ALLT AÐ 75% AFS
LÁTTUR
MEIRA EN 1000

SKOÐUN Það er ekki hægt að vernda
og virkja í einu, skrifar Guðmundur
Andri Thorsson í dag. 13

MENNING Frumsýning Mið-Íslands
gekk svo vel að bæta þurfti við
stólum til að koma öllum að. 30

SPORT Luis Suarez var enn og aftur
á skotskónum í stórsigri Liverpool á
Stoke í ensku úrvalsdeildinni. 26
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Verðlaunabjór í Oregon
Auðunn Sæberg Einarsson er einn
eigenda verðlaunaðs brugghúss í
Oregon í Bandaríkjunum. 2
Ekki ofvernda Bandarískur sálfræðingur varar foreldra við því að
ofvernda kvíðin börn. 6
Ættleiddum vegnar vel Ættleiddum börnum vegnar vel hér á landi,
þeim gengur almennt vel í skóla og
eru meðvituð um uppruna sinn. 8
Vantar stuðning Börn sem eiga í
vanda í skólakerfinu án þess þó að
vera með greiningu fá ekki nægilegan
stuðning. Skóla án aðgreiningar ekki
fylgt nógu vel eftir, segja foreldrar. 10
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STORMUR SYÐRA Víða allhvöss eða
hvöss A-átt á landinu og stormur syðst.
Úrkoma um SA- og A-vert landið en
annars úrkomulítið. Hiti 0-6 stig. 4
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SKÓLAR
Símii 512
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5
4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Landmark
dmark leiðir
lei þig heim!
heim

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi
sími 845 8286

Sigurðu Fannar
Sigurður
Guðmundsson
Guðmu
Sölufulltrúi
Söluf
Sími 897
89 5930

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi
Sími 661 7788

*
100% þjónusta = árangur
áran

mannauði sem veitir afburðaþjónustu!
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FRÁBÆRUM SIGRI FAGNAÐ Strákarnir okkar unnu glæsilegan sigur á Noregi, 31-26, í fyrsta leik EM í handbolta sem hófst í Danmörku í gær. Landsliðið gaf því
tóninn fyrir það sem koma skal en sigurinn skipti gríðarlega miklu máli fyrir framhaldið. Björgvin Páll Gústavsson, sem fagnar hér með liðsfélögum sínum, var valinn maður
leiksins en allir leikmenn íslenska liðsins spiluðu vel í gær, sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem Norðmenn voru slegnir út af laginu. Sjá síður 24 og 26
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ráðherra vill skoða
lög um kynjakvóta
Iðnaðarráðherra hefur boðað til lokaðs fundar með fulltrúum úr atvinnulífinu til
þess að fá fram ólíkar skoðanir á lögum um jafnt kynjahlutfall í stjórnum félaga.
VIÐSKIPTI Iðnaðarráðherra leitar
eftir ólíkum sjónarmiðum varðandi lög um kynjakvóta í stjórnum
hlutafélaga. Samkvæmt upplýsingum frá iðnaðarráðuneytinu verður
fulltrúum úr atvinnulífinu boðið á
lokaðan fund í þarnæstu viku til
þess að ræða kosti og galla laganna.
„Fundurinn er haldinn til þess
að leita eftir sjónarmiðum frá
atvinnulífinu, bæði þeirra sem eru
hlynntir lagasetningunni og þeirra
sem hafa talað gegn þeim,“ segir
Ingvar Pétur Guðbjörnsson, aðstoðarmaður iðnaðarráðherra.
Ingvar segir ekki liggja fyrir
hvort lögin verði endurskoðuð, en
meðal annars verði litið til þeirra
sjónarmiða sem fram koma á fundinum þegar það verði ákveðið.
Lögin voru samþykkt á Alþingi
árið 2010 af þingmönnum úr öllum
stjórnmálaflokkum nema Sjálfstæðiflokki. Ragnheiður Elín
Árnadóttir, núverandi iðnaðarráðherra, var framsögumaður
minnihlutaálits viðskiptanefndar
þar sem kom fram skýr andstaða
við lagasetninguna. Ekki náðist í
Ragnheiði við vinnslu fréttarinnar
í gær.
Í áliti minnihlutans sagði meðal
annars að ekki ætti að koma á jafn-

Konur telja sig vera góða stjórnarmenn
„Konur í stjórnum fyrirtækja meta sig almennt á jákvæðari nótum en karlar þegar spurt er um ýmsa þætti sem
tengjast stjórnarstörfum,“ segir Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í félagsfræði, sem rannsakar framkvæmd
laga um jafnt kynjahlutfall stjórnum fyrirtækja. Haustið
2012 var stjórnarfólk beðið um að meta þætti á borð
við ákvarðanatöku, frumkvæði og siðferði. Konur gáfu
sjálfum sér hærri einkunnir en karlar í öllum tilvikum.
GUÐBJÖRG LINDA „Það má að minnsta kosti segja að konur hafi fullt sjálfstraust til að takast á við stjórnarstörfin,“ segir Guðbjörg.
RAFNSDÓTTIR

rétti með boðum og bönnum, en í
stað þess ætti jákvæð hvatning til
fyrirtækja að vera ríkari. Þá sagði
Ragnheiður Elín í umræðum um
lagafrumvarpið: „Þrátt fyrir að
vera mikill jafnréttissinni vil ég
ekki sjá það að ég fái sæti í stjórn
eða þingsæti eða hvað það sem
ég er að sækjast eftir eingöngu á
grundvelli þess að ég er kona. Mér
finnst það vera það sem við í Keflavík kölluðum að vera súkkulaðikleina.“
Konur eru um 23 prósent aðalmanna í stjórnum íslenskra fyrirtækja, og hefur hlutfall kvenna
hækkað lítillega á síðasta ári, samkvæmt samantekt sem Creditinfo
vann fyrir Fréttablaðið.

Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu,
segir að breyting gæti orðið á
kynjahlutfalli stjórna á þessu ári
þegar mörg félög halda fyrstu
aðalfundi sína eftir að lögunum
var breytt 1. september síðastliðinn.
„Það hefur ýmislegt gerst í
þessum málum á undanförnum
árum og konum fjölgað töluvert mikið. Það verður kannski á
þessu ári sem við sjáum virkilega
breytinguna,“ segir Kristín, sem
telur skorta skilning á því hversu
mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að
jafna hlut kynjanna. „Þetta hefur
jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækja
og rekstur.“
- eb / sjá síðu 4

Þjóðaratkvæði um ESB:

Vilja kjósa í vor
STJÓRNMÁL Leiðtogar Sam-

fylkingar, Bjartrar Framtíðar
og Pírata vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald
aðildarviðræðna við Evrópusambandið samhliða sveitarstjórnarkosningum sem munu
fara fram í vor.
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir
ríkisstjórnarflokkana ætla að
bíða eftir skýrslu sem verið er að
vinna um viðræðurnar áður en
ákvörðun um atkvæðagreiðslu
verði tekin.
- hg / sjá síðu 4
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Bardagar uppreisnarmanna og herskárra íslamista í Sýrlandi standa enn yfir:

Þúsund ára bær brann:

Um 700 létust á níu dögum

Bærinn brann
til kaldra kola

SÝRLAND, AP Hátt í sjö hundruð hafa

Hafa starfsmenn Arion-banka
soltið frá hruni?
Nei, nei. En við munum klárlega
gera okkur mat úr þessu.
Arion-banki fékk lánshæfismatið BB+ frá
lánshæfismatsfyrirtækinu Standard and
Poor‘s. Arion-banki er fyrsti íslenski bankinn
til að fá mat frá þessu fyrirtæki frá því fyrir
hrun.

látist í bardögum uppreisnarmanna
við herskáa íslamista í norðurhluta
Sýrlands. Þar á meðal eru um eitt
hundrað óbreyttir borgarar.
Mörg hundruð manns hafa
að auki flúið átökin sem hófust
fyrir tíu dögum síðan. Þau hafa
nú náð til borga og bæja í fjórum
sýslum í norðurhluta landsins.
Hóparnir eru báðir andvígir ríkisstjórn Bashar al-Assads, forseta
Sýrlands. Íslamistarnir tilheyra
hreyfingunni ISIL, en liðsmenn

hennar aðhyllast hugmyndafræði Al-Kaída. Hinn hópurinn
samanstendur af liðsmönnum úr
nokkrum sveitum uppreisnarmanna.
Á sama tíma er ekkert lát á
bardögum uppreisnarmanna við
stjórnarher landsins. Liðsmenn
hersins náðu um helgina að fella
um tuttugu uppreisnarmenn í bardögum í sýrlensku borginni Homs.
Yfir 250 þúsund Sýrlendingar sitja
fastir á átakasvæðum og hungursneyð í landinu vofir yfir.
- hg

HART BARIST Sumar sveitir

uppreisnarmanna berjast nú bæði við
stjórnarher Sýrlands og hóp herskárra
íslamista.
NORDICPHOTOS/AFP

KÍNA, AP Bærinn Dukezong í
Tíbet brann til kaldra kola í stórbruna á laugardag. Bærinn var
yfir þúsund ára gamall. Eldurinn
braust út aðfaranótt laugardags
og logaði í um tíu tíma.
Afar illa gekk að slökkva eldinn, því slökkviliðsbílar komust
ekki um þröngar götur bæjarins.
Hundruðir bygginga brunnu og
mikið af sögulegum minjum eyðilögðust í eldinum.
Enginn lést í brunanum svo
vitað sé.
- ue

Bruggar lífrænan
gæðabjór í Oregon
Auðunn Sæberg Einarsson er einn af eigendum örbrugghússins Logsdon Farmhouse Ales í Oregon-ríki í Bandaríkjunum. Brugghúsið hefur unnið til verðlauna
og bjórinn er seldur í kampavínsflöskum. Þrjú íslensk fyrirtæki bítast um bjórana.
VIÐSKIPTI „Við framleiðum sex til

MÓTMÆLTU Dýraverndunarsinnar segja að veiðileyfin sendi röng skilaboð til

almennings.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nashyrningar í útrýmingarhættu veiddir til að verja stofninn:

Veiðileyfi selt á 41 milljón króna
BANDARÍKIN, AP Leyfi til að veiða svartan nashyrning í Namibíu var

selt á uppboði í Dallas í Bandaríkjunum fyrir jafnvirði 41 milljónar
íslenskra króna. Fimm slík leyfi eru veitt á ári í Namibíu, og þetta er í
fyrsta skiptið sem leyfið er selt fyrir utan landsteinana.
Ágóðanum af sölu á veiðileyfunum er varið til að vernda stofninn.
Svartir nashyrningar eru á lista yfir dýr í bráðri útrýmingarhættu.
Um fjörutíu manns mótmæltu fyrir utan höfuðstöðvar safaríklúbbsins þar sem uppboðið fór fram á meðan á því stóð. Félagið sem stóð að
uppboðinu segir að nashyrningurinn sem leyfið fékkst til að veiða sé
of gamall til undaneldis. Hann sé að auki hættulegur öðrum í hjörðinni.
- ue

Stúlka lést í umferðarslysi:

Leki úr innanríkisráðuneyti:

Banaslys í
Norðurárdal

Segja lög um
trúnaðargögn
hafa verið virt

SLYS Sextán ára stúlka lést þegar
fólksbíll sem hún var farþegi
í skall framan á flutningabíl í
Norðurárdal við Fornahvamm.
Ökumaður bílsins, átján ára
gamall maður, var fluttur alvarlega slasaður með þyrlu Landhelgisgæslunnar á slysadeild
Landspítalans í Reykjavík.
Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni í Borgarnesi rann
bíllinn til og hafnaði framan á
litlum flutningabíl sem kom úr
norðurátt. Ökumann og farþega
flutningabílsins sakaði ekki. - eb
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DÓMSMÁL Athugun innanríkisráðuneytisins og rekstrarfélags
stjórnarráðsins staðfestir að
trúnaðargögn hælisleitenda hafi
einungis farið til þeirra sem samkvæmt lögum eigi rétt á þeim.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá innanríkisráðuneytinu í
tilefni af kæru lögmanna hælisleitenda á hendur ráðuneytinu.
Ráðuneytið mun á næstu dögum
svara fyrirspurn ríkissaksóknara
vegna málsins.
- eb
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átta tegundir af lífrænum bjór
að belgískri fyrirmynd og þrjú
íslensk fyrirtæki sem vilja flytja
þá til Íslands hafa haft samband
við mig,“ segir Auðunn Sæberg
Einarsson.
Hann er einn fjögurra eigenda
örbrugghússins Logsdon Farmhouse Ales, sem er í Hood Riversýslu í Oregon í Bandaríkjunum.
Brugghúsið hóf framleiðslu árið
2011 og þar er bjórnum tappað á
kampavínsflöskur.
„Okkar vinsælasta vara, bjórinn Seizoen Bretta, vann til verðlauna árið 2012 á stærstu bjórhátíð
Bandaríkjanna, Great American
Beer Festival, í flokki svokallaðra sveitabjóra. Þá fór allt af
stað bæði hér innanlands og úti um
allan heim,“ segir Auðunn. Hann
segir að framleiðsla brugghússins
verði að öllum líkindum tvöfölduð
á árinu.
„Við þurfum að auka framleiðsluna því bæði New York og Chicago eru að biðja um bjór og við
höfum einnig fengið fyrirspurnir
frá Englandi og Danmörku. Annars er bjórinn seldur á vesturströnd Bandaríkjanna, í Vermontríki á austurströndinni og svo í
Kanada.“
Auðunn flutti til Bandaríkjanna
árið 1980 og hefur búið þar síðan
fyrir utan þrjú ár á tíunda áratugnum þegar hann bjó hér á
landi. Hann starfaði áður í veitingageiranum og kynntist þá
David Logsdon, lífefnafræðingi
og öðrum eiganda brugghússins.
„David fékk mig út í þetta. Hann
er þekktur í bjórheiminum og
stofnaði áður og rak þekkt brugg-

Í OREGON Félagarnir Charles Porter bruggari, David Logsdon og

Auðunn fyrir utan brugghúsið.

hús hér í Oregon. Ég vissi að hann
væri sterkur í þessu og hikaði því
ekki við að fara með honum út í
þetta ævintýri, enda kom í ljós að
hann veit nákvæmlega hvað hann
er að gera,“ segir Auðunn. Hann
og David ætla að koma hingað til
lands í lok febrúar og taka þátt í
árlegri bjórhátíð Kex Hostels.
Auðunn kemur lítið að framleiðslunni sjálfri en hann sér um
markaðssetninguna ásamt því að
teikna merkimiðana sem fara utan
á flöskurnar.
„Ég er í brugghúsinu fjóra daga í

MYND/AUÐUNN SÆBERG.
RG.

viku yfir sumartím-ann. Þá vinn ég við
átöppun og annað
slíkt. Ég er hins
vegar enginn sérfræðingur í því að
búa til bjór, ég er
vínmaður,“ segir
Auðunn og hlær.
haraldur@frettabladid.is

FLAGGSKIPIÐ Auðunn

teiknar myndirnar á
merkimiðunum.

Fjögurra ára afganskur drengur varð fyrir skotum liðsmanna Bandaríkjahers:

Hermenn skutu barn til bana
AFGANISTAN Mikil reiði ríkir í A fganistan

eftir að bandarískir hermenn skutu
fjögurra ára dreng til bana í Helmandhéraði á föstudag.
Yfirmenn í bandaríska hernum hafa
reynt að réttlæta atvikið og sagt mikið
sandfok hafa verið á staðnum. Því hafi hermennirnir ekki séð nægilega vel og fyrir
mistök talið barnið vera óvin. Frá þessu er
greint á vef breska blaðsins Telegraph.
Atlantshafsbandalagið (NATO) hefur lýst
því yfir að það muni rannsaka aðgerðina
en forseti Afganistan, Hamid Karzai,
hefur fordæmt aðgerðina, sem hefur
aukið á spennu milli ríkjanna. Hann sagði
afgönsk stjórnvöld ítrekað hafa mótmælt
aðgerðum bandaríska hersins gegn óbreyttum borgurum.
Karzai hefur einnig krafist þess að
bandaríski herinn hætti öllum hernaðaraðgerðum á afgönsku yfirráðasvæði sem
fari fram án aðkomu yfirvalda þar í landi.
- eh

FORSETINN Hamid Karzai fordæmdi aðgerð Bandaríkjahers.
NORDICPHOTOS/AFP.
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SVONA ERUM VIÐ

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa ekki rætt framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB:

Vilja kjósa um aðildarviðræður í vor
skýrslu sem verið er að vinna um málið áður
einnig hlynntur því að kjósa samhliða sveitaren ákvörðun um atkvæðagreiðslu verði tekin.
stjórnarkosningum og Birgitta Jónsdóttir,
Framtíðar og Pírata vilja halda þjóðar„Það hefur ekki verið rætt neitt á milli
kapteinn Pírata, tekur í sama streng.
atkvæðagreiðslu um áframhald aðildarstjórnarflokkana varðandi framkvæmd
Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstriviðræðna við Evrópusambandið (ESB)
þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir Bjarni.
hreyfingarinnar - græns framboðs, segir
samhliða sveitarstjórnarkosningum
Ekki náðist í Sigmund Davíð Gunnþað koma til greina að halda atkvæðasem munu fara fram í vor.
laugsson forsætisráðherra við vinnslu
greiðsluna í vor. „Einhvern botn þarf að
Árni Páll Árnason, formaður Samfréttarinnar í gær. Hann sagði í
fá í málið því við getum ekki verið í einfylkingar, segir tímasetninguna góða
hádegisfréttum RÚV í gær að hann teldi
hverju limbói með það,“ segir hún.
því þá ættu skýrslur aðila vinnumarkað þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild
Bjarni Benediktsson, formaður
aðarins annars vegar og ríkisstjórnarað ESB ætti að snúast um það hvort
Sjálfstæðisflokksins og
innar hins vegar um stöðu viðÍslendingar vilji ganga í sambandið
efnahags- og fjármálaráðræðnanna að liggja fyrir.
eða ekki, en ekki hvort halda eigi
herra, segir ríkisstjórnarGuðmundur Steingrímsson,
viðræðum áfram.
flokkana
ætla
að
bíða
eftir
formaður Bjartrar framtíðar, er
- hg
ÁRNI PÁLL ÁRNASON
BJARNI BENEDIKTSSON

STJÓRNMÁL Leiðtogar Samfylkingar, Bjartrar

1.928

tonn af kartöflum
voru flutt inn
fyrstu tíu mánuði síðasta árs.
Það er mun minna en á sama
tímabili árið áður, þegar flutt voru
inn 3.161 tonn. Heimild: Hagstofa Íslands

Hlutfall kvenna lítið breyst á ári
Um 23 prósent stjórnarmanna í íslenskum fyrirtækjum eru konur samkvæmt samantekt sem Creditinfo vann fyrir Fréttablaðið. Konum
hefur fjölgað um eitt prósentustig á því rúma ári sem liðið er frá síðustu samantekt. Tekur tíma að breyta um stefnu segir formaður FKA.
VIÐSKIPTI Konur eru um 23 prósent

aðalmanna í stjórnum íslenskra
fyrirtækja, og hefur hlutfall
kvenna hækkað lítillega á síðasta
ári, samkvæmt samantekt sem
Creditinfo vann fyrir Fréttablaðið.
Um 22 prósent aðalmanna voru
konur í september 2012.
Alls voru tæplega 33 þúsund
fyrirtæki skráð í hlutafélagaskrá
í desember í fyrra. Samtals sitja
rúmlega 50 þúsund aðalmenn í
stjórnum þessara fyrirtækja.
Af þeim eru um 38.600 karlar en
11.600 konur.
Konur eru mun vinsælli varamenn en aðalmenn í stjórnum.
Alls eru um 33 þúsund varamenn
skráðir í stjórnir íslenskra fyrirtækja, þar af rúmlega 14 þúsund
konur, eða um 51 prósent.
Konur voru um 10 prósent stjórnarmanna í fyrirtækjum árið 2009,
þegar Samtök atvinnulífsins, Félag
kvenna í atvinnulífinu og Viðskiptaráð efndu til sérstaks átaks
til að hvetja fyrirtæki til að fjölga
konum í stjórnum fyrirtækja. Þeim
hefur því fjölgað verulega frá því
sem þá var.
Samantekt Creditinfo nær til
allra fyrirtækja, en lög sem tóku
gildi í september á síðasta ári gera
þær kröfur að hlutfall hvors kyns
í stjórnum fyrirtækja með 50 eða
fleiri starfsmenn sé 40 prósent.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Félags kvenna í atvinnulífinu, segir það ekki koma á óvart að
svo litlar breytingar hafi orðið á
síðasta ári. Hún segir að sú þróun
sem þó hafi orðið gæti tengst því að
fyrirtæki sem falli undir lögin hafi
breytt samsetningu sinna stjórna.
„Andrúmsloftið og vilji til verka
er komið, en það átti enginn von
á miklum breytingum strax. Við
erum að breyta um stefnu á risa-

Andrúmsloftið og vilji
til verka er
komið, en það
átti enginn
von á miklum
breytingum
strax.

