)

05.30 Fréttir og Ísland í dag

19.35 Everybody Loves Raymond (3:25)
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20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

20.20 Design Star (8:10)
21.10 The Mob Doctor (2:13) Þætt-

12.00 Prom

ir um skurðlækninn Grace sem skuldar
mafíuforingja greiða.

13.45 The Muppets
15.20 Adam

17.00 Simpson-fjölskyldan (16:22)

22.00 Elementary (20:24)

17.00 Prom

17.25 Íslenski listinn

22.45 Hawaii Five-O (13:24) Steve

18.45 The Muppets

17.50 Sjáðu

20.20 Adam

18.15 Pretty Little Liars (12:22)

22.00 Crank: High Voltage

19.00 Friends

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

23.35 Season Of The Witch

19.25 Simpson-fjölskyldan

01.10 Unthinkable

19.50 Two and a Half Men (15:24)

02.45 Crank: High Voltage

20.10 Crusoe (6:13) Ævintýralegir

20.00 Hamingjan sanna (4:8)

22.00 Footballers Wives (2:9)

spennuþættir sem byggðir eru á klassískri sögu Daníels Defoe um mann að
nafni Robinson Crusoe og líf hans á afskekktri eyðieyju eftir að hafa siglt
þar í strand. Hann og hans heittelskaða, Friday, þurfa að glíma við náttúruöflin, mannætur og villidýr til að komast af auk þess að reyna að halda geðheilsunni.

22.50 Hamingjan sanna (4:8)

20.50 FM 95BLÖ

23.30 Fiskur án reiðhjóls (3:10)

21.10 Billboard Music Awards

23.55 Cold Feet (3:7)

00.10 Crusoe (6:13)

00.50 Footballers Wives (2:9)

00.55 FM 95BLÖ

01.40 Tónlistarmyndbönd

01.20 Tónlistarmyndbönd

20.40 Fiskur án reiðhjóls (3:10)
21.05 Cold Feet (3:7)

SKJÁREINN

19.55 Cheers (8:22) (e)

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

23.35 CSI (20:22)
00.25 Beauty and the Beast (14:22)
01.10 Excused
01:35 The Mob Doctor (2:13)
02.25 Elementary (20:24)
03.10 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 HP Byron Nelson
Championship 2013 (1:4) 10.10 Golfing World
11.00 HP Byron Nelson Championship 2013 (2:4)
14.00 Volvo World Match Play Championship
2013 (1:2) 18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour Highlights (20:45) 19.45 Volvo World Match Play
Championship 2013 (2:2) 22.00 Golfing World
22.50 The Open Championship Official Film
1984 23.45 ESPN America

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

FÍTON / SÍA

FI046447

Höfum hjálminn
alltaf í umferð

40.000 kollar
á 9 árum

Eimskipafélag Íslands og Kiwanishreyﬁngin færa öllum í 1. bekk reiðhjólahjálm
að gjöf í samstarﬁ við grunnskóla landsins eins og undanfarin 9 ár. Mörg dæmi
eru um að hjálmarnir haﬁ bjargað barnslíﬁ eða komið í veg fyrir slys. Foreldrar
eru hvattir til að minna Óskabörn þjóðarinnar á öllum aldri á að nota hjálm þegar
þau fara út í umferðina og sýna gott fordæmi með því að nota sjálﬁr hjálm.
Ónotaður hjálmur tryggir ekki öryggi neins.
Fylgstu með Óskabörnum á Facebook

.LZDQLV

30 | MENNING |
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Skrifa nýja bók á slóðum Drakúla greifa

MÁNUDAGSLAGIÐ

Rithöfundarnir Kjartan Yngvi Björnsson og Snæbjörn Brynjarson eyða sumrinu í Transilvaníu.
„Við erum að koma þangað í fyrsta sinn og
hlökkum til,“ segir rithöfundurinn Kjartan
Yngvi Björnsson sem er á leiðinni til Rúmeníu
ásamt meðhöfundi sínum, Snæbirni Brynjarssyni.
Höfundarnir ætla að leggja lokahönd á
nýja unglingabók í þorpinu Sighisoara í Transilvaníu. Bókin á að koma út næsta haust og er
önnur bókin í röðinni Þriggja heima saga en
fyrri sagan nefnist Hrafnsauga. Kjartan segir
þá hafa viljað fara og klára bókina í umhverfi
sem líktist sögusviði bókarinnar. „Það var í
raun tilviljun að þessi staður varð fyrir valinu. Við slógum inn á Google hvernig umhverfi
við vorum að leita að og þetta þorp kom upp.

„Það er Sing It Back með hljómsveitinni Moloko. Það klikkar
aldrei.“
Guðrún Vilmundardóttir hjá bókaútgáfunni
Bjarti.