HLUTFALL KVENNA Í STJÓRNUM FYRIRTÆKJA*
*Miðað við stöðu hlutafélagaskrár 11. desember 2013

Öll fyrirtæki

23.1%

36.1%

Rekstur gististaða og
veitingarekstur

412

63.9%

839

69.0%

1.382

29.1% 70.9%

Menningar-, íþrótta- og
tómstundastarfsemi

4.916

27.4% 72.6%

Sérfræðileg, vísindaleg og
tæknileg starfsemi

25.4%

Leigustarfsemi og
ýmis sérhæfð þjónusta
Fasteignaviðskipti

662

74.6%

3.408

22.9% 77.1%

1.525

22.7%

4.413

77.3%

312

78.2%

21.8%

Óþekkt starfsemi

2.104

Framleiðsla

20.4%

Landbúnaður,
skógrækt og ﬁskveiðar

20.0%

80.0%

2.162

Opinber stjórnsýsla og
almannatryggingar

20.0%

80.0%

2

79.6%

18.9%

Upplýsingar og fjarskipti
Fjármála- og
vátryggingastarfsemi

17.6%

Vatnsveita, fráveita,meðhöndlun
úrgangs og afmengun

1.969

81.1%

3.224

82.4%

16.6% 83.4%

71

Flutningar og geymsla

15,5% 84,5%

901

Rafmagns-, gas- og hitaveitur

15,5% 84,5%

84

Byggingarstarfsemi
og mannvirkjagerð
Námugröftur og vinnsla
hráefna úr jörðu

13,8% 86,2%

3.887

7.4% 92.6%

49

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

18
m/s

10
m/s

1°

16
m/s

-1°

3°

-2°

1°

13
m/s

18
m/s

0°
1°

0°

3°

-3°

0°

16
m/s

18
m/s

18
m/s

-6°

3°

15
m/s

Á morgun
8-18 m/s, en 15-25 syðst á landinu.

-1°

-2°

5°
25
m/s

16
m/s

6°

2°

Bændaferðir · Síðumúla 2

Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 RVK

31.0%

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum

Hólmfríður Bjarnadóttir, eða
Hófý eins og við ﬂest þekkjum
hana, fararstjóri Bændaferða,
verður á skrifstofu
Bændaferða 13. - 17. janúar
kl. 10:00 - 16:00.
Það er því alveg upplagt að kíkja
í Síðumúlann í kafﬁ, hitta Hófý og
fá upplýsingar um ferðirnar.

Bókaðu núna á baendaferdir.is

598

37.2% 62.8%

Fræðslustarfsemi

verður á skrifstofunni 13. - 17. janúar

FERÐIR FYRIR ALLA

32.920
54.1% 45.9%

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

Hófý, fararstjóri Bændaferða

Fjöldi
fyritækja

Hlutfall karla

76.9%

Félagasamtök og önnur
þjónustustarfsemi

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður
Félags kvenna í atvinnulífinu

vöxnu skipi og það tekur tíma,“
segir Þórdís.
Hún segir vitað að stór hluti
íslenskra fyrirtækja sé í eigu karlmanna, og í mörgum tilvikum séu
eigendurnir einu stjórnarmennirnir.
Herferðin til að auka hlut kvenna í
stjórnum og stjórnendastöðum beinist að stærri fyrirtækjum með fleiri
stjórnarmenn og stjórnendum.
Creditinfo vann samantekt fyrir
Fréttablaðið í fyrra byggt á upplýsingum frá september 2012. Á þeim
fimmtán mánuðum sem liðu milli
samantekta fyrirtækisins hefur
konum í stjórnum fyrirtækja fjölgað
um eitt prósentustig. Með hæfilegri
einföldun mætti því segja að fjölgi
konum með sama hraða á næstu
árum muni það taka 32 ár að koma
hlutfalli kvenna í stjórnum í um það
bil 50 prósent.
Þegar einstakir hópar fyrirtækja
eru skoðaðir má sjá að hjá Félagasamtökum og annarri þjónustustarfsemi eru konur í meirihluta í
stjórnum, og eru rúmlega 54 prósent
aðalmanna í stjórnum. Hlutfallið er
líka talsvert yfir meðaltali hjá fyrirtækjum sem sinna fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónustu
og rekstri veitingastaða og veitingareksturs, eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.
brjann@frettabladid.is

Hlutfall kvenna

-2°
0°

VONSKUVEÐUR SYÐRA Áfram hvasst á sunnanverðu landinu næsta sólarhringinn
og stormur eða rok við suðurströndina. Úrkoma verður að mestu bundin við
suðaustan og austanvert landið en úrkomulítið í öðrum landshlutum.
Alicante 17°
Basel
10°
Berlín 4°

Billund
4°
Frankfurt
7°
Friedrichshafen 9°

3°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 3°
21°
Las Palmas

London 11°
Mallorca 18°
New York 10°

Orlando 25°
Ósló
-7°
París
11°

San Francisco 16°
Stokkhólmur -4°

0°
Miðvikudagur
8-15 m/s, hvassara SA-til.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvar á Íslandi fjölgaði ofbeldisbrotum um 220 prósent á síðasta ári?
2. Hver sagði freka karla stjórna
pólitíkinni á Íslandi?
3. Hvað þurftu Of Monsters and
Men að selja margar plötur í Bandaríkjunum til að hljóta platínuplötu?
SVÖR:

Rúmlega 300 manns munu starfa við byggingu verksmiðju í Helguvík:

Ráðinn framkvæmdastjóri:

Hanna nýja kísilmálmverksmiðju

Stýrir skútunni
hjá Pírötum

VIÐSKIPTI Rúmlega þrjú hundruð

STJÓRNMÁL Sindri Þór Hilmars-

manns munu starfa við byggingu
kísilmálmverksmiðju í Helguvík.
Þá er talið að 160 ný störf skapist þegar framleiðsla verksmiðjunnar hefst, auk afleiddra starfa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá
fyrirtækinu Thorsil ehf.
Thorsil ehf. gekk á föstudag frá
samningi við verkfræði stofuna
Mannvit um hönnun kísilmálmverksmiðjunnar sem reisa á í
Helguvík. Mannvit mun í samstarfi við norsku verkfræðistofuna

Norconsult AS hafa umsjón með
hönnun, útboðum og byggingu
verksmiðjunnar. Verðmæti samningsins er metið á 508 milljónir.
Vinna við umhverfismat vegna
verksmiðjunnar stendur yfir og er
áætlað að byggingaframkvæmdir
hefjist á þessu ári. Áætluð framleiðslugeta verksmiðjunnar er 54
þúsund tonn af kísilmálmi.
Samkomulag hefur verið gert við
Landsvirkjun um kaup á 87 MW af
raforku og unnið er að samningum
um sölu framleiðslunnar.
- eb

HELGUVÍK Ný kísilmálmverksmiðja
mun rísa við iðnaðar- og hafnarsvæðið í
Helguvík.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

son hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Pírata. Hann var
valinn úr hópi umsækjenda í
lýðræðislegu kjöri innan framkvæmdaráðs flokksins, að því er
fram kemur í tilkynningu.
Sindri Þór er menntaður viðskiptafræðingur. Hann sinnir
stundakennslu við Háskóla
Íslands. Hann var áður fjármálastjóri tónlistarfyrirtækisins
Gogoyoko og sérfræðingur hjá
KPMG.
- bj

1. Á Suðurnesjum 2. Jón Gnarr 3. Yﬁr eina
milljón

Ekki ofvernda kvíðin börn
Sálfræðingur segir margt í umhverfi barna auka á kvíða. Foreldrar geta unnið gegn kvíða hjá börnum sínum
með því að leggja áherslu á frjálsan leik með jafningjum og að leyfa börnunum að læra af mistökum sínum.
LOGAÐI Þotan logaði þegar slökkviliðs-

menn komu á vettvang.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þota brotlenti við flugvöll:

Fjórir taldir af
eftir flugslys
ÞÝSKALAND, AP Lítil þota brotlenti
í námunda við flugvöll í Þýskalandi í gær. Talið er að fjórir
farþegar hafi látist í slysinu.
Flugvélin hrapaði á urðunarstað
nálægt bænum Trier sem er í
vesturhluta Þýskalands.
Flugvélin logaði þegar slökkvilið kom að henni. Í yfirlýsingu
frá lögreglu segir að líklega hafi
verið um að ræða einkaþotu af
gerðinni Cessna Citation. Um
borð hafi verið tveir flugmenn og
tveir farþegar frá Englandi. Ekki
er vitað hvað olli slysinu.
- ue

Kuldinn hefur áhrif á vinnu:

Störfum fjölgaði ekki mikið
BANDARÍKIN, AP Störfum í Banda-

ríkjunum fjölgaði ekki jafn mikið
í desember og búist var við. Um
74 þúsund störf bættust við í
mánuðinum.
Störfum fjölgaði næstum
þrisvar sinnum meira í fjóra
mánuði í röð þar áður. Hagfræðingar nefna ofsakuldann sem eina
skýringu fyrir því að störfum
fjölgaði ekki meira.
Atvinnulausum fækkaði úr 7
prósentum í 6,7 prósent, sem er
minnsti fjöldi atvinnulausra í
fimm ár. Það segir þó ekki alla
söguna, því fjöldi fólks hætti að
leita að vinnu, og hverfur af lista
yfir atvinnulausa þrátt fyrir að
vera ekki með vinnu.
- ue

HEILBRIGÐISMÁL „Foreldrar geta

með ýmsum hætti unnið gegn því
að börn þeirra þrói með sér alvarlegan kvíða,“ segir Dr. Philip
Kendall, bandarískur sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í kvíða
barna og ungmenna. Hann heimsótti Ísland í síðustu viku og hélt
meðal annars fyrirlestra á árlegri
ráðstefnu Barna- og unglingageðdeildar.
Kendall segir margt í umhverfi
barna auka á kvíðann. „Við
setjum margs konar þrýsting á
börn. Stundum er hann eðlilegur,
til dæmis að þau eigi að standa
sig vel í skólanum. En stundum er
hann óviðeigandi,“ segir Kendall
og nefnir sem dæmi þegar foreldrar yfirfylla dagskrá barna
með ýmsum skyldum, en gleyma
að gera ráð fyrir tíma fyrir
frjálsan leik.
„Það er í gegnum frjálsan leik
með jafningjum sem börn læra
inn á hæfileika sína og veikleika.
Ef þau umgangast eingöngu foreldra sína fá þau ekki réttar hugmyndir um hvað þau geri vel og
hvað illa,“ segir Kendall.
„Foreldrar þurfa að leyfa börnum að gera eigin mistök. Þeir
verða að stíga til hliðar og leyfa
þeim að glíma við vandamálin
sjálf,“ segir Kendall en hann
leggur ríka áherslu á að foreldrar
kvíðinna barna láti ekki undan
kvíðaviðbrögðum barna sinna.
„Ef barnið neitar að fara í skólann hjálpar ekkert að leyfa því að
vera heima. Það leysir vandann á
þeirri stundu, en til lengri tíma
litið eykst vandinn.“
Aukin samskipti á samfélagsmiðlum geta aukið kvíða fólks
og sérstaklega barna að mati
Kendall. „Þú ert stöðugt í sambandi í gegnum síma, netið og
tölvuleiki og færð aldrei að njóta
þess að vera einn með sjálfum
þér. Fyrir kvíðin börn skap-
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Foreldrar
þurfa að leyfa
börnum að
gera eigin
mistök. Þeir
verða að stíga
til hliðar og
leyfa þeim að glíma við
vandamálin sjálf.
Philip Kendall
sálfræðingur

ar þetta aukið álag því þau fara
að hafa áhyggjur af því að þau
sé að missa af einhverju,“ segir
Kendall.
Kvíði er eðlilegur þegar hann
hefur ekki hamlandi áhrif á líf
fólks. Kendall segir einkenni
hamlandi kvíða hjá börnum meðal
annars vera þau að börn forðist
að gera tiltekna hluti. „Það segja
öll börn á einhverjum tímapunkti
að það sé leiðinlegt í skólanum
og þau vilji ekki fara, en ef þau
segjast ekki geta farið og sýna
líkamleg einkenni á borð við
magaverki, þau svitna eða forðast augnsamband, þá getur kvíðinn verið orðinn óeðlilega mikill.“
Kendall segir skipta miklu máli
hvernig tekið er á kvíða hjá börnum. „Það er ekki nóg að tala bara
um vandann. Foreldrar þurfa leita
til fagfólks sem fær barnið til að
prófa ólíka hluti og framkvæma
áskoranir til að takast á við óttann. Sem dæmi, ef barn óttast
býflugur er ekki nóg að tala um
óttann, barnið þarf líka að snerta,
finna og vera í kringum býflugur
til að læra að hugsa með öðrum
hætti um þær. Það þarf að öðlast
aðra reynslu af þeim,“ segir hann.

PHILIP KENDALL Foreldrar þurfa að leyfa börnum að glíma við vandamálin sjálf.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nauðsynlegt að auka þekkingu á kvíða

eva@frettabladid.is

Yfirlæknir göngudeildar Barna- og unglingageðdeildar
(BUGL) segir þörf á aukinni þjónustu við börn með
kvíðaraskanir. Best væri að veita meðferð snemma í
ferlinu, með vægari inngripum.
„Snemmtæk íhlutun er mikilvæg þegar um slíkan
vanda er að ræða og þess vegna þarf þekkingin að
vera til staðar í nærumhverfi barnanna,“ segir Guðrún
Bryndís Guðmundsdóttir, yfirlæknir á BUGL. Því var
ákveðið að fá Dr. Philip Kendall til landsins og hann
GUÐRÚN B.
GUÐMUNDSDÓTTIR hélt fyrirlestur á árlegri ráðstefnu BUGL fyrir skömmu.
Mikill áhugi var á ráðstefnunni og á fjórða hundrað
manns mættu, en vísa þurfti mörgum frá vegna plássleysis.
„Kvíði hjá börnum hefur verið meira í brennidepli fagfólks eftir
efnahagshrunið,“ segir Guðrún Bryndís. „Þeir sem vinna með börnum og
unglingum átta sig á þörfinni og vilja öðlast meiri þekkingu á efninu,“
segir hún.
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VILTU
NÝJA
ÁSKORUN?

NÁMSSTYRKIR
Í BOÐI
Nánar á promennt.is

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast mér vel í framtíðinni.
Ég var í fullri vinnu með náminu, en námið var svo vel uppsett að það gekk allt
saman vel upp. Promennt fær fullt hús stiga hjá mér, skólinn er með fyrsta
ﬂokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.
Sonja G. Ólafsdóttir (Markaðs- og sölunám, 2013)

www.promennt.is

NÁMSKEIÐ

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM đ GRAFÍSK HÖNNUN
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða í upplýsingatækni.
Þeir sem hafa áhuga á markaðs- og sölumálum eða grafískri hönnun ættu ekki að láta þessi námskeið framhjá sér fara.
NÁMSSTYRKIR Í BOÐI

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM – hraðferð

GRAFÍSK HÖNNUN

MEÐ SÉRSTAKRI ÁHERSLU Á UPPLÝSINGATÆKNI OG STAFRÆNA MARKAÐSSETNINGU

Sérlega hagnýtt nám ætlað þeim sem eru að stíga fyrstu skreﬁn í grafískri
vinnslu eða fólki sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi, t.d.
á háskólastigi. Þetta nám hentar einnig þeim sem vilja hanna sínar
auglýsingar sjálﬁr. Þátttakendur læra að ganga frá verkefnum sínum í
Acrobat Distiller (PDF).
Tekin eru fyrir þrjú mest notuðu hönnunarforritin í dag:

Skemmtilegt en um leið krefjandi einnar annar nám fyrir þá sem vilja aﬂa sér öﬂugrar þekkingar
á sviði markaðs- og sölumála. Hér ﬂéttast saman gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu
tækni sem í boði er.

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
1. Námstækni með MindManager hugarkortsforritinu
2. Tölvu- og upplýsingaleikni – hraðferð
(Windows, Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
3. Sölutækni (hlutverk sölumannsins, samskipti við viðskiptavini)
4. Markaðsfræði (grunnþættir markaðsfræðinnar, vöruþróun,
auglýsingatækni, markaðsrannsóknir o.ﬂ.)
5. Markaðssetning á netinu
6. Google Adwords og Google Analytics
7. Facebook sem markaðstæki
8. Verkefnadagar/Lokaverkefni
Hefst: 11. feb.

đ

Lýkur: 15. maí

đ Tími:

Kvöldhópur

đ

Lengd: 156 std.

đ

Verð: 167.000 kr.

đƫ Photoshop (myndvinnsla)
đƫ Illustrator (teikning)
đƫ InDesign (umbrot)
Námskeiðið felst í því að kynna nemendum virkni og uppbyggingu forritanna og að nýta möguleika þeirra til sjálfstæðra vinnubragða. Kennslan
byggir á fyrirlestrum og verklegum æﬁngum. Einnig fá þátttakendur
hagnýt verkefni í tengslum við innihald náms.
Hefst: 28. jan.

đ

Tími: 18–21.30 (lau. 9.30–13.00) đ Lengd: 105 std. đ Verð: 159.000 kr.

Ég var mjög ánægð með námskeiðið Grafísk hönnun hjá Promennt og hefur það nýst mér
vel í mínu starﬁ. Reynsla og þekking kennarans, umfram námsefnið, var ákaﬂega nytsamleg
og sýndi okkur ferlið frá upphaﬁ myndvinnslu, hönnunar og umbrots til prentunar á mjög
skipulagðan og skýran hátt. Ég gef námskeiðinu því mín bestu meðmæli.

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

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

13379

Íris Magnúsdóttir, markaðsstjóri Maritech ehf.

PROMENNT
Skeifunni 11B đ 108 Reykjavík đ Sími 519 7550 đ promennt@promennt.is đ promennt.is
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Ættleiddum börnum vegnar vel hér

LOKSINS

BÍLALÁN

Fjölskyldur ættleiddra barna eru sterkar og börnin fá mikinn stuðning á heimilum
sínum. Börnunum gengur vel í skóla og eru meðvituð um uppruna sinn. Ýmsar
spurningar kunna að vakna á unglingsárunum, segir fjölmenningarprófessor.

SEM GÆTI BORGAÐ
SIG AÐ TAKA
Með nýju núllvaxtaláni BL getur þú fengið allt að 40% af verði bílsins að
láni vaxtalaust til allt að 36 mánaða. Engir vextir, engin verðtrygging, enginn
þinglýsingarkostnaður og ekkert smátt letur. Sem sagt, engin óvissa og það
sem meira er – þú ekur um á nýjum bíl í fullri ábyrgð. Farðu á bl.is og kynntu
þér frábæran möguleika til að kaupa nýjan bíl.

ENNEMM / SÍA / NM60923

NÚLLVEXTIR BL – loksins bílalán sem gæti borgað sig að taka.

Renault Clio Authentic – Verð: 2.440.000 kr.

SAMFÉLAG „ Fjölskyldur ættleiddra barna á Íslandi eru
sterkar og vel er haldið utan um
börnin. Undantekningarlaust fá
þau mikinn stuðning á heimilum
sínum og þeim
gengur yfirleitt
vel í skóla.“
Þ et t a seg i r
Hanna Ragnarsdóttir, prófessor
í fjölmenningarfræðum við uppeldis- og menntHANNA
unarfræðideild
RAGNARSDÓTTIR Háskóla Íslands,
sem ásamt Elsu
Sigríði Jónsdóttur hefur rannsakað fjölskyldur ættleiddra
barna og aðlögun barnanna og
reynslu þeirra af skólagöngu frá
2005. Um er að ræða langtímarannsókn.
Að sögn Hönnu nær rannsóknin
til tveggja hópa barna sem voru
ættleidd til Íslands 2002 og 2004
og eru 10 börn í hvorum hópi.
„Það er ekki hægt að alhæfa út
frá þessu þar sem þetta eru ekki
mörg börn. Við vitum ekki hversu
vel þetta endurspeglar aðlögun
þeirra hundraða barna sem hafa
verið ættleidd hingað til lands en
þessi börn virðast standa sterk.“
Hún segir að það hafi í raun

ÆTTLEIDD BÖRN

Íslenskir foreldrar
með ættleidd
börn í Peking í
Kína.

komið sér á óvart hvað börnunum gengur vel í skóla þótt þau
hafi alist upp í öðru tungumálaumhverfi fyrsta árið. „Þau komu
til Íslands frá átta og hálfs mánaðar aldri til 17 mánaða. Það er
ákveðinn styrkur í því að þau
hafi haft íslensku sem móðurmálsumhverfi frá því að þau voru
svona ung.“
Atvik sem snerta litarhátt og
uppruna hafa komið upp í skólunum sem börnin ganga í en tekið
hefur verið á þeim, að því er
Hanna greinir frá. „Börnin vita
öll um uppruna sinn og ekkert
er falið fyrir þeim. Atvikin sem
koma upp eru rædd bæði heima
og í skólanum.“

Hanna tekur það fram að
áhugavert verði að fylgjast með
börnunum og hvernig sjálfsmynd
þeirra verður þegar þau komast
á unglingsárin. „Þessi elstu voru
12 ára þegar við töluðum við þau
síðast og þau virðast dugleg og
ánægð. Rannsóknir sem gerðar
hafa verið erlendis hafa leitt í
ljós að á unglingsárunum reyni á
að vera ættleiddur. Þetta er viðkvæmur aldur. Þótt börnin séu
mjög meðvituð um uppruna sinn
vakna ýmsar spurningar, eins og
til dæmis hvað það þýði í raun að
vera ættleiddur og hverjir blóðforeldrarnir séu. Þau vita mismikið um blóðforeldra sína.“

Bensín, beinskiptur / 4,7 l/100 km*
Innborgun 60% / Gamli bíllinn þinn og eða reiðufé: 1.464.000 kr.

NÚLLVEXTIR BL: 976.000 kr. til 36 mánaða.

Dacia Duster 4WD PLUS – Verð 3.990.000 kr.
Dísil, beinskiptur með extra lágum gír / 5,3 l/100 km*
Innborgun 60% / Gamli bíllinn þinn og eða reiðufé: 2.394.000 kr.

NÚLLVEXTIR BL: 1.596.000 kr. til 36 mánaða.

Vaxtalaus afborgun: 44.333 kr. á mán.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri. / Núllvextir BL gilda ekki með öðrum tilboðum.

Vaxtalaus afborgun: 27.111 kr. á mán.

HÖLDUM AFTUR AF
VERÐHÆKKUNUM

Sjálfskiptur, bensín / 6,6 l/100 km*
Innborgun 60% / Gamli bíllinn þinn og eða reiðufé: 3.234.000 kr.

Nú er brýnt að íslensk fyrirtæki, sveitarfélög og ríki leggi sitt af mörkum til að
skapa stöðugt verðlag. Verðhækkanir á innlendum vörum og þjónustu senda
mjög neikvæð skilaboð út á vinnumarkaðinn enda er lág verðbólga ein helsta
forsenda nýgerðra kjarasamninga.

NÚLLVEXTIR BL: 2.156.000 kr. til 36 mánaða.

Horfum fram á veginn og sýnum ábyrgð!

Subaru XV 4WD – Verð 5.390.000 kr.

Vaxtalaus afborgun: 59.888 kr. á mán.
HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUMENN Í SÍMA 525 8000 EÐA SENDU
OKKUR FYRIRSPURN Á bl@bl.is. NÁNARI UPPLÝSINGAR UM
NÚLLVEXTI BL ER AÐ FINNA Á www.bl.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar
/ Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

ibs@frettabladid.is

ÆFINGAVÖRUR
Í MIKLU ÚRVALI

HAND LÓÐ 0,5 - 4KG
VERÐ FRÁ

999 kr

TRUE
BOLUR OG
BUXUR - SETT

HEILSA

Í HAGKAUP

6.999 kr

JÓGA DÝNUR
VERÐ FRÁ

3.999 kr

AUP
K
G
A
H
ÝTT Í

TILBOÐ
3.119kr/stk
v.á. 3899

N

20%

TILBOÐ
5.359kr/stk
v.á. 6699

AFSLÁTTUR
Á KASSA

ON FÆÐUBÓTAEFNI

100% CASEIN – næturprótein.
COMPLETE PROTEIN – próteinblanda
af whey/egg/casein. Hentar sem millimál
og yﬁr daginn.

SYNTHA-6
2 bragðtegundir.

20%

AFSLÁTTUR
Á KASSA

20%

10%

AFSLÁTTUR
Á KASSA

AFSLÁTTUR
Á KASSA

GÓÐOSTUR, FJÖROSTUR
OG KOTASÆLA
Gildir til 19. janúar á meðan birgðir endast. Allt úrvalið af æfingarvörum fæst í Skeifunni, Kringlunni, Smáralind, Garðabæ og Holtagörðum.

20%

RECOVERY PRÓTEIN
er háþróuð blanda
próteina og kolvetna
fyrir þá sem vilja byggja
upp vöðva eða styðja við
stranga æﬁngaáætlun.

AFSLÁTTUR
Á KASSA

AUP

AGK
H
Í
T
T
NÝ

EAS BETAGEN

NUTRA
N
UTRA VÍTAMÍN
VÍTAMÍN

Betagen inniheldur hágæða hráefni og hentar fyrir þá sem vilja ná
eða halda grönnum og skornum vöðvamassa.

15 tegundir af bætiefnum fyrir fjölskylduna. B, D,
C, fjölvítamín, kalk, magnesíum oﬂ.

GOTT
VERÐ

AUP
K
G
A
H
ÝTT Í

229kr/stk

N

20%

AFSLÁTTUR
Á KASSA

BEROCCA PERFORMANCE

Bragðgóðar freyðitöﬂur sem innihalda einstaka
samsetningu af b- og c- vítamínum,
magnesíum og sínki.

TILBOÐ
2.719 kr/pk
v.á. 3399

SMOOCH SKVÍSUR
Ávaxtaskvísur með chiafræjum.

CORNY MÚSLÍBAR
Ú Í
Ómissandi í fjallgönguna!

POP CORNERS
Öðruvísi snakk

GOTT
VERÐ

20%

AFSLÁTTUR
Á KASSA

GOTT
VERÐ

495kr/pk

1389 kr/pk

GOTT
VERÐ

1199 kr/pk

20%

AFSLÁTTUR
Á KASSA

RAUTT GINSENG

100 hylki x 500mg - Extra kröftugt!

ZONE PERFECT STANGIR
máltíðarstangir

OTA HAFRAMJÖL

Ómissandi í hafragrautinn. 950g.

ACTIGREEN GRÆNT TE
Grænt te er ríkt af andoxunarefnum,
einnig fáanlegt í töﬂuformi.
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Börn í vanda fá ekki
viðeigandi stuðning

FÉLAGSFUNDIR

BYGGIÐNAR – FÉLAGS BYGGINGAMANNA

Börn sem eiga í vanda í skólakerfinu án þess þó að vera með greiningu fá ekki
nægilegan stuðning. Foreldrar barnanna segja hugmyndafræði skóla án aðgreiningar ekki vera fylgt nægilega vel eftir, meðal annars vegna skorts á fjármagni.

Félagsfundir um nýgerða kjarasamninga verða á:
REYKJAVÍK
Miðvikudag 15. janúar kl. 17:30
í Borgartúni 30, 6. hæð

MENNTUN Börn sem ekki eru með

VERT

AKUREYRI
Þriðjudag 14. janúar kl. 17:30
á Skipagötu 14, 5. hæð

Rafræn kosning hefst
mánudaginn 13. janúar kl. 12
og lýkur á miðnætti
mánudaginn 21. janúar
Sjá nánar á heimasíðu
félagsins byggidn.is
Stjórnin

Málsvari byggingamanna

greiningu á geðrænum vankvæðum
en eiga við félagslegan eða námstengdan vanda að stríða í grunnskóla fá ekki við stuðning við hæfi
í skólum sínum.
Þetta eru helstu niðurstöður
rannsóknar sem Erla Dögg Kristjánsdóttir, nemi í félagsráðgjöf,
gerði með viðtölum við foreldra
barna á svokölluðu gráu svæði.
„Börn á gráu svæði hafa ekki
uppfyllt greiningarviðmið, eru á
biðlista eftir greiningu eða fara
hreinlega ekki í greiningu. Þau
þurfa aftur á móti aukinn stuðning
í skóla vegna vandamála sem þau
glíma við, til dæmis meira næði,
meiri tíma með kennara, félagslegan stuðning og meiri námshjálp.“
Erla segir að heilt yfir hafi börnin sem tóku þátt í rannsókninni ekki
fengið það einstaklingsmiðaða nám
sem skóli án aðgreiningar gengur
út á, en það er sú hugmyndafræði
sem er ríkjandi í grunnskólum
landsins.
„Flestir viðmælendur voru sammála um að þetta snérist um fjármagn. Það var sagt við einn viðmælanda að því barnið væri ekki
með greiningu væri ekki til fjármagn til að veita því viðbótarstuðning. Foreldrarnir voru þó sammála
um að hugmyndafræðin um skóla

SKÓLABÖRN Félagsleg staða fólks ákvarðast mikið af menntun. Mikilvægt er að
börnum líði vel í skólanum svo þau haldist lengur í námi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

án aðgreiningar væri falleg en að
framkvæmdin væri ekki í samræmi
við fræðin. Þeir voru ekki ósáttir
við kennarann sem slíkan heldur
uppbyggingu skólakerfisins.“
Margir foreldranna voru búnir
að finna leiðir til að aðstoða börnin
sín heimafyrir með óhefðbundnum
leiðum, svo sem verklegum æfingum eða á sjónrænan hátt.
„Þessar aðferðir skiluðu sér ekki
í skólana þrátt fyrir að foreldrarnir
hafi ítrekað rætt við kennara og
stjórnendur og reynt að fá það í
gegn. Í skólunum virðist vera ákveðinn kassi og ef barnið passar ekki

inn í kassann eru kennarar ráðalausir. Kennsluhættir virðast vera
niðurnjörvaðir og haldið í gamlar
hefðir í stað þess að virkja börnin
þar sem þeirra styrkleikar liggja.“
Erla segir mikilvægt fyrir framtíð barnanna að grunnurinn sé
góður. „Grunnskólinn er fyrsta
stigs þjónusta og það skiptir öllu
máli að þjónustan sé góð. Rannsóknir hafa sýnt að brottfall úr
námi megi rekja til vöntunar á
stuðningi í grunnskólum þar sem
börnin koma ekki nægilega undirbúin úr skólanum fyrir næsta
námsstig.“
erlabjorg@frettabladid.is
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SKOÐUN
Skrítinn núningur ríkisstjórnar og Seðlabanka.

Glötuð tækifæri

E

kki á morgun heldur hinn verður á Viðskiptaþingi 2014
fjallað um uppbyggingu alþjóðageirans á Íslandi. Þingið
er haldið undir yfirskriftinni „Open for business?“
Þingið er árviss viðburður þar sem saman kemur
rjómi íslensks viðskipta- og stjórnmálalífs. Fastir liðir
eru að formaður Viðskiptaráðs og forsætisráðherra landsins haldi
ræður.
Í ljósi yfirskriftar samkomunnar má gefa sér að gjaldeyrishöft
beri á góma, höft sem hér fæla frá erlenda fjárfesta og torvelda
uppbyggingu og framþróun í íslensku efnahagslífi.
Í áramótablaði Markaðarins lýsti Páll Harðarson, forstjóri
Kauphallarinnar, þungum áhyggjum af skaðsemi haftanna og
benti á að skaðinn gæti verið
lúmskur og varanlegur. Á Viðskiptaþingi fjallar Árni Oddur
Þórðarson, forstjóri Marel,
um þróun fyrirtækisins frá
Óli Kristján
örmarkaði til alþjóðamarkaðar.
Ármannsson
Í viðtalinu í Markaðnum bendir
Páll Harðarson á að hefðu verið
olikr@frettabladid.is
við lýði gjaldeyrishöft dagsins í
dag þegar Marel var að hefja vegferð sína væri fyrirtækið ekki
til í núverandi mynd. „Í núverandi umhverfi er ljóst að þeim hefði
verið settur stóllinn fyrir dyrnar því á þeim tíma hefði ekki verið
litið á þau sem þjóðhagslega mikilvæg,“ segir Páll. Marel hefði
ekki fengið undanþágu frá gjaldeyrishöftunum til fjárfestinga
í útlöndum. Hann segist í viðtalinu hræddur um að afleiðingar
þeirrar stefnu sem nú sé rekin eigi eftir að lifa með landinu til
mjög langs tíma. „Þarna sjáum við fram á nokkuð sem gæti lýst
sér í varanlegum skaða fyrir þjóðarbúið.“
Afnám hafta er eitt mikilvægasta viðfangsefni efnahagsstjórnarinnar, en Seðlabankinn fer bæði með framkvæmd hafta
og áætlun um afnám þeirra.
Þótt mörgum þyki hægt ganga og skiptar skoðanir séu um
aðferðafræðina er harla einkennilegur bragur á því að í nýjum
ráðgjafahópi ríkisstjórnarinnar um afnám hafta sé ekki að finna
fulltrúa Seðlabankans. Í bankanum hlýtur að vera að finna þá
yfirsýn sem þarf til þess að inna verkefnið vel úr hendi. Mögulega
speglast þarna núningur ríkisstjórnar og Seðlabanka sem lítt er
til þess fallinn að vekja traust á efnahagsstjórninni.
Einhverrar sýnar er vonandi að vænta í ræðu forsætisráðherra
á Viðskiptaþingi og mögulega fregnir úr störfum sérfræðingahóps hans. Það væri þá ekki í fyrsta sinn sem forsætisráðherra
Framsóknarflokks viðrar á Viðskiptaþingi væntingar um gott
starf nefndar undir forystu sérfræðings úr fjármálageiranum. Á
Viðskiptaþingi 2005 bar Halldór Ásgrímsson, þá forsætisráðherra
og formaður Framsóknarflokksins, von í brjósti um að hér gæti
orðið til alþjóðleg fjármálamiðstöð. Fyrir vinnu nefndar um það
markmið fór Sigurður Einarsson, þá stjórnarformaður KB banka.
Það er einkennilegt í meira lagi af ríkisstjórninni að snúa baki
við raunhæfustu leiðinni að afnámi hafta með aðild að Evrópusambandinu og í framhaldinu stuðningi Seðlabanka Evrópu við
örgjaldmiðilinn sem hér er haldið úti. Það eitt, með ákvörðun um
að taka í framhaldinu upp evru, myndi strax stuðla að stöðugleika
í efnahagsmálum sem aftur styddi við önnur efnahagsleg markmið.
Spennandi verður að fylgjast með umræðu um þessi mál á
Viðskiptaþingi á miðvikudag.
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Kennsla barna 6 – 9 ára
hefst laugardaginn
25. janúar nk.
Vetrarnámskeið 10 skipti.
Kennt verður
alla laugardaga.
Aðalkennari:
Hjörvar Steinn Grétarsson nýbakaður stórmeistari.
Skráning í síma 568 9141. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
skólans sem er opin alla virka daga frá kl. 10-13.
Einnig er hægt að skrá nemendur eða senda inn fyrirspurnir á
netfangið skaksamband@skaksamband.is
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Of seint í rassinn gripið?
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, var
gestur Gísla Marteins Baldurssonar
í þættinum Sunnudagsmorgunn á
RÚV í gær. Þar ræddu þeir meðal
annars makríldeiluna, endurskoðun
fiskveiðistjórnunarkerfisins og
áform ráðherra um að setja
makrílinn inn í kvótakerfið. Þegar
Gísli spurði ráðherra af
hverju kvótinn yrði ekki
boðinn upp á markaði
svaraði hann á þá leið
að það gæti stangast á
við lög með tilheyrandi
málaferlum.
Honum var þá
bent á að líklega
væri hægt að
fá undanþágu

frá þeim og þá greip ráðherra til
gamalkunnugs bragðs og sagði:
„2010 áttu menn þennan möguleika
og þáverandi ríkisstjórn hafði oft
áhuga á að fara með hluti á uppboð
í fiskveiðistjórnunarkerfi en gerði
ekki“.

Allir sáttir
Þegar kvótakerfið sjálft kom til
tals tók Gísli undir orð ráðherra: „Eins og þú hefur
sjálfur sagt í greinum sem
þú hefur skrifað, það er
orðin nokkuð góð sátt um
kvótakerfið…,“ og ráðherra
mótmælti auðvitað
ekki eigin
skrifum.
Hvernig
er það,

er ekki enn ágætlega stór hópur
í samfélaginu sem vill meina að
kvótakerfið hafi leitt af sér mikið
óréttlæti og raskað bæði atvinnu- og
byggðamálum víða um land?
Ráðherra sagði einnig að
ákvörðun um að setja makrílinn
inn í kvótakerfið þyrfti ekki að
þýða svipað ástand og skapaðist
hér í kringum 1990 þegar þeir
kvótaeigendur sem höfðu engan
áhuga á að nýta sér sín úthlutuðu
gæði gátu stórgrætt á því að selja
heimildirnar.
„Það er hægt að taka á því með
skattlagningu,“ sagði ráðherra.
Mikið hefði nú verið gaman
ef hann hefði sagt: „Það
verður tekið á því með
skattlagningu“.
haraldur@frettabladid.is

HALLDÓR

Vertu á verði
VERÐLAGSMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

Almenn ánægja var með það í þjóðfélaginu skömmu fyrir jól þegar samningar
náðust á hinum almenna vinnumarkaði um hóflegar launahækkanir til þess
að standa vörð um stöðugleikann í landinu. Nú þegar nýgerðir kjarasamningar
bíða staðfestingar berast afar slæm tíðindi um verðhækkanir vítt og breytt um
þjóðfélagið. Ekki er mikill tími til stefnu
til að vinda ofan af þessari þróun. Undirbúningur að atkvæðagreiðslu um kjarasamninginn er þegar hafin og niðurstaðan
á að liggja fyrir 22. janúar.
Það er líka gott að sjá að menn ætla
alls ekki að gefast upp og láta verðbólguna taka völdin enn einu sinni. Aðildarfélög ASÍ hafa hrundið af stað frábæru
átaki til að sporna gegn óeðlilegum verðhækkunum sem landsmenn eru að verða
fyrir barðinu á um þessar mundir, www.
vertuaverdi.is. Það er frekar ófögur sjón
að sjá þegar maður skoðar þessa síðu
hversu margir hafa þegar stokkið á verðhækkunarvagninn. En þeir geta bætt ráð
sitt. Samkvæmt ASÍ er markmiðið með
átakinu tvíþætt: Annars vegar að veita
verslunar- og þjónustuaðilum aðhald,
hvetja þá til að sýna ábyrgð og stöðva
verðhækkanir. Hins vegar að að brýna
fyrir almenningi að vera á verði og
fylgjast vel með þróun verðlags.