Hrærður en ekki hristur

➜ Bókin Hrafnsauga
hlaut Bóksalaverðlaunin 2012.
Ekki skemmir fyrir að þetta er fæðingarstaður fyrirmyndar Drakúla greifa, miðaldakonungsins Vlad Tepes III.,“ segir Snæbjörn. Þeir
Kjartan ætla að dvelja í Rúmeníu í tvo mánuði.
„Við gistum í húsi frá 17. öld og stefnum á að
ferðast aðeins um skógana í kring. Mér skilst
reyndar að um fjörutíu prósent af úlfum og
sextíu prósent af öllum björnum í Evrópu haldi
til á þessu svæði svo við verðum að fara varlega. Konurnar okkar ætla svo að heimsækja
okkur einhvern tímann um sumarið.“
- áp

INNBLÁSTUR Í RÚMENÍU Kjartan Yngvi Björnsson

og Snæbjörn Brynjarsson skrifa næstu bók sína í
Transilvaníu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Scooter, Snap! og
Vengaboys til Íslands
Scooter, Snap! og Vengaboyboys spila í „næntís“-veislu í Laugardalshöll í nóvember.

Drive-HM-120C 1200W
200W ðar
12cm Hræripinni - 2 hraða
hraðar

15.990,,Drive-HM-140 1600W 14cm hræripinni - 2 hraðar

19.990,-

Drive-HM-160 Tvöföld
1600W 2 hraðar

Collomix Xo 1M
1 hraði Þyngd 5,3kg
Þýsk gæði (Made in
Germany)

25.990,- 39.900,5 ára reynsla
rey
á Ísla
Íslandi
l
Varahlutaþjónusta

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Akureyri
Vestmannaeyjum

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Ársfundur
LSR og LH

Ársfundur LSR og LH verður haldinn fimmtudaginn 23. maí nk.
í húsnæði LSR við Engjateig 11, kl. 15:00. Fundurinn er opinn
öllum sjóðfélögum og launagreiðendum.
Dagskrá
t
Skýrslur stjórna
t
Tryggingafræðilegar úttektir
t
Fjárfestingarstefna
t
Ársreikningar 2012
t
Skuldbindingar launagreiðenda
t
Önnur mál

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

freyr@frettabladid.is

„NÆNTÍS“-STEMNING Í HÖLLINNI Scooter, Snap! og Vengaboys eru á leiðinni

til Íslands í nóvember.

NORDICPHOTOS/GETTY

Tíundi áratugurinn vinsæll í Noregi
Á We Love The 90´s-hátíðinni í Noregi í apríl síðastliðnum komu fram
Salt N´Pepa, Snap! og Jenny úr hljómsveitinni Ace Of Base. Alls komu
tuttugu flytjendur fram á hátíðinni, sem var haldin í Telenor Arena í
Ósló sem tekur 23 þúsund manns.

Björn Jörundur semur Eyjalagið
Björn Jörundur Friðbjörnsson úr Nýdönsk hefur samið Þjóðhátíðarlagið í ár.

Lífeyrissjóður
starfsmanna ríkisins

www.lsr.is

„Þetta verður stærsta „næntís“-partí
Íslandssögunnar,“ segir plötusnúðurinn Kiddi Bigfoot.
Þýsku hljómsveitirnar Scooter og
Snap!, ásamt hinni hollensku Vengaboys, spila á mikilli tónlistarhátíð í
Laugardalshöll 9. nóvember þar sem
tónlist tíunda áratugarins verður í
hávegum höfð.
„Þetta er „konsept“ sem hefur
verið í gangi í Noregi sem heitir We
Love the 90´s. Þar er verið að taka
þekkta listamenn frá þessum áratug
og skella þeim saman í eina stóra
risaveislu. Það er alveg tilvalið að
gera eitthvað slíkt hérna heima líka,“
segir Kiddi, sem er talsmaður hátíðarinnar hérlendis. Hann er mjög
spenntur fyrir hljómsveitunum sem
stíga á svið. „Þetta eru sjúk nöfn.
Scooter hefur komið hingað áður
[2004] og hann einn fyllti Höllina.
Núna eru Snap! og Vengaboys líka.
Ég hef séð Scooter og Snap! á tónleikum og þau leggja sig öll fram við
að ná upp stemningu í hæsta gæðaflokki.“
Aðspurður segir hann markaðinn
tvímælalaust vera fyrir hendi fyrir
svona tónleika hér á landi og er sannfærður um að Laugardalshöll verði
stútfull. „Ég er að vinna sem plötusnúður allar helgar og ég finn fyrir
því að það er markaður fyrir þetta.“
Teknóhljómsveitin Scooter hefur
selt yfir 25 milljónir platna um
heim allan. Í heimalandinu Þýskalandi hefur hún náð 23 lögum á topp
tíu listann, sem er met þar í landi.
Snap! var stofnuð árið 1989 af upptökustjórunum Michael Münzing og
Luca Anzilotti. Margir hafa komið
við sögu í hljómsveitinni en rapparinn Turbo B er þekktastur, enda söng
hann hin vinsælu lög The Power og
Rhytm Is A Dancer.
Vengaboys er hugarfóstur Hollendinganna Wesslen van Diepen og
Dennis van den Driesschen. Sveitin
er þekktust fyrir lögin Boom, Boom,
Boom, Boom!!, We‘re Going to Ibiza
og We Like to Party.