➜ Neytendur ættu líka að láta

sig það miklu máli skipta hvaða
fyrirtæki það eru sem ætla ekki
að taka þátt í þeirri samstöðu sem
nauðsynleg er til að halda aftur
af verðhækkunum og þar með
verðbólgunni í landinu, sem er
okkar helsti óvinur.
Vilja menn virkilega fórna þeim tækifærum sem við höfum til að auka stöðugleikann í landinu. Ég vona svo sannarlega
að þeir sem hafa hækkað verð sjái að sér
og afturkalli verðhækkanir. Emmessís
dró til dæmis til baka boðaða verðhækkun
fyrir nokkrum dögum sem var til fyrirmyndar og fleiri hafa gert slíkt hið sama.
Neytendur ættu líka að láta sig það
miklu máli skipta hvaða fyrirtæki það eru
sem ætla ekki að taka þátt í þeirri samstöðu sem nauðsynleg er til að halda aftur
af verðhækkunum og þar með verðbólgunni í landinu, sem er okkar helsti óvinur.
Við þurfum að standa saman og rjúfa vítahring verðhækkana og verðbólgu. Ég hvet
fólk til að nota þetta góða framtak, www.
vertuaverdi.is, til að láta vita af óeðlilegum verðhækkunum.
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Fagmaður er ófagmaður
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Sigurður Ingi Jóhannsson var hjá
Gísla Marteini í gær að ræða um
málefni ráðuneyta sinna, sjávarútvegs og landbúnaðar. „Við erum
eiginlega búnir með tímann,“
sagði Gísli svo í blálokin þegar
hann mundi eftir því að maðurinn
ætti víst að heita „umhverfisráðherra“ líka og spurði ráðherrann
um viðbrögð hans við opnu bréfi
tíu náttúruvísindamanna sem
voru í svokölluðum faghópi 1 og
lögðu á ráðin um rammaáætlun og
verndarnýtingu Þjórsárvera, en
þessir vísindamenn hafa mótmælt
málflutningi ráðherrans í kjölfar
þess að hann hefur nú farið eftir
óskum Landsvirkjunar um að setja
rammaáætlun í uppnám og hefja
vinnu við að virkja í efri hluta
Þjórsár. Í opnu bréfi sínu hröktu
þessir tíu vísindamenn ýmsar
neyðarlegar rangfærslur ráðherrans. Áður hafði ráðherrann

eins og kunnugt er talað um það
í Kastljósi að hann hygðist fara
eftir ráðum „fagmanna“ og lét á
sér skilja að sér þætti afar leitt að
þurfa að fórna þessum fossum í
Þjórsá.
En sem sé: Nú hafa fagmennirnir brugðist við og láta á sér skilja
að ráðherra fari með fleipur þegar
hann setur rammaáætlun í uppnám.
En þetta voru náttúrlega ekki
réttu fagmennirnir – þetta voru
bara náttúruvísindamenn, bara
vatnalíffræðingar. Spurningu
Gísla Marteins svaraði ráðherra á
þá leið þessir vísindamenn virtust
geta talið sig vera í pólitík og „geta
skrifað greinar og barist fyrir
sínum skoðunum“. Var á honum að
skilja að þar með væri þetta fólk
ekki lengur „fagmenn“.
„Hvenær er fagmaður fagmaður?“ spurði hann og lá svarið
í loftinu: þegar hann hlýðir ráðherranum. Fagmaður sem leiðréttir ráðherra, hrekur rangfærslur hans á sérfræðisviði sínu
– er ekki lengur fagmaður heldur
„í pólitík“. Þetta er hálfgert „Catch
22“-ástand hjá þessum fagmönnum; um leið og þeir nota fagþekkingu sína til að leiðrétta ráðherra

Dýravernd
lögum. Þá hrekjast þau
Ómar F. Dabney skrifaði DÝRAVERND
oft til byggða og í garða
nýlega í grein í Morgunfólks. Frá dýraverndarblaðinu að dýraníðingar
sjónarmiði ætti að gefa
y rðu ek k i stö ðvaði r
meðan þeir kæmust upp
hreindýrunum á veturna.
með að misþyrma dýrum.
Í lok hins stutta sumars
eru þau svo þrautelt af
Misþyrming á litlum kettlingi sem hann fjallar um
veiðimönnum og skotin í
í grein sinni er ekkert
hundraðavís, ekki of vel á
einsdæmi um dýraníð hér Ragnheiður
sig komin.
á landi.
Útigangshross heyja
Sigurðardóttir
Ó sk a r H .Va lt ýss o n félagi í Dýralíka harða lífsbaráttu. Ill
skrifaði mjög góða og verndarsambandi
meðferð á útigangshrossfróðlega grein í Frétta- Íslands
um er þjóðarskömm. Á
löngum hörðum vetrum
blaðið 20. des. sl.: „Dýrahafa útigangshross staðið úti í
verndarbarátta í molum.“ Hann
öllum veðrum án skjólveggja
deilir réttilega á hinn mjög svo
varasama verksmiðjubúskap með
og oft með litla gjöf og stundum
dýr, t.d. í eldis- og loðdýraiðnaði.
enga og þá hafa mörg hrossin
Hann furðar sig mjög, eins og
verið svo illa á sig komin að þurft
margir aðrir, á algjöru getuleysi
hefur dýralækni til að aflífa þau.
Dýraverndarsambands Íslands
Dýraverndarsamband Íslands
ætti að skylda alla útigangsum að koma dýrunum til varnar.
hrossaeigendur til að byggja
Árni Stefán Árnason, lögfræðingur í dýrarétti, deilir einnig á
skjólveggi með þaki, m.a. vegna
illa meðferð dýra, t.d. hinar vafahnjúka sem hross fá á bakið í
miskaldri úrkomu, og þar yrði
sömu girðingar á svæðum hreindýranna á Austurlandi en þær
þeim gefið.
eru í raun slysagildrur þar sem
Dýraverndarsamband Íslands,
dýrin hafa fest sig og mörg barhvar er það? Þegar lagðar hafa
ist þar um til dauða. Líkamsleifar
verið fram fyrirspurnir og ádeilþeirra í girðingunum sanna
ur í gegnum áraraðir hefur sambandið ekki verið til viðtals. Það
það. Hreindýrin á Íslandi heyja
óvenjulega harða lífsbaráttu. Á
þegir þunnu hljóði og virðist oft
hinum löngu hörðu vetrum eru
hvorki heyra né sjá illa meðferð
þau oftast skjóllaus á gróðurá dýrum. Dýraverndarsamband
snauðum heiðum Íslands sem
Íslands stendur sannarlega ekki
oftar en ekki eru þaktar snjóundir nafni.

mega þeir ekki teljast fagmenn
lengur heldur „í pólitík“ en ef þeir
myndu ekki leiðrétta rangfærslurnar – væru þeir þá raunverulegir fagmenn?
Orðsporið
Lítil grein í New York Times hefur
valdið uppnámi hér, en þar sagði
eitthvað á þá leið að fólk skyldi
drífa sig til Íslands vilji það eiga
þess kost að sjá hálendið íslenska
ósnortið áður en það verður
eyðilagt. Inn í greinina slæddist
ein vond villa en eins og Ómar
Ragnarsson benti á í blogggrein í
gær eru orð greinarhöfundar um
hættuna sem steðjar að íslensku
öræfunum ekki ekki jafn fráleit
og sumir vilja vera láta, og hann
nefnir ótal dæmi um væntanleg umsvif og mannvirkjagerð á
hálendinu, sem lítil umræða hefur
farið hér um.
Það á að margselja þá orku sem
fæst úr íslenskum fallvötnum og
háhitasvæðum. Og um leið stendur
til að laða hingað túrista sem
aldrei fyrr, til að þeir njóti hinnar
stórbrotnu og ósnortnu íslensku
náttúru. En á þessu er bara sá
hængur að það hefur enginn –
nema kannski kínverskir fram-

sóknarmenn – gaman af því að
sjá virkjanir. Það finnst engum
eftirsóknarvert að sjá raflínur og
staura, jarðýtur eru fáum augnayndi. Maður getur ekki bæði farið
til hægri og vinstri í einu. Það er
ekki hægt að vernda og virkja í
einu. Það verður að velja þarna á
milli.
Virkjanastefnan færir okkur
vissulega ákveðin umsvif af vissu
tagi og skapar störf, hefur líka í
för með sér afleidd störf; hún nýtir
tiltekna tækniþekkingu og getur,
þegar vel tekst til, orðið burðarás í samfélagi kringum verksmiðjurekstur, laðar að sér fólk
sem vill vinna við verksmiðjur.
En hún er dýru verði keypt – ekki
aðeins í þeim skilningi að miklu
þarf að kosta til við að koma henni
á fót, heldur hefur hún í för með
sér ýmsar óafturkræfar náttúrufórnir, og áreiðanlega ekki öll kurl
komin til grafar með það, enda
hafa hér á landi fyrst og fremst
verið hafðir í ráðum verkfræðingar með takmarkaða þekkingu á
vistkerfi náttúrunnar og þar með
afleiðingum þess að stífla ár.
Umfram allt snýst þetta um
náttúruna sjálfa, því að hún hefur
gildi í sjálfri sér, og maðurinn

Það er ekki hægt
að vernda og virkja
í einu. Það verður að velja
þarna á milli.
verður að finna leið til þess að lifa
með henni og í henni en ekki bara
með því að róta endalaust upp
gæðum hennar. Ekki þarf heldur
að fara mörgum orðum um það
hvílík verðmæti, í öllum skilningi,
eru fólgin í ómanngerðri og mannvirkjalausri náttúru. Með hverju
árinu sem líður verða öræfin dýrmætari – og ekki bara þau í sjálfu
sér – heldur líka sjálf hugmyndin
um öræfin – hugmyndin um hið
stórbrotna sem á sér stað og forsendur utan mannlegrar seilingar:
það sjáum við svo vel á þeim
ferðamönnum sem hingað leita í æ
ríkara mæli, frá stórborgarsamfélögum heimsins með sínum gný
og sínu mikla áreiti. Í þjónustu við
það fólk og uppbyggingu kringum
slíka ferðamennsku liggja tækifærin – og sjálfsvirðingin, því
hægt er að vera stoltur af því að
vernda það sem manni hefur verið
trúað fyrir.
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22. janúar er síðasti dagurinn sem þú hefur til að hafa áhrif á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni um kjarasamningana

Sýnum ábyrga

afstöðu

Greiðum atkvæði um kjarasamningana
FLÓABANDALAGIÐ
ATH! Atkvæði póstleggist í síðasta lagi 18. janúar
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Um tilvist Ríkisútvarpsins
Í stofunni heima hjá mér er RÍKISÚTVARPIÐ við að íslenskur fjölbreytialgerlega háður því að ná augum
eða eyrum sem flestra því slíkt
búnaður til móttöku á um
leiki myndi minnka mikið
900 erlendum sjónvarpsþegar enginn yrði ábyrgur
umhverfi kallar sjálfkrafa á breiðrásum um gervihnött auk
fyrir skráningu á íslensku
asta og oft um leið lægsta samnefnótrúlegs framboðs á sjónþjóðlífi og menningu.
ara. Við eigum að geta gert miklu
varpsþáttum og kvikmyndmeiri kröfur um gæði til sjálfstæðs
Meiri kröfur
um um streymiþjónustur á
ríkisútvarps heldur en allra annarra
borð við iTunes, Netflix og
Ríkisútvarpið er okkur
fjölmiðla.
Almannaútvarp þarf alls ekki að
Hulu. Einkareknir íslensknauðsynlegt sem alíslensk
ir ljósvakamiðlar bjóða mér Magnús
sjónvarps- og útvarpsstöð
vera fámennaútvarp. Því ber hins
með skuldbindingar varðvegar skylda til að taka tillit til
svo afbragðs skemmtun og Ragnarsson
andi fjölbreytni og hlutafþreyingu, hvort sem er í aðstoðarmaður
þess að ekki eru allir steyptir í sama
áskrift eða ókeypis á rásum mennta- og menn- leysi, varðandi íslenskt lýðmótið. Við höfum öll ólík áhugamál
sem fjármagna starfsemi ingarmálaráðherra ræði og menningu. Okkur
og ólíkar skoðanir. Við sækjumst
sína eingöngu með auglýser nauðsynlegt að umræða
ekki öll eftir sömu afþreyingu eða
ingum. Enginn hefur tölu á fjölda
um íslenskar og erlendar fréttir geti
upplýsingum en við eigum það öll
sameiginlegt að vera Íslendingar.
erlendra útvarpsstöðva sem standa
farið fram á vettvangi sem ekki er
til boða auk þess að Spotify Radio og
Deezer hafa ráðist með látum inn á
tónlistarmarkaðinn. Fréttir finnast
svo víða að varla er hægt að forðast
þær, dagblöð koma án greiðslu inn
um póstlúguna, nýir miðlar spretta
stöðugt upp á internetinu, Twitter
og Facebook tengja svo umræðuna
á rauntíma.
Þurfa skattgreiðendur að bæta
við þessa mynd með ríkisreknum
fjölmiðli? Af hverju þarf hver einasti skattskyldur lögaðili á Íslandi
að greiða nær 20 þúsund krónur
á ári til reksturs Ríkisútvarpsins
þegar Stöð 2 og Skjár Einn bjóða
okkur upp á prýðis afþreyingu?
Væri ekki þessum rúmu þremur
milljörðum betur varið í tækjakaup fyrir Landspítalann? Nú eða
einfaldlega lækka skatta og hækka
ráðstöfunartekjur heimilanna þannig að allir geti kosið hvaða fjölmiðla
þeir kaupa?
En skattgreiðendur fengju þá ekki
sérlega marga þætti þar sem íslensk
menning og stjórnmál eru krufin
til mergjar. Íslensk nútímatónlist,
íslenska sinfónían og íslenskt leikhús myndu mun sjaldnar ná eyrum
Staðgreiðsla skatta 2014 er reiknuð í þremur þrepum.
þeirra. Minni umfjöllun og greinÚtreikningur fyrir mánaðartekjur er sem hér segir:
ing yrði á heimsfréttum eins og þær
snúa að Íslandi. Það yrði líka minna
um nýja, leikna íslenska sjónvarpsþætti.
Af fyrstu 290.000 kr. ................................... 37,30%
Að sjálfsögðu myndum við áfram
Af næstu 494.619 kr. ................................... 39,74%
hafa Stöð 2, Skjá Einn og Bylgjuna
sem hafa öll staðið sig afbragðs vel í
Af fjárhæð umfram 784.619 kr. ................. 46,24%
ójafnri samkeppni við Ríkisútvarpið
en við myndum samt missa af miklu
því sem skiptir okkur máli. Hætt er

Aðeins á meðan við rekum íslenskt
ríkisútvarp getum við gert kröfur
um ítarlega greiningu á íslensku
þjóðlífi, upplýsingar um það sem
íslenskt er og leikið íslenskt efni
sem endurspeglar raunveruleika
okkar, samtíma, sögu og menningu.
Sem sagt kröfur um eitthvað fyrir
alla. Einungis ríkisútvarpi er hægt
að fela þá ábyrgð að standa vörð um
íslenska menningu og íslenskt lýðræði.
Við þurfum að endurskilgreina
hlutverk ríkisins í rekstri fjölmiðla. Á næstu vikum verður gengið frá ráðningu nýs útvarpsstjóra
sem þarf að leiða stofnunina inn í

➜ Ríkisútvarpið er okkur

nauðsynlegt sem alíslensk
sjónvarps- og útvarpsstöð með
skuldbindingar varðandi fjölbreytni og hlutleysi, varðandi
íslenskt lýðræði og menningu.

nýja öld fjölbreytileikans. Hans
bíða ærin verkefni en ég vona að
það fyrsta verði að taka niður ljósaskilti í Efstaleitinu þar sem stendur
stórum stöfum RÚV. Við eigum að
kalla hlutina þeirra réttu nöfnum og
temja okkur aftur að tala um Ríkisútvarpið. Og vera stolt af því.

Skattar, gjöld og b
Staðgreiðsla

AF NETINU
Spuni og blaður
Spunakerling ráðuneytis setur
á blað tilbúnar ávirðingar um
hælisleitanda. Upp komst um
spunann. Blaðurfulltrúi ráðuneytisins segir, að fyrirspurnum
um málið verði ekki svarað. Fer
síðan á fund í dómnefnd verðlauna fyrir ársins beztu blaðamennsku. Ákveður þar, að fréttir
af skandalnum séu ekki hæfar
til verðlauna. Þannig er Ísland
í dag, fúlt fiskabúr fyrir spuna
og falsanir. Í öðru ráðuneyti er
spunnið, að minnkun friðlands
sé stækkun. Ráðherra stöðvar
eldri stækkun og slakar henni
svo laskaðri í gegn. Dæmigerður
spuni á ferð. Ráðherrar snúast
um fals og lygi. Því er gert grín að
Íslandi í NY Times.
http://www.jonas.is
Jónas Kristjánsson

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

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

Frádráttur vegna lífeyrisréttinda
Heimill frádráttur vegna greiðslu launþega til almennra
lífeyrisréttinda er 4% af iðgjaldsstofni. Frádráttur vegna
séreignarsparnaðar er 2% af iðgjaldsstofni en verður
4% frá 1. júlí.

Persónuafsláttur
Persónuafsláttur er 50.498 kr. á mánuði.

Skattlagning barna
Börn fædd 1999 og síðar greiða 6% af tekjum
yfir 180.000 kr.

Laun frá fleiri en einum launagreiðanda
Þeir sem hafa laun frá fleiri en einum launagreiðanda þurfa
að gæta þess að rétt hlutfall sé notað við útreikning á staðgreiðslu. Fari laun yfir 290.000 kr. hjá einum launagreiðanda
þarf að reikna 39,74% staðgreiðslu af launum hjá öðrum
launagreiðendum, eða eftir atvikum 46,24%.

Tryggingagjald
Tryggingagjald er 7,59%.

Fjársýsluskattur
Fjársýsluskattur er 5,5%.

Fjármagnstekjuskattur
Skattur á fjármagnstekjur er 20%.

Framtal og álagning
Barnabætur
Barnabætur með fyrsta barni hjóna eru 167.564 kr. og með
hverju barni umfram eitt 199.455 kr. Bætur með fyrsta barni
einstæðs foreldris eru 279.087 kr. og með hverju barni
umfram eitt 286.288 kr.
Skerðingarmörk vegna tekna eru 4.800.000 kr. hjá hjónum
og 2.400.000 kr. hjá einstæðu foreldri. Bæturnar skerðast
um 3% af tekjum umfram þessi mörk fyrir eitt barn, 5% fyrir
tvö börn og 7% ef börnin eru þrjú eða fleiri.
Viðbótargreiðsla með hverju barni yngra en 7 ára er 100.000
kr. og skerðist um 3% af tekjum umfram ofangreind mörk.

Vaxtabætur
Hámark vaxtabóta er 400.000 kr. fyrir einhleyping,
500.000 kr. fyrir einstætt foreldri og 600.000 kr.
fyrir hjón/sambúðarfólk.
Vaxtagjöld til útreiknings vaxtabóta geta ekki orðið hærri
en 7% af eftirstöðvum skulda vegna íbúðarkaupa og að
hámarki 800.000 kr. hjá einhleypingi, 1.000.000 kr. hjá
einstæðu foreldri og 1.200.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Skerðing vegna tekna er 8,5% af tekjustofni.
Vaxtabætur einhleypinga og einstæðra foreldra byrja að
skerðast við nettóeign 4.000.000 kr. og falla niður þegar
hún nær 6.400.000 kr.
Vaxtabætur hjóna og sambúðarfólks byrja að skerðast
við nettóeign 6.500.000 kr. og falla niður þegar hún nær
10.400.000 kr.
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Opið bréf til Reykjavíkurborgar vegna RIFF
Stjórn RIFF, sem skipuð var árið
2013 að ósk Reykjavíkurborgar,
harmar þá ákvörðun Menningar- og ferðamálaráðs að
hætta styrkveitingu til Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í
Reykjavík – RIFF eftir 10 ára
farsælt samstarf um uppbyggingu hátíðarinnar á alþjóðavettvangi. Stjórnin skorar jafnframt
á ráðið að endurskoða þá ákvörðun sína að veita styrkinn til nýrra
aðila sem ekki hafa sambærilega
reynslu af rekstri slíkrar hátíðar
og geta seint talist „óháðir“ hagsmunaaðilum greinarinnar, en
slíkt sjálfstæði er grunnur allra

virtra kvikmyndahátíða í heiminum.
RIFF hefur uppfyllt öll þau
ákvæði í samningi við Reykjavíkurborg sem kveðið var á um.
Menningar- og ferðamálaráð
hefur lagt mikla áherslu á samstarf við Heimili kvikmyndanna,
Bíó Paradís. Stjórn RIFF leggur áherslu á að hún hefur haft
áhuga á samstarfi við Heimili kvikmyndanna, Bíó Paradís,
bæði í orði og á borði. Stjórnarmenn RIFF hafa rætt við fulltrúa Bíó Paradísar um langtímasamninga og Giorgio Gossetti,
aðaldagskrárstjóri RIFF, ritað

bætur

Hilmari Sigurðssyni, formanni
Sambands íslenskra kvikmyndagerðarmanna og formanni Heimilis kvikmyndanna, Bíó Paradísar,
bréf þess efnis þann 15. október
2013. Ítrekað hefur verið óskað
eftir samráðsfundi með fulltrúum Bíó Paradísar um samstarf.
Á fundi með Hilmari Sigurðssyni
og fulltrúum stjórnar RIFF 29.
nóvember sl. var einnig ákveðið
að efna sem fyrst til samráðs og
vinnufundar með helstu hagsmunaaðilum kvikmyndaiðnaðarins, Bíó Paradís og RIFF til að
útfæra nánara samstarf næstu
hátíða. Stjórn Bíó Paradísar hefur

því miður ekki enn séð sér fært að
ákveða dagsetningu þessa fundar.
Fjöldi fyrirtækja, sjóða og
stofnana hér heima og erlendis
hafa efnt til samstarfs við RIFF
og fjárfest í kynningu og uppbyggingu þessa vörumerkis í
áratug. Mörg þessara fyrirtækja
hafa átt í farsælu samstarfi við
RIFF frá upphafi.
Reykjavíkurborg hefur oft og
ítrekað notað vörumerkið RIFF
í alþjóðlegu kynningarefni um
borgina þar sem farið er lofsorðum um hátíðina og hún sögð einn
af helstu menningaratburðum
borgarinnar á hverju ári. Höfuð-

2014

Auðlegðarskattur

Skattlagning lögaðila

Á nettóeign einhleypings umfram 75 milljónir kr. og að
150 milljónum kr. og nettóeign hjóna umfram 100 milljónir
kr. og að 200 milljónum kr. er lagður 1,5% auðlegðarskattur.
Á nettóeign umfram 150 milljónir kr. hjá einhleypingi og
200 milljónir kr. hjá hjónum er lagður 2% auðlegðarskattur.
Auðlegðarskattur er lagður á einstaklinga í síðasta sinn við
álagningu 2014. Auðlegðarskattur er ekki lagður á félög.

Tekjuskattur hlutafélaga, einkahlutafélaga og samvinnufélaga er 20% við álagningu 2014.
Tekjuskattur annarra lögaðila er 36% og gildir það m.a. um
sameignar- og samlagsfélög, þrotabú og dánarbú.

Virðisaukaskattur

Fjármagnstekjuskattur
Skattur á fjármagnstekjur er 20%.
Frítekjumark vegna vaxtatekna er 100.000 kr. á mann
(verður 125.000 kr. við álagningu 2015).
Frádráttur vegna leigutekna manna af íbúðarhúsnæði
er 30% af leigutekjum.
Frítekjumark gildir ekki um arð, söluhagnað og leigutekjur
af öðru en íbúðarhúsnæði.

Almennt skattþrep...................................................
Sérstakt skattþrep ...................................................

25,5%
7,0%

Aðilar með rekstur undir 1.000.000 kr. á hverju 12 mánaða
tímabili eru undanþegnir skráningarskyldu á virðisaukaskattsskrá.

aldraðra

miklu uppbyggingarstarﬁ,
þekkingu og verðmætum
vera kastað á glæ með
ákvörðun Menningar- og
ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar.

borgarstofa gaf t.d. út bækling í
fyrra, „Reykjavik Festival City”
þar sem m.a. stendur að orðspor
RIFF hafi aukist verulega og
sífellt fleiri sæki hátíðina erlendis frá. Um sé að ræða meiri háttar
kvikmyndaviðburð sem lífgi upp
á íslenska kvikmyndamenningu
með framsæknum kvikmyndum
og ungu kvikmyndagerðarfólki
alls staðar að. RIFF sé á meðal
best geymdu leyndarmála á hinu
alþjóðlega kvikmyndahátíðarkorti.
Undanfarin ár hefur myndast
viðamikið net sterkra og þekktra
alþjóðlegra aðila í kvikmyndagerð
og -menningu sem bæði eru velviljaðir RIFF og hafa unnið fyrir
hátíðina. Orðspor hátíðarinnar
er afar gott, hún nýtur virðingar
erlendra kvikmyndagerðarmanna
og ferðamanna sem sumir hverjir
sækja hátíðina árlega. RIFF hefur
hlotið afgerandi viðurkenningar
erlendis, m.a. frá MEDIA-áætlun Evrópusambandsins sem lagt
hefur fjármagn í hátíðina undanfarin ár.
Þrátt fyrir erfiðar efnahagsaðstæður tókst að halda glæsilega hátíð 2013 sem jafnframt var
tíu ára afmælishátíð RIFF. Auk
hátt í þrjátíu þúsund gesta sóttu
tugir erlendra blaðamanna hátíðina og hafa farið afar lofsamlegum orðum um RIFF, framkvæmd
hátíðarinnar og umgjörð alla.
Stjórn RIFF þykir því miklu
uppbyggingarstarfi, þekkingu
og verðmætum vera kastað á
glæ með ákvörðun Menningarog ferðamálaráðs Reykjavíkurborgar og engin haldbær rök séu
fyrir því að Reykjavíkurborg
hefji frá grunni uppbyggingu á
nýrri alþjóðlegri kvikmyndahátíð
í stað þess að styðja RIFF áfram.
Virðingarfyllst,
Stjórn Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík – RIFF
Baltasar Kormákur
Elísabet Ronaldsdóttir
Hrönn Marinósdóttir
Max Dager
Skúli Valberg

Endurgreiðsla virðisaukaskatts
Á árinu 2014 verður framhaldið 100% endurgreiðslu á
virðisaukaskatti vegna vinnu við byggingu, endurbætur og
viðhald á íbúðar- og frístundahúsnæði til eigin nota.

Gjald í framkvæmdasjóð

➜ Stjórn RIFF þykir því

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra er 9.911 kr. á einstaklinga sem fæddir eru 1944 og síðar og eru með tekjur
yfir 1.559.003 kr. á ári. Undanþegin eru börn innan 16 ára
aldurs.

Útvarpsgjald
Útvarpsgjald er 19.400 kr. á einstaklinga sem fæddir eru
1944 og síðar og eru með tekjur yfir 1.559.003 kr. á ári.
Undanþegin eru börn innan 16 ára aldurs.

Skilafrestur á launamiðum og öðrum gögnum vegna framtals 2014 er til 30. janúar.
Sé skilað á rafrænu formi lengist fresturinn til 10. febrúar.

442 1000
rsk@rsk.is

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á rsk.is

AF NETINU
Jólasaga úr
feðraveldisríki
Í dag [laugardag] var lítill drengur
jarðsunginn í Álaborg. Hann
hét Rasmus og lét lífið þann 16.
desember sl. Hann var fjögurra
ára. Foreldrar hans höfðu staðið
í umgengnisdeilu. Pabbinn á sér
fortíð, hefur setið inni vegna
afbrota sem hann framdi áður en
drengurinn fæddist, og móðirin taldi hann vanhæfan til að
umgangast börn. Dómstólar voru
ekki sammála og höfðu þann
12. desember úrskurðað honum
eðililega umgengni. Umgengnisúrskurðurinn kvað m.a. á um
að barnið skyldi vera hjá föður
sínum yfir jólin.
Carsten, faðir drengsins,
taldi víst að það væri eitthvað
mikið að hjá barnsmóður hans
og mánudaginn 16. desember
sendi hann félagsmálayfirvöldum tölvupóst og bað þau að
grípa inn í. [...] Carsten reyndist
sannspár. Líklega hefði Rasmus
litli orðið eldri en fjögurra ára
ef hann hefði verið hjá þessum
ómögulega pabba sínum þann
16. desember. En hann var hjá
mömmunni. Og mamma hans
tók hann í fangið og kyrkti hann
til bana.
http://blog.pressan.is/evahauks
Eva Hauksdóttir
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Lokkaprúður álfur kemur í heiminn
Enski leikarinn Orlando Jonathan
Blanchard Bloom fæddist þennan dag
árið 1977. Hann sló í gegn árið 2001
í hlutverki sínu sem hinn hárprúði
álfaprins, Legolas, í þríleiknum The Lord
of the Rings. Árið 2003 lék hann stórt
hlutverk í the Pirates of the Caribbean,
járnsmiðinn Will Turner. Árið 2005 var
Bloom fenginn til að fara með aðalhlutverkið í kvikmyndinni Kingdom of
heaven undir leikstjórn Ridley Scott.
Á síðasta ári stóð Bloom í skilnaði við
eiginkonu sína, hina áströlsku Victoria
Secret-fyrirsætu Miröndu Kerr en saman
eiga þau soninn, Flynn Christopher
Bloom, sem er þriggja ára.

MERKISATBURÐIR
1559 Elísabet I. krýnd í Westminster Abbey.
1610 Galíleó Galílei uppgötvaði Kallistó, fjórða tungl Júpíters.
1898 Grein Zola, J´accuse, birtist í frönsku blaði.
1930 Fyrsta myndasagan um Mikka mús kom út.
1942 Fulltrúar níu þjóða sem hersetnar voru af Þjóðverjum samþykkja að þeir verði lögsóttir fyrir stríðsglæpi að styrjöld lokinni.
1949 Fyrsta íslenska talmyndin í litum og fullri lengd, „Milli
fjalls og fjöru“ eftir Loft Guðmundsson, frumsýnd.
1953 Josip Broz Tito kosinn forseti Júgóslavíu.
1964 Karol Wojtyla verður biskup í Kraká. Hann varð seinna
Jóhannes Páll páfi.
1968 Tet-sóknin hefst í Víetnam.
1975 Guðmundur Sigurjónsson verður stórmeistari í skák, 27
ára gamall. Hann var annar Íslendinga til þess að ná þessum titli.
Fyrstur var Friðrik Ólafsson.
1976 Jarðskjálfti upp á 6,2 stig á Richter veldur skemmdum á
Kópaskeri.
2002 Forseti Bandaríkjanna, George W. Bush, féll í yfirlið eftir
að saltkringla stóð í honum.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
systir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR ERLA GUÐMUNDSDÓTTIR
(EDDA)

FENRIS 2014 Leiklistarhópurinn allur samankominn í Finnlandi.

Norræna leikverkið
hefst á Íslandi
Leikhópurinn Saga á Akureyri undirbýr þátttöku í samnorræna verkefninu Fenris sex sem
fer fram um mitt sumar. Verkefnið fer nú af stað aftur eftir tólf ára hlé.
„Við foreldarnir erum
náttúrulega að vinna
hörðum höndum við
að láta þetta ævintýri verða að veruleika því þetta er svo
ómetanleg lífsreynsla
fyrir þau. Svo erum
við með svo unga
krakka að við
reynum að safna
styrkjum
hjá
menn-

Rofabæ 31, lést þriðjudaginn 7. janúar á Landspítalanum
Fossvogi. Útför hennar fer fram í Ríkissal Votta Jehóva,
Hraunbæ 113, þriðjudaginn 14. janúar kl. 14.00.
Katrín Ásgeirsdóttir
Lára Ásgeirsdóttir
Hólmfríður Ásgeirsdóttir
Magnús Guðmundsson
Lára G. Nielsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðmundur Ólason
Brandur Einarsson

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

ÓLAFUR GUNNARSSON
Berjarima 4, Reykjavík,

lést fimmtudaginn 2. janúar. Útförin fer fram
frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 15. janúar kl. 15. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hins
látna er bent á Hjartaheill.
Svanlaug H. Árnadóttir
Kristín Helga Ólafsdóttir
Guðrún Halldóra Ólafsdóttir
Árni Baldvin Ólafsson
og barnabörn.

Hafþór Freyr Sigmundsson
Kjartan Jónsson
Bryndís Eva Sverrisdóttir

SIGRÍÐUR VALDÍS
BERGVINSDÓTTIR

ingarsjóðum, hjá ríkinu og stórfyrirtækjum til að styðja við bakið á
þeim,“ segir Sigríður Valdís Bergvinsdóttir, hársnyrtir á Passion á
Akureyri.
Sigríður Valdís á son í leiklistarhópnum Sögu sem undirbýr þátttöku í viðamiklu samnorrænu leikverki undir stjórn
danska leikstjórans Jóakims.
Eftir 12 ára hlé fer unglingaleikhúsið, Fenris af stað
að nýju en upphaflega
verkið var sýnt árið
1985.
Hugmyndin er að
setja upp eitt leikverk sem ungmenni
alls staðar að frá
norrænu löndunum
taka þátt og leika
jafna n á sí nu
eig i n t u ng u m á l i
en þema verksins
er u ngl i ng u r i n n .
„Við foreldrarnir
er u m bú n i r að
ráða Grétu Kristínu Ómarsdóttur,
sem er bæði leikstjóri verksins hér
heima og umsjónarmaður krakkanna þegar þau
verða á ferðalaginu, því við getum
ekki ferðast með
þ e i m .“ Ve r k i ð
verður sýnt víðs
vegar á Norðurlöndunum en ferðalagið byrjar á Íslandi
og verður sýnt á Hofi á
Akureyri, í Reykjavík og á
LuNGA á Seyðisfirði. Þaðan
mun leiðin liggja í Norrænu

➜ Danski leikhópurinn Ragnarock
og íslenski leikhópurinn Saga eru
einu leikklúbbarnir sem hafa verið
með í öllum Fenris-verkefnum
frá upphafi, sem hafa verið fimm
talsins.

þar sem við tekur tíu daga ferðalag
um Norðurlöndin.
Jóakim, leikstjóri Ragnarock, er
upphafsmaður Fenris-verkefnisins
sem hann hefur tileinkað ungu leiklistarfólki. Upphafið má rekja til
lauslegra tengsla milli sex unglingaleikhópa á Norðurlöndum sem urðu
til vegna alþjóðlegs árs unglinga á
vegum Sameinuðu þjóðanna.
Alls taka um 80-100 ungmenni þátt
í Fenris-verkefninu, en auk íslensku
unglinganna eru krakkar frá Færeyjum, Finnlandi, Noregi og Danmörku. Sigríður Valdís segir hópinn
hafa hist á Finnlandi til að stilla
saman strengi rétt fyrir áramót og
það hafi reynst mikið ævintýri fyrir
soninn sem var fjarri fjölskyldu sinni
í fyrsta sinn um áramótin, aðeins 14
ára gamall.
Næsta ferðalag er fyrirhugað um
páskana til Danmerkur í vinnubúðir
og í sumar mun Akureyrarbær taka á
móti 80 ungmennum sem munu án efa
setja svip sinn á bæinn. Krakkarnir
átta sem skipa leikhópinn heita Svanur Berg Jóhannsson, Kristín Tómasdóttir, Máney Dís Davíðsdóttir, Freysteinn Sverrisson, Axel Gústavsson,
Embla Eir Halldórsdóttir, Kristrún
Jóhannesdóttir og Sveinn Andri Lund.
marinmanda@frettabladid.is

12 DRAUMAR ARKITEKTA
Nú stendur yfir sýning í anddyri Norræna hússins þar sem finnska arkitektastofan friman.laaksonen arkkitehdit sýnir óframkvæmdar draumsýnir og verk.
Friman.la
Friman.laaksonen
AB er í eigu tveggja arkitekta
búse
sem búsettir
eru í Helsinki, Kimmo Friman og Esa
Laaksonen, en þeir eru báðir meðlimir í Félagi
finnskra arkitekta; SAFA.

MUNSTURGERÐ
Margrét Oddný
Leópoldsdóttir hannar
símunstur og lætur
prenta á tau í metravís.
MYND/GVA
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MOSI Í MUNSTUR
ÍSLENSK HÖNNUN Margrét Oddný Leópoldsdóttir textílhönnuður vinnur
símunstur upp úr mosanum í Grábrókarhrauni og prentar á tau.

É

Veldu öruggt start með TUDOR.

%tOGVK|IèLā5YNāāVNRUULLV

g tók þátt í sýningu Handverks og
hönnunar í Ráðhúsinu síðastliðið
haust og eftir hana setti ég Golu
á laggirnar. Nafnið Gola tengist textíl í
mínum huga, líkt og þegar þvotturinn
bærist í golunni. Henni fylgir líka notaleg tilfinning um milt sumar,“ útskýrir
Margrét Oddný Leópoldsdóttir textílhönnuður, en hún hannar símunstur
sem prentuð eru á löbera og á pappír.
Margrét hafði lengi ætlað sér að
vinna munstur og prenta á tau en hugnaðist ekki að leita út fyrir landsteinana
eftir prentþjónustu. Þegar slík þjónusta
bauðst á Íslandi í haust átti hún safn af
munstrum sem hún dreif í prentun.
„Ég hafði notað sumarið til að búa til
munstur upp úr náttúrunni í heimahögunum, Grábrókarhrauni í Norðurárdal,
og þegar Textílprentun Íslands var
opnuð fór ég af stað. Ég gerði munstur
út frá hreindýramosa í nokkrum útfærslum og línuteikningu upp úr venjulegum mosa sem ég stækkaði upp. Þá
gerði ég líka munstur út frá smágerðum smjörvíði sem varð þó að stórgerðri línuteikningu,“ segir Margrét og
viðurkennir að vera „alltaf með nefið
ofan í jörðinni“.
„Ég hef tekið ljósmyndir af nátt-

úrunni í áratugi og mun líklega alltaf
leita innblásturs í hana.“
Margrét leggur áherslu á munsturgerð og þó hún saumi sjálf löberana
segist hún ekki ætla að einskorða sig
við borðdúka.
„Gola mun ekki endilega snúast um
textílvörur heldur allt mögulegt en
stefnan er að selja munstruð efnin í
metratali. Þá getur fólk saumað úr því
það sem það vill. Ég reyni að hanna
alltaf mismunandi útgáfur svo fleiri
finni eitthvað sem hentar. Núna er ég
að þróa nýtt munstur upp úr mosanum
sem verður frekar dökkt.“
Margrét lærði textílhönnun við LHÍ
og kenndi um tíma munsturgerð við
skólann. Henni er umhugað um að
munsturgerð og textílprentun festi
sig í sessi hér á landi og er með námskeið í munsturgerð í bígerð. „Ég veit
ekki til þess að neinn annar sé að
hanna munstur á efni og selja í metravís á landinu í dag en á námskeiðinu
langar mig að kenna fólki að vinna
eigin munstur sem það getur svo látið
prenta,“ segir hún.
Nánar má forvitnast um hönnun
Margrétar á www.gola.is.
■heida@365.is

ÍSLENSK HÖNNUN
Smjörvíðir og hreindýramosi eru meðal munstra
á efnum Margrétar.
Efnin eru prentuð hjá
Textílprentun Íslands.
MYND/GVA
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Hljóðlátar

Verð frá
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VIFTUR
tVK~VLê

viftur.is

Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata

Eru ekki allir
örugglega
að fá sér
D vítamín
núna?
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mánaða
skammtur

handhægi
D-vítamín
úðinn,
hámarksnýting

www.gengurvel.is

  
    

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum.

ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum

KAFFIKANNAN
VARPAR NÝJU LJÓSI
HEIMILI Unnur Sigurþórsdóttir breytti fallegri gamaldags kaffikönnu í fínasta
stásslampa með einföldum hætti. Lampinn er falleg minning um góða konu.
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Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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mma mín og nafna, Unnur Guðmundsdóttir, gaf mér þessa
fallegu kaffikönnu þegar ég
byrjaði að búa fyrir allmörgum árum
síðan en ég hef alltaf verið svag fyrir
svona lagi á kaffikönnum,“ segir Unnur
en viðurkennir að kannan hafi lent í
geymslunni fyrstu árin. „Það var svo í
fyrra að ég var að taka til í geymslunni
að ég rakst á könnuna á ný og ákvað í
framhaldinu að gera eitthvað við hana,“
segir hún. Unnur hefur gaman af að
skoða vefsíður og bækur sem gefa hugmyndir að verkefnum á heimilinu. „Það
er skemmtilegt að sjá hvað er hægt að
gera margt fínt úr gömlum munum sem
margir myndu henda,“ segir hún en
þegar hún gróf upp kaffikönnuna mundi
hún eftir síðu sem gaf hugmynd að því
hvernig hægt væri að búa til óvenjulega lampa úr gömlum eldhúsmunum.

„Þarna var komið fullkomið hlutverk
fyrir kaffikönnuna hennar ömmu.“
Unnur fór í IKEA og keypti hefðbundinn lampastand og skerm. „Síðan fékk
ég góða hjálp frá körlunum í vinnunni
til að bora gat á botninn og lokið á
könnunni og lítið gat á hlið hennar fyrir
rafmagnssnúruna. Síðan fór lampastandurinn inn í könnuna og þessi fíni
ugluskermur yfir,“ segir hún brosandi
en lampinn fær heiðurssæti á heimilinu
þar sem allir koma auga á hann. Unnur
fær iðulega hrós fyrir hinn huggulega
ljósgjafa og hún hefur gaman af að
segja söguna á bak við hann. Lampinn
góði stendur henni enn nær nú, en
amma Unnar og upphaflegur eigandi
könnunnar féll nýlega frá. „Lampinn er
því falleg minning um góða konu,“ segir
Unnur og brosir.

LAMPINN FÍNI
Unnur Sigurþórsdóttir breytti kaffikönnu ömmu sinnar
og nöfnu í fallegan
lampa.
MYND/GVA

■solveig@365.is

MÁLÞING Í HÖRPU UM HÖRPU
Efnt verður til málþings um Hörpu, tónlistar- og
ráðstefnuhús í Reykjavík, fimmtudaginn 16. janúar
klukkan 15-17 í Norðurljósum.
Á málþinginu, sem ber heitið Skóflustunga,
verður rætt um áhrif Hörpu og Mies van der
Rohe-verðlaunanna á byggingarlist og mannlífið í
Reykjavík.
Málþingið er haldið í tengslum við afmælissýningu Mies van
der Rohe-verðlaunanna,
Að móta
Evrópu:
Bygg-

ingarlist í 25 ár - Mies van der Rohe-verðlaunin
1988-2013, sem opnaði í Hörpu 16. nóvember og
lýkur nú í vikunni, 16. janúar.
Þátttakendur í málþinginu eru valinn hópur
fólks sem hefur fjölbreytta aðkomu að Hörpu.
Dagskráin hefst með stuttum framsögum frummælenda og í kjölfarið verður efnt til hringborðsumræðna sem verður stjórnað af Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa og fyrrum útvarpsmanni. Rætt
verður um áhrif Hörpu og Mies van der Rohe-verðlaunanna, á byggingarlist og mannlífið í Reykjavík.
Málþingið er samstarfsverkefni Hörpu, Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Arkitektafélags Íslands.
Aðgangur er ókeypis og eru allir velkomnir.
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Kannaði kauphegðun ferðafólks
Kauphegðun ferðafólks í minjagripaverslunum á Íslandi er mismunandi eftir kyni. Þessu komst Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir að í
BA-ritgerð sinni í ferðamálafræði frá Háskólanum á Hólum.