Engjateigi 11
105 Reykjavík
Sími: 510 6100
lsr@lsr.is

Björn Jörundur Friðbjörnsson úr hljómsveitinni Nýdönsk hefur samið Þjóðhátíðarlagið í
ár.
„Ég var beðinn um að semja lag fyrir
Þjóðhátíðarnefnd. Ég er búinn að því og tók
þetta upp með félögum mínum í hljómsveitinni,“ segir Björn Jörundur.
Aðspurður segir hann þetta vera alveg
ekta fínt Þjóðhátíðarlag. „Ég vandaði
mig sem mest ég mátti og ég veit að
það tókst vel.“
Lagið, sem hefur ekki fengið
nafn, verður flutt af Birni Jörundi
á föstudagskvöldinu á Þjóðhátíðinni í Vestmannaeyjum. Honum
til aðstoðar verður hljómsveit
sem spilar einnig það kvöld. „Ég
á eftir að sjá hverjir geta spilað
lagið með mér. Kannski Stuðmenn.“

➜ Uppáhaldsþjóðhátíðarlög Björns
Jörundar eru Ég veit þú kemur og Úti í
Eyjum.
Spurður hvort hann hafi þurft að setja sig
í sérstakar stellingar við lagasmíðina segir
hann: „Mér fannst svolítið erfitt að semja
texta fyrir svona tilefni. Ég var alveg
í þrjá mánuði með hann í smíðum,“
segir hann en lagið sjálft var heldur styttra í fæðingu: „Það var bara
samið á fimm mínútum. Góð lög
eru bara samin á fimm mínútum.“
- fb

SAMDI ÞJÓÐHÁTÍÐARLAGIÐ Björn

Jörundur samdi lagið á aðeins fimm
mínútum.
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Nýr formaður
María Rut Kristinsdóttir var kjörin
nýr formaður Stúdentaráðs Háskóla
Íslands á skiptafundi ráðsins fyrir
helgi. María Rut er oddviti Vöku,
félags lýðræðissinnaðra stúdenta,
sem vann meirihluta í kosningum til
Stúdentaráðs í febrúar. María Rut er
Flateyringur og er að ljúka grunnnámi í sálfræði við HÍ. Hún
er einnig talsmaður
Druslugöngunnar,
sem farin verður
í þriðja sinn í
sumar. Markmið
göngunnar er að
færa ábyrgðina úr
höndum þolenda
kynferðisofbeldis yfir
á gerendur.

Stjörnum prýtt boð
Íslendingar fylgdust margir með
söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á laugardaginn var. Mikið og
magnað búningapartí var haldið á
skemmtistaðnum Harlem og var það
sjónvarpskonan Margrét Erla Maack
sem skipulagði teitið ásamt Styrmi
Erni Hannessyni plötusnúði. Parið
mætti sem úkraínska söngkonan
Svetlana og hin gríska Ivi Adamou.
Meðal gesta voru Diljá Ámundadóttir
varaborgarfulltrúi sem mætti til leiks
sem Eyþór Ingi Gunnlaugsson, leikararnir Vignir Rafn Valþórsson, sem
var Sebastien Tellier, og
Hannes Óli Ásgeirsson
sem mætti einnig
sem Eyþór Ingi. Í
teitinu mátti einnig
sjá tvær Kristur
Siegfrids, sem söng
lagið Marry Me
fyrir hönd Finnlands, einn Eric
Saade, tvo Eyfa
og einn Stefán
Hilmarsson.
- sm

Mest lesið
1 Hjón létust í slysi í Þjórsárdal
2 Jóhanna Sigurðardóttir og dómharðir
Íslendingar í Simpsons
3 Á yﬁr höfði sér ákærur vegna misnotkunar
4 Stefán Karl skipti sér af einelti í
Vesturbænum
5 Ólga í undirheimum vegna árásarinnar í Breiðholti
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
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Meiri Vísir.
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