R

annsóknarspurning mín
var hvort sölufólk upplifði kynbundinn mun á
kauphegðun ferðafólks í minjagripaverslunum á Íslandi,“ segir
Ingibjörg sem sjálf hefur unnið
í ferðaþjónustu
lengi og hefur
rekið gistihúsið
Ta n g a h ú s á
Borðeyri, ásamt
Á sd ísi Guðmundsdóttur í
níu ár.
Ingibjörg Rósa
Auðunsdóttir.
Hún ákvað að
skrifa um þetta
efni hún þegar hún sat kúrsinn
Minjagripir og alþýðulist hjá Dr.
Guðrúnu Helgadóttur. „Vitað er
að mikil tengsl eru milli ferðalaga
og minjagripaverslunar. Þegar ég
fór að kynna mér málið komst ég
að því að til eru nýlegar erlendar rannsóknir um kynbundinn
mun á kauphegðun ferðamanna
á minjagripum en hins vegar
engar hér á landi. Ég ákvað því að
gera eigindlega rannsókn með erlendu rannsóknirnar sem fræðilegan bakgrunn,“ lýsir Ingibjörg.
Hún sendi f y rirspurnir á
nok k rar minjagripaverslanir
þar sem hún falaðist eftir viðtali
við reynslumesta starfsfólkið
og fékk að lokum viðtöl við sex
konur sem samanlagt höfðu 71
árs starfsaldur. „Ég útbjó hálfopinn spurningalista og tók viðtöl í gegnum síma,“ lýsir Ingibjörg
sem var mjög ánægð með svörin,
enda voru konurnar fullar af
reynslu og áhuga.

Konur lengur að ákveða sig
Í ritgerð Ingibjargar kemur fram
að sölufólk upplifir nok kurn
mun milli kynja þegar kemur að

kauphegðun, aðsókn, tíma sem
er varið til kaupanna, ástæðu
þeirra og því hvernig valið farið
fram. „Þetta samræmist að mestu
niður stöðum erlendu rannsóknanna nema þegar kemur
að ástæðu kaupanna. Í erlendu
rannsók nunum kemur fram
að gjafaáform eru sterkari hjá
konum en körlum. Hér á landi
virðast karlar skora hærra á þeim
skala. Þeir virðast aðallega versla
minjagripi til gjafa en konur jafnt
til gjafa og til minningar,“ segir
Ingibjörg.
Mun f leiri konur eru meðal
viðskiptavina en karlar en munurinn er þó ekki afgerandi. „Þá
er munur á því hvernig konur
og karlar bera sig að við kaupin. Konur verja meiri tíma í að
skoða og máta og velta fyrir sér
ný tingar möguleikum meðan
karlar eyða st yttri tíma, eru
ák veðnari og v ita hvað þeir
vilja,“ segir Ingibjörg. Karlar leita
einnig mest að merktum vörum á
borð við boli og húfur með áletrun en konur horfi víðar yfir sviðið og horfi á minjagripi með notagildi í huga. „Þá leita þær frekar
eftir aðlaðandi gjafaumbúðum
og útlitið virðist skipta þær meira
máli.“

Íslenskir jólasveinar vinsælir
Að mati sölukvennanna sem
Ingibjörg ræddi við hefur orðið
mik il auk ning í minjagripasölu samhliða síauknum ferðamannastraumi. „Þær greina frá
því að eftirspurn eftir þjóðlegum
og íslenskum munum með tengingu við áfangastað hefur aukist
mikið,“ segir Ingibjörg en bendir
á að stór hluti minjagripa í dag sé
innfluttur.

Kauphegðun ferðafólks er mismunandi eftir kyni.

„Konurnar minntust allar á
hve mikil eftirspurn væri eftir íslenska jólasveininum, bæði styttum og bókum. Þá þekkja ferðamenn iðulega vel til jólasveinanna og virðast hafa kynnt sér þá
áður en þeir komu til landsins,“
greinir Ingibjörg frá. Hún segir
mikilvægt að minjagripaverslanir
bjóði upp á vandaða minjagripi
við hæfi ólíkra markhópa. „Það
er mikilvægt fyrir eigendur þessara verslana að gera ráð fyrir að
kauphegðun viðskiptavinanna er
kynjuð,“ segir hún .

Ánægð með fjarnámið
Ingibjörg mun útskrifast með
BA-gráðu í ferðamálafræði í vor

NORDICPHOTOS/GETTY

en hún hefur stundað fjarnám
við Háskólann á Hólum. „Ég fer
í staðbundnar lotur og fer því á
Hóla tvisvar til þrisvar á önn í tvo
til þrjá daga í senn. Það er yndislegt að koma á staðinn og hitta
hópinn. Starfsfólkið er frábært og
mjög vel haldið utan um okkur
fjarnemana. Þá hefur námið mikil
tengsl við praktíkina og kúrsarnir
eru fjölbreyttir,“ segir Ingibjörg
sem einnig er sauðfjárbóndi
með 500 fjár á Kollsá II í Hrútafirði. Hún telur ekki loku fyrir það
skotið að hún muni halda áfram í
námi í framtíðinni. „Það er aldrei
of seint að læra,“ segir Ingibjörg
glaðbeitt en sjálf heldur hún upp
á fimmtugsafmæli í vor.

Þá er munur á
því hvernig
konur og karlar bera sig
að við kaupin. Konur
verja meiri tíma í að
skoða og máta og velta
fyrir sér
nýtingarmöguleikum
meðan karlar eyða
styttri tíma, eru
ákveðnari og vita hvað
þeir vilja.

Nartað yfir skruddunum
Heilabúið þarf eldsneyti þegar setið er langtímum saman yfir skólabókum. Þá er mikilvægt að vanda valið á nasli og millibita. Hér
koma dugandi heilræði fyrir metnaðarfulla námsmenn.
● Líkaminn þarfnast eldsneytis allan daginn. Borðið því reglulega og

jafnt yfir daginn.
● Forðist að eiga snakk, ídýfur og sælgæti til að freistast til að borða.
● Veljið hollt snarl á kvöldin og borðið létt til að seðja sætindaþörfina.
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Eigið til nóg af freistandi ávöxtum, heilkornabrauði, osti, jógúrti og
súpum í stað íss, kjúklingavængja og sætabrauðs.
● Standið upp á klukkutíma fresti og farið á stjá til að skerpa einbeitingu og örva blóðflæði, efnaskipti og súrefnisflæði til heilans. Borðið ekki til að halda ykkur vakandi.
● Takið hlé til að borða í stað þess að maula umhugsunarlaust yfir
skólabókunum. Finnið til raunverulegs hungurs og finnið til
ánægjulegrar seddu eftir skipulagða máltíð.
● Skammtið á diska í stað þess að borða beint upp úr umbúðum.
Pokinn verður þá tómur á örskotsstundu og stórar máltíðir veita
blóðstreymi til maga í stað heila.
● Prótínrík fæða skerpir hugsun; kjöt, baunir, mjólkurafurðir, prótínstangir og hnetur. Ofneysla á kolvetnum veldur syfju.
● Drekkið nóg af vatni og forðist orkuríka eða koffínríka drykki sem
geta dregið úr gæðum svefns og aukið streitu.
● Forðist þungar máltíðir fyrir svefninn og borðið helst
ekkert tveimur tímum fyrir háttinn til að forðast meltingartruflanir og þreytu að morgni. Best er að borða
litla skammta með reglulegu millibili yfir daginn.
● Heitur matur og drykkir valda betri seddu. Hafið
því skyndisúpur eða grauta á takteinum.
● Forðist kyrrsetu. Hún kallar á snakk og óhollustu en
hreyfing kallar á hollustu.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbirgir@365.is, s. 512-5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Vorönn 2014

Margvíslegar námsleiðir
í fullorðinsfræðslu í boði
hjá Mími-símenntun
Fórstu ekki í framhaldsskóla?
U Grunnmenntaskóli 42 – byrjar 13. janúar
U Grunnmenntaskóli 41/með áherslu á íslensku sem annað mál – byrjar 17. janúar
U Almennar bóklegar greinar 13 – byrjar 3. febrúar

Langar þig í háskóla en hefur ekki stúdentspróf?
U Menntastoðir 19 – byrjar 13. janúar

Er lesblinda í þinni fjölskyldu?
U Aftur í nám 50/kvöldskóli – byrjar 3. febrúar

14 tungumál hjá Mími-símenntun

danska, enska, finnska, franska, ítalska, japanska, kínverska,
norska, portúgalska, pólska, rússneska, spænska, sænska, þýska

Skráðu þig núna – www.mimir.is
Mímir-símenntun U Ofanleiti 2 U Sími / Tel. 580 1800 U www.mimir.is

Skólar og námskeið

KYNNING − AUGLÝSING

MÁNUDAGUR 13. JANÚAR 2014

Stefnumót við
trjábændur
Nemendur á 3. ári í vöruhönnun LHÍ áttu stefnumót við trjábændur á liðnu
ári. Upp úr samstarfinu spruttu sjö verk, innblásin af íslenskri náttúru.

Nordplus
norræna
menntaáætlunin
Styrkir til bekkjaheimsókna, kennaraskipta, norrænna
tungumálaverkefna og annarra samstarfsverkefna á
Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum.
Næsti umsóknarfrestur er 3. mars 2014
Kynnið ykkur málið á www.nordplus.is

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun
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Verkefnið Stefnumót við trjábændur gek k út á að kanna
möguleikana sem viður ræktaður á Íslandi hefur upp á að
bjóða. Nemendur á þriðja ári í
vöruhönnun við Listaháskóla
Íslands unnu með þörf nútímamannsins til að tengjast náttúrunni á ný.
Verkefnið hefur vakið talsverða athygli erlendis en meðal
annars hefur ítalska hönnunartímaritið DOMUS fjallað um
Rendez-Wood, en DOMUS er
eitt víðlesnasta fagtímaritið um
hönnun í dag. Þá fjallaði tímaritið FRAME einnig um verkefnið.
Á vefsíðunni w w w.rendezwood.com má sjá upplýsingar
um verkefnið og um hverja
vöru, meðal annars myndbönd
sem útskýra notkun vörunnar
og hugmyndina að baki verkefninu.
Ken na ra r vor u Guðf i n na
Mjöll Magnúsdóttir, Dögg Guðmu nd sdót t i r og Ha f stei n n
Júlíusson en fagstjóri í vöruhön nu n v ið LHÍ er Ga rða r
Eyjólfsson. Nemendurnir sem
unnu verkefnin eru Björk Gunnbjörnsdóttir, Anna Hildur Guðmundsdóttir, Búi Bjarmar Aðalsteinsson, Katrín Magnúsdóttir,
Sigurjón Axelsson og Thelma
Hrund Benediktsdóttir.
My ndirnar eru fengnar af
www.rendezwood.com.

Burn Bowl eftir Önnu Hildi
Guðmundsdóttur
Infuse eftir Katrínu Magnúsdóttur

Gone Baking eftir Björk
Gunnbjörnsdóttur

NÆSTU NÁMSKEIÐ HEFJAST 20. JANÚAR

FÖRÐUNARNÁMSKEIÐ

STÍLISTANÁM

DAGSSKÓLI 14 vikna námskeið

KVÖLDSKÓLI 10 vika námskeið
Spil eftir Ágústu Sveinsdóttur

Seaweed Collector
eftir Sigurjón
Axelsson

NEMENDUR KOMA AÐ SKAPANDI VERKEFNUM M.A. REYKJAVIK FASHION FESTIVAL

SKRÁNING OG NÁNARI UPPLÝSINGAR
WWW.FASHIONACADEMY.IS - INFO@FASHIONACADEMY.IS - 571 5151 - ÁRMÚLI 21

Stick Around eftir Thelmu
Hrund Benediktsdóttur

Very Light eftir Búa
Bjarmar Aðalsteinsson
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Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

*

100% þjónusta = árangur

Landmark leiðir þig heim!

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

Vel skipulagt raðhús
Fasteignasalan TORG og Óskar
Bergsson kynna: Vel skipulagt
og bjart raðhús á tveimur
hæðum.

Flatahraun -Hf. – Atvinnuhúsnæði Til leigu 112 fm. – 223 fm.

Húsið stendur í rólegri götu og
nýtur sólar frá morgni til kvölds.
Gengið inn í bjarta flísalagða forstofu og er opið úr henni að stiga
og inn í stofu og eldhús. Á neðri
hæðinni eru stofur og eldhús í
einu opnu rými og er gengið út á
pall til vesturs úr stofu. Eldhúsið er
bjart með vandaðri innréttingu úr
massífum kirsuberjavið og góðum
glugga út í fallegan garð. Tæki í
eldhúsi eru frá Blomberg. Þvottahús og geymsla eru í einu rými og
er geymsla undir stiga með sömu
flísum og á allri fyrstu hæð. Stigi
og stigapallur uppi eru með niðurlímdu massívu parketi. Af stigapalli er gengið út í smekklega
hannaðan garð með góðum palli
og fallegum gróðri. Á efri hæð eru
halogen-ljós í loftum, þrjú rúmgóð
og björt herbergi og eru tvö þeirra
með glæsilegu útsýni til vesturs
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Um er að ræða sérlega gott 130 fm. bil með innkeyrsludyrum. Mjög
gott 170 fm. með innkeyrsludyrum og 112 -223 fm. skrifstofuhúsnæði
á 2.hæð. Laus strax. Frábær staðsetning við Ikea, Kaplakrika.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Save the Child
Children á Íslandi

OP

IÐ

Fallegt hús á góðum stað.

og rólegu umhverfi, með veðursæld og góðum nágrönnum. Stutt
í skóla, sund og aðra þjónustu í
hverfinu auk þess sem stutt er í
Smáralindina.

og norðurs. Verasol-gardínur fyrir
gluggum. Á gólfum í herbergi eru
ljósar línóleumflísar frá Þ. Þorgrímssyni. Baðherbergi er flísalagt,
bjart og með góðum glugga. Bílskúr er 32 fm með flísalögðu gólfi,
geymslulofti og skápum og vinnuborði. Sameiginlegur hiti í bílskúrum. Þetta er fallegt hús í notalegu

Bogi
Pétursson

Finnbogi
Hilmarsson

Gústaf Adolf
Björnsson

Stefán Már
Stefánsson

lögg.fasteignasali

lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali sölufulltrúi

Nánari upplýsingar um eignina
gefur Óskar Bergsson, sölufulltrúi
í síma 893 2499 og oskar@fastt-

Erla Dröfn
Magnúsdóttir

Ásdís Írena
Sigurðardóttir

lögfræðingur

skjalagerð

Finndu okkur á Facebook
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Bakkastaðir Einbýli á einni hæð

Furuás 1 - Garðabær.
Húsið er sýnt í opnu húsi í dag frá kl. 17:30 - 18:15.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús á einni hæð. Húsið er vandað að
allri gerð og í því eru fjögur stór svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með
mikilli lofthæð. Stórt fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur pottur. Tvöfaldur
innbyggður 51 fm bílskúr. Gott hús á góðum stað, útsýni yfir Reykjanesskagann. Verð 74 milljónir. Áhv. 39,3 millj.
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Vandað 250 fm einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum 31 fm bílskúr. Fimm svefnherbergi og stórar
stofur. Parket og flísar á gólfum.
Glæsilegur garður í góðri rækt með
sólpalli og heitum potti. Stutt út í
fallega nátturú og góðar göngu- og
hjólaleiðir með ströndinni.
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Álfhólsvegur Sérhæð með bílskúr
100 fm neðri sérhæð ásamt auka
íbúðarherbergi í kjallara með
sérinngangi og 25 fm bílskúr. 4-5
svefnherbergi möguleg ásamt
útleiguherbergi í kjallara. Þarfnast
smá lagfæringa.
Laus til afheningar.

Haukdælabraut - Raðhús

IÐ

Raðhús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað í Grafarholti
norðan Reynisvatns. Húsið er um
207 fm. Íbúðarrými 175 fm og
innbyggður bílskúr 33 fm. Að auki
er gluggalaust rými um 40 fm innaf
bílskúr sem gefur ýmsa möguleika.
Vel skipulagt hús. Afhendist tilbúið
til innréttinga. V. 48,5 m.

Dragháls lager- og skrifstofuhúsnæði. LAUST STRAX
Til sölu eða leigu, 721 fm atvinnuhúsnæði, eignin skiptist í 520
fm. lager og iðnaðarhúsnæði
með tvennum innkeyrsludyrum.
Lofthæð um 4 - 5 m. Um 200 fm.
skrifstofurými á 2.hæð. Rúmgott
athafnasvæði er framan við húsnæðið með góðu gámaplássi.

Móabarð - Sérhæð
Vel skipulögð 100 fm. 4ra herbergja sérhæð í tvíbýlishúsi.
Húsið nýlega viðgert að utan og
afhendist nýmálað. 3 svefherberg
og stofa, sérinngangur og sameignlegt þvottahús. V. 23,9 m.
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Austurkór –
nýjar útsýnisíbúðir.
Glæsilegar nýjar útsýnisíbúðir við
Austurkór 100 og 102 í Kópavogi.
Húsin tvö skiptast í þrjár 3ja
og þrjár 4ra herbergja íbúðir.
Afhendast fullbúnar án gólfefna í
september og október 2014. Allar
nánari upplýsingar veita sölumenn
Heimili Fasteignasölu.
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Kirkjuteigur 17 - efri sérhæð-

Boðaþing 10

Rauðarárstígur - 2ja herb.

Til sýnis 15. jan kl 12:30-13:00
Glæslileg og vel skipulögð efri
sérhæð og ris í tvíbýlishúsi.
Íbúðin er um 166 fm að stærð og
mögulegt að kaupa með 40 fm
bílskúr alls 206 fm.
Eign sem hefur verið töluvert
endurnýjuð. Tvennar svalir, fallegt
útsýni og frábær staðsetning.

Til sýnis í dag kl 17:30-18:00
Stórar 2ja herbergja , 90 fm íbúð
hæð ásamt stæði í bílskýli Eldhús
með granít í borðplötum og
sólbekkjum. Flísalagður sólskáli.
Rúmgott svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sér
þvottahús innan íbúðar. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. V. 28,0 m.

Á 1. hæð um 46 fm íbúð sem hefur
verið töluvert endurnýjuð. Rúmgott
herbergi með skápum og björt
stofa. Endurnýjað bað. Parket á
gólfum. Skemmtileg staðsetning við
miðbæinn. V. 15,9 m.

Rauðagerði einbýli/leigumöguleikar
Tvílyft 217 fm einbýlishús sem í
dag er skipt upp í þrjár íbúðir. Á
jarðhæð 4ra herbergja íbúð og í
risi tvær íbúðir með sérinngangi,
önnur 2ja og hin 3ja. Húsið hefur
verið í leigu og íbúðir þarfnast
standsetningar. Góð staðsetning
innst í botnlanga. Verð 47,9 millj.

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

PT
I

Hrísateigur 31, einbýli

Melgerði - Einbýli.

Til sýnis á miðvikudag 15. jan.
frá kl. 12:15 - 13:00.
Mikið endurnýjað og vel skipulagt
ca 182 fm einbýli ásamt 30 fm bílskúr. Tvær stofur, þrjú baðherbergi
og allt að sex svefnh.. Innréttingar,
gólfefni, frárennsli, dren, lóð,
baðherbergi o.fl. endurnýjað. Gott
fjölskylduhús. Verð 64,9 millj.

Gott, stórt og vel skipulagt 265 fm
einbýlishús á á tveimur hæðum
með stórum 50 fm bílskúr og
falegum garði með mikilli útiaðstöðu. Stór hellulögð bílaplön við
húsið ásamt stéttum og sólpöllum.
Í húsinu eru sex svefnherbergi og
stórar stofur ásamt sólstofu með
heitum potti. Laust til afhendingar.

Jón Guðmundsson
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

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@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
Kópavogsbraut 77- Kópavogi. Neðri sérhæð.

Lautasmári 26- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð
OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG,
FRÁ KL. 18.00-18.30
Falleg 87,4 fm. íbúð á 1. hæð auk 7,7 fm.
geymslu í kjallara. Stofa/borðstofa. Tvö góð
herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stór afgirt
suðurverönd. Gegnheilt stafaparket og ﬂísar á
gólfum. Stutt í alla þjónustu m.a. skóli og leikskóli
í göngufæri ásamt Smáralind. Snyrtileg sameign.
Næg bílastæði.
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OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG,
FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 134,0 fm. 3ja herbergja neðri sérhæð í
nýlegu og vönduðu fjórbýlishúsi auk sér geymslu.
Stór og skjólgóð hellulögð verönd til suðurs útaf
stofu og hjónaherbergi. Sjávarútsýni úr stofu og
af verönd. Hvítar háglansinnréttingar. Stór eyja í
eldhúsi. Húsið er mjög vandað, klætt með ﬂísum
og með harðviðarútihurðum og gluggum. Falleg
lýsing er á húsinu að utan og hiti er í innkeyrslu og
stéttum fyrir framan húsið. Stutt í skóla, leikskóla
og aðra þjónustu.
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Verð 31,5 millj.

Verð 36,9 millj.

Íbúð merkt 0101. Sigurlaug á bjöllu.
Verið velkomin.

Óskum eftir
sérstæðu húsi
300-600 fm. að stærð
í íbúðahverﬁ miðsvæðis í Reykjavík
með rúmgóðri lóð.

Eignin verður til sýnis í dag, mánudag.
Verið velkomin.

3JA HERBERGJA

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

MÖÐRUFELL- REYKJAVÍK.

ÞINGHOLTSSTRÆTI. EFRI HÆÐ.

MÝRARÁS – REYKJAVÍK. GLÆSILEG.

- Mikið endurnýjuð 78,9 fm. íbúð á 4. hæð.
- Búið að endurnýja m.a. eldhús, baðherbergi og gólfefni.
- Húsið að utan hefur fengið mjög gott viðhald.
- Vestursvalir. Nýtt gler og gluggar. Nýtt þak.

- Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtunum.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Mikil lofthæð og rósettur í loftum. Lökkuð furugólfborð.
- Stórar svalir til suðvesturs. Hús nýlega málað að utan.

- Fallegt 255,7 fm. einbýlishús að meðt. 46,5 fm. bílskúr
- Byggt var við suðvesturhlið hússins fyrir nokkrum árum.
- Nýlegar innréttingar í eldhúsi. Stofur með arni. 5 herbergi.
- Ofan á þaki viðbyggingar er útsýnisverönd /svalir.

19,5 millj.

38,5 millj.

69,9 millj.

2JA HERBERGJA

BOÐAÞING- KÓPAVOGI.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. 3JA HERB.

ÁSBRAUT- KÓPAVOGI. 4RA HERB.

VIÐARÁS- REYKJAVÍK.

- Mjög góð 87,2 fm. íbúð á 2. hæð í nýju fjölbýlishúsi.
- Vandaðar innréttingar. Granít borðplötur og sólbekkir.
- Eign í fallegu umhverﬁ við Elliðavatn. Stutt í golf og sund.
- Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.

- Glæsileg 67,1 fm. íbúð auk 5,3 fm. geymslu.
- Nýlegt lyftuhús neðarlega við Skólavörðustíginn.
- Rúmgóðar hellulagðar suðvestur svalir.
- Frábær staðsetning í miðbænum.

- 85,9 fm. íbúð á 4. hæð ásamt 25,2 fm. bílskúr.
- Suðursvalir með miklu útsýni.
- Rúmgóð stofa. Þrjú herbergi.
- Húsið hefur allt verið klætt að utan.

- Vandað 192,8 fm. tvílyft raðhús með 23,6 fm. innb. bílskúr.
- Björt stofa með góðri lofthæð. Þrjú svefnherbergi.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd.
- Frábær staðsetning í Selásnum.

SKELJAGRANDI- REYKJAVÍK.

BÁSBRYGGJA- REYKJAVÍK.

HOLTSGATA - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

- 56,2 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi.
- Suðursvalir. Sér stæði í bílageymslu.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla þjónustu.
- Íbúðinni fylgir 11 fm. sér geymsla í kjallara.

- Glæsileg 100,0 fm. íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi.
- Frábær staðsetning við sjávarkambinn. 30,8 fm. bílskúr.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. 2 herbergi.
- Sjávarútsýni af svölum. Þvottaherb. innan íbúðar.

- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
- Stórar suðursvalir út af stofu.

- Fallegt 306,6 fm. tvílyft einbýli með 68,8 fm. innb. bílskúr.
- Stofur með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. 6 herbergi.
- Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins.
- Lóð nýlega endurnýjuð og vísar að tærstum hluta til suðurs.

28,0 millj.

22,9 millj.
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31,7 millj.

24,9 millj.

36,9 millj.

LANGALÍNA

m

48,5 millj.

35,9 milllj.
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79,9 millj.

LYNGMÓAR

Langalína 13 - Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herbergja

Lyngmóar 11- Garðabæ. 3ja herbergja endaíbúð.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg 4ra herbergja 128,4 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu álklæddu fjölbýlishúsi á góðum stað í Sjálandshverﬁ auk sér stæðis í
bílageymslu. Lyfta er í húsinu. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar. Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Stórar svalir til norðvesturs. Verð 44,9 millj. Íbúð merkt 0204. Elísabet og Pétur á bjöllu. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 85,7 fm. endaíbúð á 3. hæð í nýlega klæddu fjölbýlishúsi við Lyngmóa auk um 6,6 fm. sér
geymslu í kj. og 19,7 fm. bílskúrs. Íbúðin var öll endurnýjuð að innan árin 2007 - 2008. Svalir til suðvesturs. Frábært útsýni.
Húsið að utan er mjög nýlega klætt með áli. Svalir til suðvesturs. Verð 33,9 millj. Íbúð merkt 0303 - Hrannar á bjöllu.

KIRKJULUNDUR

Brávallagata 14. Tvær íbúðir.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Vel skipulögð 4ra herbergja 85,4 fm. íbúð á 2.
hæð í fjórbýlishúsi auk sér um 40 fm. 2ja herbergja
nýinnréttaðrar íbúðar í risi hússins. Skjólgóðar
svalir til suðurs út af barnaherbergi stærri íbúðar.
Auðvelt að breyta annarri stofu í herbergi. Nýlegir
þakgluggar eru á risíbúð. Barnvænn bakgarður á
milli Ljósvallagötu og Ásvallagötu.
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Verð 39,9 millj.
Verið velkomin.

Njálsgata 62. 2ja - 3ja herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Mikið endurnýjuð 58,5 fm. 2ja til 3ja herbergja
íbúð á 5. hæð. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Íbúðin er í dag 2ja herbergja, en auðvelt er að
bæta við herbergi í hluta af stofunni. Húsið er allt
nýlega sprunguviðgert að utan og verður málað á
kostnað seljanda í vor. Laus til afhendingar strax.

S
HÚ g

a
IÐ ud
OPiðvik
m

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ
• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yﬁrbyggðum svölum og frábæru útsýni.
• Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni ﬂísalögð.
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
• Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014.
• Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf.
• Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Verð 21,9 millj.
Íbúð merkt 0501.
Verið velkomin.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

DRAUMAHÆÐ – GARÐABÆ.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ.

KIRKJUSANDUR. GLÆSILEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum á frábærum stað í grónu
hverﬁ í Garðabæ. Stofa með stórum útbyggðum gluggum. Rúmgóð sjónvarpsstofa
sem auðvelt er að breyta í svefnherbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heiðmörk
er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins. Skjólgóð verönd til suðurs á framlóðinni. Frábær staðsetning, stutt í skóla og þjónustu.
53,9 millj.

Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í
Hæðahverﬁnu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri
verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5
herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla. Tilboð óskast

Glæsileg 205,2 fm. lúxusíbúð á efstu hæð “penthouseíbúð” auk 10,4 fm. sér
geymslu í kjallara og tveggja sér stæða í bílageymslu. Íbúðin er með tvennum yﬁrbyggðum svölum og óviðjafnanlegu útsýni yﬁr borgina, út á sjóinn, til fjalla og víðar.
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan máta með miklum sérsmíðuðum
innréttingum. Mikil lofthæð er í allri íbúðinni eða 3,5 metrar.
79,5 millj.

STARARIMI- REYKJAVÍK.

NJÁLSGATA- REYKJAVÍK.

HRAUNTEIGUR- 4RA HERBERGJA

Mjög gott 207 fm (+ 70 fm lagnakjallari) tvílyft einbýlishús í Grafarvogi. Tvær íbúðir
eru í húsinu í dag. 37,8 fm. ﬂísalagður bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í hol, 3 svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð. Lóð til
suðvesturs. Mikil timburverönd fyrir framan hús með skjólveggjum.

Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að meðt. 31,5 fm.
bílskúr, á stórri og fallegri lóð með miklum veröndum og skjólveggjum. Um er að
ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá a-ö á sama tíma og byggðir
voru ca, 185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005. Framhúsið er á tveimur
hæðum, en nýbyggingin stendur innar í lóðinni er á þremur.
89,0 millj.

Falleg 100,8 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í Austurbæ Rekjavíkur. Laugardalurinn
er í göngufæri og stutt er í alla þjónustu m.a. skóla og leikskóla. Íbúðin hefur verið
mikið endurnýjuð m.a. eldhús og gólfefni ásamt gluggum og gleri. Svalir til suðausturs út af borðstofu. Rúmgóð stofa og tvö herbergi. Sameiginlegur inngangur er með
annarri íbúð á hæðinni. Laus til afhendingar við kaupsamning.
34,5 millj.

67,0 millj.
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LÆKJARSMÁRI

NESVEGUR

Lækjasmári 4- Kópavogi. 4ra herbergja íbúð.

Nesvegur - Reykjavík.

OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Mjög falleg og björt 103,6 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu á frábærum stað auk 4,7 fm. sér geymslu í kjallara.
Rúmgóð stofa. Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Yﬁrbyggðar svalir til vesturs, ﬂísalagðar.
Góð aðkoma er að húsinu og sameign er öll til fyrirmyndar. Góð staðsetning. Stutt í þjónustu.Verð 36,0 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0304. Verið velkomin.

Glæsilegt 210,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum. Um er að ræða virkilega snyrtilegt og mikið endurnýjað hús ásamt bílskúr
sem byggður var árið 2000. Mjög milklar endurbætur hafa verið gerðar á húsinu á síðustu 10-12 árum m.a. innréttingar,
gólfefni, gluggar og gler, raﬂagnir, neysluvatnslagnir o.ﬂ. Suðurgarður hækkaður upp og tyrfður að nýju árið 2001.
Húsið var allt málað að utan 2013. Í kjallara er sér íbúð. Verð 65,0 millj.

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

ÞORLÁKSGEISLI 7

Vatnsstígur 16-18 - 173 fm og bílskýli

- ÍBÚÐ 0404 OG BÍLSK.
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Glæsileg 4ra herb. 124,1 fm íbúð á 4.h. í fallegu vel staðs. lyfuhúsi í Grafarholtinu ásamt stæði í bílageymslu. 3. rúmgóð herb. og rúmgóð stofa. Góðar svalir.
Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Parket og flísar. Íbúðin er að mestu nýmáluð.
Afhending strax. Eignin verður sýnd mánud.13.jan. frá kl. 17:15 - 17:45
V. 32,9 m. 3465

Stórglæsileg fullbúin ný íbúð á 5. hæð með miklu og einstöku útsýni í nýju húsi í Skuggahverfinu
í Reykjavík. Íbúðin er búin vönduðum innréttingum. Sér stæði í bílageymslu og lyfta beint úr
bílageymslu. V. 86,5 m. 3474

RAUÐALÆKUR 16

ÞÓRÐARSVEIGUR 18

- MJÖG GÓÐ EFRI SÉRHÆÐ

VESTURBERG 2 0401

- IBÚÐ 0302
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- ÚTSÝNISÍBÚÐ
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Rúmgóð og falleg 121,8 fm efri sérhæð ásamt sérb. 36 fm bílskúr. Sérinng.
er inn í stigahús og skiptist íbúðin í forstofuherbergi, stórt hol, eldhús með
borðkrók, þvottaherbergi ( hægt að hafa sem fjórða herbergið), stórar stofur,
tvennar svalir, baðherb., hjónaherb. og stórt herb. sem var sameinað úr
tveimur herb. Sérbyggður bílskúr með gluggum og göngudyrum.
Góð staðsetning í lokaðri götu við opið leiksvæði fyrir börn.
Eignin er sýnd mánudag 13.jan. frá kl. 17:15 - 17:45 V. 44,9 m. 3453

Mjög góð og vel skipulögð 62 m2 2ja herb. íbúð á þriðju hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi innan íbúðar. Gott hús, byggt árið 2004. Vestursvalir með ágætu útsýni.
Eignin verður sýnd Mánud. 13.jan. frá kl. 17:15 - 17:45 V. 20,9 m. 3310

BOÐAGRANDI 7, 8B

AKRALAND 3

- 2JA HERBERGJA M. BÍLSKÝLI

EFSTASUND

- ÍBÚÐ 0202

- EINB./TVÍBÝLI
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2ja herbergja falleg íbúð á 8. hæð í lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu.
Stórglæsilegt útsýni er úr íbúðinni. Sér inngangur er af svölum
Eignin verður sýnd mánudaginn 13.jan. milli kl. 17:15 og kl. 17:45 V. 22,5 m.
3306

50 ÁRA OG ELDRI.

Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð í nýviðgerðu fjölb.
Tvær stofur og þrjú svefnherb., þvottahús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi
á baði, rúmg. vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. Skólar,
verslun og sund í göngufæri.
Eignin verður sýnd mánudag 13.janúar frá kl. 17:30 til 18:00 V. 23,5 m. 3254

Falleg og einstaklega vel skipulögð 2ja herb. íbúð á efri hæð í vönduðu litlu 2ja
hæða fjölbýli á einstaklega góðum stað í Fossvoginum. Sérinngangur. Fallegar
innréttingar, þvottahús innan íbúðarinnar. Rúmgóð stofa og herbergi, parket.
Mjög gott útsýni yfir Fossvoginn. Getur losnað fljótlega.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 15.jan. milli kl. 17:00 og 17:30
V. 25,9 m. 3476

EINBÝLI

Einbýlishús m. aukaaíbúð samt. 202 fm ásamt 50,3 fm bílskúr.
Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar að hluta. Skólplagnir og hitalagnir.
Séríbúð 70 fm endurnýjuð í kjallara hússins. Frábær staðsetning innarlega í
lóðinni . Nýtt hellulagt bílaplan með hita og steypt aðkeyrsla að bílskúr.
Nýlega tyrfð lóð. V. 49,9 m. 3296

EINBÝLI

EINBÝLI

Vesturgata - AFH. STRAX.

Miðbraut 20 - Seltjarnarnesi

Merkurgata - Einbýlishús.

Fagraþing - Glæsilegt einbýlishús.

Góð 4ra herbergja ca 102 fm íbúð á þriðju hæð fyrir eldri
borgara við Vesturgötu í Reykjavík. Mjög falleg aðkoma
er að íbúðinni, en gengið er inn úr n.k. garðskála. Öll
sameign er mjög snyrtileg. Heitur matur fæst keyptur í
hádeginu í miðri viku. Heilsugæsla er í húsinu, hársnyrtistofa, fótsnyrting og samkomusalur V. 29,3 m. 2295

Fallegt og vel staðsett samtals ca 202 fm einbýlishús á
einni hæð með 38 fm bílskúr. Mjög gott skipulag. 4 svefnherb. Gestasnyrting. Endurn. baðherb. Stofa og sólstofa.
Bílskúr er sérbyggður og er skipt í geymslu og herbergi
með snyrtingu. V. 58,0 m. 3317

Frábærlega vel staðsett eldra hús á tveimur hæðum ofan
við höfnina í Hafnarfirði á mjög góðri lóð í hrauninu. Húsið
er skráðir 140,4 fm og þarfnast talsverðra endurbóta.
Hluti var byggður 1920 en viðbygging er frá ca 1976. Allt
að fjögur svefnherbergi, arinn. Laust samkvæmt samkomulagi. V. 32,0 m. 3236

Sérstaklega vandað og vel staðsett 379 fm einbýlishús,
þar af 40 fm bílskúr. Steinsteypt tveggja hæða hús byggt
árið 2007 með stórum svölum og fallegu útsýni yfir Elliðavatn í lítilli botnlangagötu. Auka íbúð er á jarðhæð með
sér inngang. Mögulegt að nýta sem tvær íbúðir eða sem
eina heild. Mikil lofthæð. Hiti er í gólfum. V. 115 m. 3214

Kristnibraut - bílskúr
Skaftahlíð - Sigvaldablokkin

Logasalir - laust strax.
Glæsilegt 279,9 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr og
geysmlulofti. Húsið er mjög vel staðsett innst inn í botnlanga. Aðkoma er góð. Hellulagt bílaplan með nægum
bílastæðum. Glæsileg lóð falleg og er með hellul. verönd,
tjörn, skjólveggjum, grasflöt og fjölbreyttum trjágróðri.
Húsið er á einni hæð utan 44,6 fm geymslurýmis sem
gengið er í inn í úr bílskúr V. 75,0 m. 3047

Kólguvað - 0101 - laus strax
4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór
stofa, eldhús, baðherbergi og þvottahús. 3 rúmgóð svefnherbergi. Út af stofunni er gengið út á sérverönd sem er
með skjólveggjum. V. 33,9 m. 3290

Falleg 4ra - 5. herbergja 113 fm íbúð á 1.hæð í fallegu
fjölbýlishúsi. Parket á gólfum og svefnherbergisgangur
með þremur herbergjum. Tvennar svalir og einungis er
ein íbúð á hverjum stigapalli. Frábær staðsetning.
36,9 m. 3338

Fellahvarf 0201- laus fljótlega
Furuvellir - einbýlishús
Fallegt mjög vel skipulagt 220 fm einbýli á einni hæð m.
innb. 35 fm bílskúr. Allt að 5 svefnherb. Góðar innréttingar. Parket og flísar. Stór afgirt timburverönd. Húsið er
laust strax og sýna sölumenn eignina. V. 47,5 m. 3045

Hraunteigur hæð og bílskúr.
Björt og vel skipulögð 136 fm efri hæð auk 22 fm bílskúr,
samtals 158 fm. Tvær stórar stofur og þrjú góð svefnherbergi. Auðvelt að bæta við fjórða herbergi úr stofu.
Endurnýjað eldhús. Laus við kaupsamning.

4ra herbergja 119,3 fm glæsileg útsýnisíbúð á 2.hæð með
einstaklega glæsilegu útsýni til austurs og suðurs á bæði
fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Vandaðar hvítar innréttingar. Þrjú góð svefnherb. Stórar suðursvalir. Möguleiki
að yfirtaka áhvílandi lán að hluta . V. 35,9 m./ tilboð 3277

3ja herbergja falleg 82,2 fmíbúð á 3. hæð (efstu) í
lyftuhúsi með glæsilegu útsýni og 23,8 fm bílskúr. Íbúðin
nær í gegnum húsið og eru gluggar til suðurs í eldhúsi og
stofu en til norðurs úr báðum herbergjum V. 28,5 m. 3188

Álfhólsvegur 32 lyftuhús og tvö stæði í
bílageymslu - nýjar glæsilegar íbúðir.
Í einkasölu 3ja herb. 89,6 fm og 103,8 fm íbúðir á 2.hæð í
nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi í Kópavogi. Afhendast í jan. 2014 fullbúnar. Tvö stæði í bílageymslu fylgja
hvorri íbúð fyrir sig. Vandaðar eikarinnréttingar, flísar og
parket á gólfum. Mjög gott skipulag. Verð 103,8 fm íbúðin
er á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj. 3336

2JA HERBERGJA

4RA-6 HERBERGJA

Steinás Garðabæ - Afh. strax.
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góður
garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax V. 54,9 m. 3088

Karfavogur- 4ra herb. laus .
Kórsalir - íb. 0403- glæsileg útsýnisíbúð.
Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm
íbúð á 4.hæð í vönduðu lyftuhúsi. Suðvestursvalir og
glæsil. útsýni. Þrjú herb., stofa og borðstofa. Mjög góð
sameign og innang. í bílskýli. Góðir skólar, íþróttaaðstaða
og sundlaug í nágrenninu. V. 33,9 m. 3111

Mjög góð 3-4ra herb. íbúð í kj í góðu tvíbýli Húsið er timburhús á steyptum kj. Íbúðin var mikið. endurn. sumarið
2013 m.steypt ný gólfplata m. hitalögn, ný gólfefni, klæðningar á veggi, eldhús og fl. 3 svefnherb. Hvítt nýtt opið
eldhús. Parket. Endurn. raflagnir. V. 23,9 m. 3260

Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara.
Falleg 2ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri
borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla,
heilsugæsla, samkomusalur og fl.

3JA HERBERGJA

Fornaströnd - einbýli.
Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið gott viðhald en að mestu
upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er húsið
opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr.
V. 84,0 m. 2302

PARHÚS/RAÐHÚS

Þórufell - nýlega viðgert hús.

Laugarásvegur - Glæsileg endurnýjuð íb.
Glæsileg og vel skipulögð 108 fm endaíbúð með 30 fm
svölum við Laugardalinn með fallegu útsýni. Íbúðin var
algjörlega endurnýjuð árið 2008 á vandaðan og smekklegan hátt. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og lýsing
innfelld. Húsið hefur verið mjög mikið endurnýjað á sl.
árum. V. 39,8 m. 3340

Lundur 1 - 0503 glæsileg íbúð.
Falleg, mjög vel skipulögð 120,2 fm íbúð á 5 hæð í nýlegu
lyftuhúsi við Lund í Kópavogi. Vandaðar innréttingar
.Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. V. 40,9 m. 3328

Mjög falleg og vel skipulögð 57,3 fm 2ja herbergja íbúð
á 4. hæð (efstu) í nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Þórufell í
Reykjavík. Íbúðin er björt með stórum svölum til vesturs
með glæsilegu borgar-, sjávar- og fjallasýn. Sameign er
snyrtileg með nýlegu teppi á gólfum. V. 15,5 m. 3452

Austurkór - parhús með glæsilegu útsýni
Vel hannað og fallegt 234,5 fm parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum 31,7 fm bílskúr. Eignin selst tilbúin að
utan með grófjafnaðri lóð og tilbúin undir tréverk og
málningu að innan. Á 1.hæð er forstofa, þrjú herbergi,
baðherbergi, þvottaherbergi, stigahol/gangur, geymsla
og innbyggður bílskúr. Á 2.hæð eru tvö herbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, stofur og opið eldhús. (Mögulegt að
selja húsið fokhelt og frágengið að utan á 44,8 m.)
V. 53,8 m. 3437

Stigahlíð - 4.h. og ris.
Mikið endurn. 4ra herb. íbúð á 4. h. m. auka útleigurými
í risi. Húsið er snyrtil. og búið að endurnýja mikið. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, tvöfalda stofu, tvö svefnherbergi,
baðherbergi og lítið búr (geymsla) V. 32,9 m. 3451

Arnarsmári - Bílskúr - íbúð 0202
Mjög falleg 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Arnarsmára í Kópavogi. Eigninni fylgir
25,2 fm bílskúr og tvennar svalir til suðurs. Fallegt gegnheilt parket á gólfum. Sturta og baðkar á baðherbergi.
V. 29 m. 3264

Þinghólsbraut Kóp. - 2ja herb. laus
2ja herbergja 40 fm íbúð í kjallara í að sjá góðu fjórbýlishúsi í vesturbæ Kópavogs. Laus strax. V. 13,9 m.
3443

Ferjuvað 1-3 - einungis sex íbúðir eftir
RS

Hraunhólar Garðabæ - tvær samþ.íb.
Um er að ræða tvær samþykktar íbúðir í eldra parhúsi
í hraunjaðrinum við Hraunhóla í Garðabæ, rétt við
Fjarðarkaup. Efri hæð er um 131 fm auk bílskúrs og er
4ra - 5 herb. íbúð ásamt 41,5 fm bílskúr . Neðri hæð er um
58 fm og er tveggja herbergja íbúð. V. 45,0 m. 3257

AF
Línakur - Glæsileg útsýnissíbúð.
Fullbúin, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 131 fm
útsýnisíbúð á þriðju hæð við Línakur 3 Í Garðabæ. Íbúðin
er með parketi og flísum á gólfum. V. 40,9 m. 3311

Fjallalind 30 - endaraðhús laust strax.
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð, 152,6 fm m. innbyggðum 24,1 fm bílskúr. 4. svefnherbergi. Parket, flísalagt baðherb.Stór afgirt timburverönd. Vönduð innbyggð
lýsing. Húsið er laust strax. Hellulagt stórt bílaplan með
hitalögn. V. 49,9 m. 3265

H.

A
ÍM

Ásakór - m. bílskýli - laus.
110,6 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð í góðu lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinng. af svalagangi.
3 svefnherb. Parket og flísar. Suðursvalir. Fínt útsýni.
Snyrtileg sameign. V. 30,9 m. 3444

Mjög vel skipulagðar 4ra herbergja ca 106 fm 4ra herbergja íbúðír í nýju lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna með vönduðum sérsmíðuðum innréttingum.
EINUNGIS SEX ÍBÚÐIR AF 34 ERU ÓSELDAR. Verðið er frá 30,4 - 31,9 millj. Sölumenn sýna þér eignirnar.

Gylfaflöt - 730 fm atvinnuhúsnæði
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Melhagi 7 – 1.hæð og bílskúr.
Falleg 109 fm neðri sérhæð rétt við Melaskóla ásamt
26,7 fm bílskúr. Samtals 136,6 fm. Eignin skiptist í þrjú
herbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. Í kjallara
eru sérgeymsla og sér útigeymsla ásamt sameignar þvottahúsi. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 15.jan. milli
kl. 17:00 og 18:00. V. 44,9 m.

Urðarstígur - Sérbýli
Frábærlega staðsett og skemmtilegt 96,3 fm sérbýli á
tveimur hæðum í Þingholtunum. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stóra og bjarta
stofu. Sér verönd með skjólveggjum, sér þvottahús og
geymsla. V. 38,5 m. 3434

730 fm iðnaðarhúsnæði að Gylfaflöt í Grafarvogi. Þrjár ca 4 metra háar innkeyrsluhurðir, loftræstikerfi, góð skrifstofuaðstaða á efri hæð. Samtals 22 bílastæði eru við húsið.V. 94,9 millj.
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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.

Skipalón 10-14 - Hf. - 50 ára og eldri
• Fallegar 3ja til 4ra herbergja.
• 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.

Dalsás 2 - 6 - Hafnarfjörður - Glæsilegt fjölbýli
• Fallegar 3ja og 4ra herbergja
íbúðir lyftuhúsi.

• Klætt að utan með álplötum og
flísakerfi, lítið viðhald.

• Flestar íbúðir með tvennum
svölum.

• Fullbúnar án gólfefna

• Verönd á 1.hæð.

• Mynd-dyrasími.

Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu
glæsilegar fullbúnar 94 - 125 fermetra 3ja, 4ra og
5 herbergja íbúðir með sér inngang ásamt stæði í
bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir.

• Baðherbergi og þvottahús
flísalagt og fullbúið

• Vandaðar innréttingar frá
Trésmiðjunni GKS og tæki frá
Gornje.

• Bílgeymsla.

Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 íbúða fjölbýli á
frábærum útsynisstað í Áslandinu í Hafnarfirði.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum
innréttingum og gólfefnum þær fyrstu í mars 2014.

Allar nánari upplýsingar veita:
Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233

Upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars.

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli
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Garðavegur 6 - Hf. - Einbýli

Línakur - Gbæ. - Glæsilegt Endaraðhús

Svöluás 1A íbúð 304 – Hf. – 3ja herb.

Furuás – Gbæ. – Glæsilegt einbýli

Opið hús í dag milli kl. 18 og 19.
Nýkomið þetta skemmtilega einbýlishús á tveimur hæðum skráð
150 fm. Húsinu fylgir bílskúr 20,8 fm sem þarfnast viðgerðar. Húsið
er talsvert endurnýjað á skemmtilegan hátt. Þrjú góð svefnherbergi
og opið eldhús. Glæsilegt útsýni. Verð 35 millj. Sigrún býður ykkur
velkomin.

Glæsilegt nýlegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals
300 fermetrar vel staðsett í Akrahverfi í Garðabæ. Mögulegt er að
nýta 3ja herb. Íbúð á jarðhæð sér þannig að nýtingarmöguleikar
hússins eru fjölbreyttir.Eignin er afar smekklega innréttuð með
glæsilegum sérsmíðuðum innréttingum og gólfefnum þar sem allt
er fyrsta flokks. Tvennar svalir og fallegur garður með afgirtum
sólpalli,hellulögðu bílaplani og fleirra. Eign í sérflokki.

Opið hús milli kl. 17.30 – 18.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 90 fm. íbúð á 3.hæð í vönduðu
nýlegu fjölbýli. Sérinngangur af svölum.
Tvennar svalir. Sérþvottaherbergi. Frábært útsýni. Laus fljótlega.
Áhvílandi ÍLS láns ca 25.millj. Verð 26,9 millj.
Sölumenn bjóða ykkur velkomin.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt nýlegt 230 fm. einlyft einbýli með
innbyggðum bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð gólfefni
og tæki. Halegonlýsing. Mjög fallegur garður með Pöllum og
skjólgirðingum. Róleg og góð staðsetning. Vönduð eign í sérflokki.
Verð 85 millj.

Norðurtún - Einbýli - Garðabæ. (Álftanesi)

Mánastígur - Hf. - Einstök staðsetning

Erluás - Hf. - Raðhús

Hegranes - Garðabær - Einbýli

Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli með góðum bílskúr samtals 190 fm. en auk þess er nýr glæsilegur garðskáli. Fimm
svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús í mjög
góðu ástandi utan sem innan, glæsilegur garður. Verð 49 millj.

Einstök húseign og staðsetning.
Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum
hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm.
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn,
skóla og fleira. Myndir á netinu. Verðtilboð.

Nýkomið glæsilegt endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr samtals 162,4 fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.Þrjú góð svefnherbergi. Tvö
flísalögð baðherbergi. 30 fm. útsýnissvalir. Glæsileg verönd og
hellulagt bílastæði. Vönduð og góð eign.Verð 45 mill. Upplýsingar
gefur Hilmar Bryde s. 892 9694.

Nýkomið glæsilegt 260 fm. einbýli á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. 4 svefnherbergi. Einstök staðsetning. Sjávarlóð. Eignarlóð.
Útsýni. Mjög auðvelt er að stækka húsið ef vill þar sem lóðin er
1.517,0 fermetrar að stærð. Verðtilboð.

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Hliðarbyggð - Gbæ. - Raðhús

Hraunás - Garðabær - Einbýli

Mosabarð - Hf. - Einbýlishús

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum
stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið
stendur á frábærum stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg
bílstæði. Mjög fallegur garður með heitum potti og pöllum. Eign
í sérflokki. Verðtilboð. Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233.

Mjög gott endaraðhús með innbyggðum bílskúr samtals um 190
fm. á fjölskylduvænum stað við Hlíðarbyggð 27 í Garðabæ. Eignin
er góðu ástandi töluvert endurnýjuð og er vel staðsett neðst í
botnlanga. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
þvottahús, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, aukaherbergi með
baði, geymslu, þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Glæsilegur garður. Verð 52,9 millj.

Glæsilegt vel staðsett einbýlishús á frábærum útsýnisstað í
Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr 40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt
óhindrað útsýni er úr húsinu að Bessastöðum , Snæfellsjökli og
víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar
innréttingar og gólfefni. Verð 128 millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn
Helgi gsm 8960058.

Nýkomið sérlega fallegt mikið endurnýjað einbýli á einni hæð 145
fm. auk bílskúr 32 fm samtals 177 fm. Mjög fallegt eldhús með
nýlegri innréttingu og tækjum (2006), gaseldavél, flísar á gólfum.
Mjög fallegt baðh., hornbaðkar, gluggi, flísar í hólf og gólf, nýleg
tæki, innrétting. 5 svefnh.i. Húsið er mikið endurnýjað m.a. innréttingar, gólfefni (parket og flísar). Gluggar og gler í góðu standi. Pallur með skjólgirðingu. Góð staðsetning. Hornlóð. Verð 41.5 millj.

Linnetsstígur - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð

Vindakór - Kóp. - 4ra

Strikið 10 - Garðabær - 60 ára og eldri

Norðurbakki 13b íbúð 304 - Hf. - LAUS

Glæsilega 157,4 fermetra lúxus íbúð á efstu hæð á þessum
frábæra stað í hjarta Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja einnig tvö stæði
í bílageymslu. Eignin er glæsilega innréttuð á mjög smekklegan
hátt með sérsmíðuðum innréttingum, tækjum og vönduðum
gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, gang, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi, herbergi, hjónasvítu með baði og fataherbergi inn
af, þvottahús, tvær geymslur og tvö stæði í bílageymslu ásamt
hefðbundinni sameign. Eign í sérflokki.

Nýkomin falleg 113,1 fm. 4ra herb. 1 hæð með sérinngang íbúð auk
stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum skemmtilega stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, þrjú
herbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu og stæði í bílageymslu.
Fallaegar innréttingar og gólfefni. Laus strax. Verð 31,4 millj.

Sérlega falleg 92,8 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð í þessu vinsæla
fjölbýli ætlað 60. ára eldri. Vandaðar innréttingar, stórar stofur.
Yfirbyggðar svalir. Mikil og góð sameign. Frábær staðsetning. Íbúð
merkt 307. Verð 28,9 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Hlynur
s. 698 2603.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu) í
nýlegu lyftuhúsi, útsýni. Frábær staðsetning. Stæði í bílahúsi fylgir.
Fullbúin eign í sérflokki. Laus fljótlega. Verð 28.9 millj.
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Herb:45-6Stærð: 106,3 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 157,8 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 210 fm
Herb.
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Herb:55-6Stærð: 201,7 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 125,6 fm
Herb.

Herb:35-6Stærð: 125,2 fm
Herb.
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Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQHUHYRS¶

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHURS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUQHURS!!

4QNMHSSLNVNIQY[YHOLYILYNQHxIómO¤óxS`M[\OZPTLó[ZûUP
:tYPUUNHUN\YHMZ]S\TZ]LMUOLYILYNP]HUKHóLSKOZYTN}óHY
Z[VM\YZ\ó\YZ]HSPYVNZ[¤óPxIxSHRQHSSHYH

.}óHR\YLYTLPUIûSPmILZ[HZ[Hóx(RYHO]LYMPU\x.HYóHI¤
/ZPóLYZ[HóZL[[ULóZ[xO]LYMPU\]Pó(YUHYULZS¤RPUUNLUN[VWU\
Z]¤óPTPSSP;UHVN4ûYHYO]LYMHUUHÐOZPU\LY\MQN\YZ]LMUOLYILYNP
]PUU\OLYILYNP[]¤YZ[VM\YLSKOZIVYóZ[VMHZQ}U]HYWZOVS[]
IHóOLYILYNPNLZ[HZU`Y[PUNVNYTN}ó\YIxSZRYTH\RôHRZ]HSH
T/ZPóLYMVROLS[<WWS,KKHSMZNZT!

:tYSLNHNS¤ZPSLNxIóTLóLPUZ[R\[ZûUPxôLZZ\LM[PYZ}[[HOZP]Pó
,MZ[HSLP[PÐIPU]HYSSLUK\YUûQ\ómYPóVNHSSHYPUUYt[[PUNHYx
LPNUPUUPLY\ZtYZTxóHóHY.}SMLMUPLY\]HUKHóNLNUOLPS[LPRHYWHYRL[VN
MSxZHY,SKOZ[¤RPLY\MYm4PLSL,PNUPUZRPW[PZ[xZ[}YHYZ[VM\YVN
IVYóZ[VM\LSKOZMVYZ[VM\IHóOLYILYNPVN[]Z]LMUOLYILYNP

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

/H\RHSPUK2}WH]VN\Y

=LYó! 

Herb. 3

Stærð: 176 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUQHURS¶
-HSSLN[VN]LSZRPW\SHN[VNIQHY[YHóOZm[]LPT\YO¤ó\TMHSSLNYPS}óôYLT\YZ]LMUOLYILYNQ\TVN
]UK\ó\TPUUYt[[PUN\T;¤RPxLSKOZPLY\MYm)SVTILYN=LYHZVSNHYKxU\YM`YPYNS\NN\T)xSZRYLYMT
TLóMSxZHSNó\N}SMPVNNL`TZS\SVM[P-HSSLN[OZxUV[HSLN\VNY}SLN\\TO]LYMP

<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

/MóHIHRRP9]R

=LYó! T

3H\[HZTmYP2}W

=LYó!T

6WPó
OZ

Stærð: 81 fm

Herb. 3
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

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

Fax 535 1009

stakfell.is

Austurkór - 203 Kóp.

Þorrasalir - Kóp.

Ný, 141 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð með einstöku útsýni. íbúðin er með sérinngangi og bílskúr. Skilast fullbúin án gólfefna, en baðherbergi og þvottahús verða ﬂísalögð. Útgengt úr stofu út á hellulagða verönd þar sem njóta má útsýnis yﬁr stóran hluta höfuðborgarsvæðisins.
Íbúðin er til afhendingar í okt. 2014. Nánari upplýsingar veita sölumenn Stakfells í síma 535-1000

Íbúðir með glæsilegu útsýni til vesturs í kvöldsólina og að Esjunni. Stórar 25 fm svalir. Hægt að yﬁrbyggja. Eikar innréttingar frá AXIS.
Tæki frá AEG. Göngufæri við alla þjónustu og sundlaug. Stæði í bílageymslu. Verð frá 32.7 millj.

Óskum eftir 2-3 herb.
íbúðum á stórReykjavíkursvæðinu
OP

IÐ

Óskum eftir 3 herb.
íbúðum í smáíbúðahverﬁ
OP
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Óskum eftir hæð
í hlíðunum.
Má þarfnast lagfæringa.
OP
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Óskum eftir 2-3 herb.
íbúðum í 101

HÚ

S

Ólafsgeisli 101 – 113 Rvk

Vindakór - 203 Kóp.

Stigahlíð 90 - 105 Rvk

Furugrund - 200 Kóp.

Víðihlíð - 105 Rvk

Opið hús, mánudaginn 13. janúar kl. 17-18.
232,6 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, stóra stofu
og borðstofu, eldhús, 4 svefnherbergi og 2 baðherbergi. Laus við kaupsamning. Verð: 68,3 millj.

Opið hús, mánudaginn 13. janúar kl. 17-17:30
113,7 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk.
Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Forstofa með
ﬂísum á gólﬁ og forstofuskáp. Stofa og eldhús eru í
opnu og björtu rými, plastparket. Verð 31,5 millj.

Opið hús, miðvikudaginn 15. janúar kl. 17-17:30.
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu
á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur,
sér hjónasvíta, 4 - 5 svefnherbergi. Möguleiki á
aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Verð 128 millj.

83,1 fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð í snyrtilegu fjölbýli á
góðum stað í kóp. 69 fm íbúð ásamt 14,1 fm herbergi
í kjallara. Laus strax. Verð 20 millj.

Stórglæsilegt og endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og náttúrust. á
gólfum. 3-4 svefnherbergi, fallegar stofur, 2 baðherb.
Einstök staðsetning. Mögul. að yﬁrtaka lán að fjárhæð 40 millj. með 3,7% vöxtum. Verð: 64,9 millj.

Háteigsvegur - 105 Rvk

Sogavegur - 108 Rvk

Frjóakur - 210 Gbæ

Digranesvegur - 200 Kóp.

Bláskógar - 109 Rvk

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 95 millj.

Vel skipulagt og sjarmerandi 222 fm. einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum bílskúr. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni. Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og þjónustu. Algjör gullmoli. Verð 54 millj.

Á vinsælum stað í Akrahverﬁnu i Garðabæ: Glæsilegt
270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, þar af 39 fm.
bílskúr. Vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.
LÆKKAÐ VERÐ: 94,8 MILLJ. Skipti koma til greina.

179,4 fm einbýlishús við Digranesveg í Kópavogi.
Bílskúr og góður gróinn garður. Auka íbúð í kjallara.
Búið að klæða húsið að utan og skipta um gler og
glugga. Verð 44,6 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnherbergi, stórar stofur og
fallegur garður með verönd og útihúsi. Gróið og fjölskylduvænt hverﬁ. Laust strax. Verð: 55,6 millj.

SMÁRATORG - 201 KÓP.
TI
Nýhöfn - 210 Gbæ

Furugrund - 200 Kóp

Álfhólsvegur - 200 Kóp.

Glæsileg 4ra herb. 152,4 fm íbúð á 2. hæð þar af
25 fm bílskúr. Íbúðin er hönnuð af Rut Kára og er
einstaklega glæsileg. Verð. 51.9 millj.

Vel skipulögð 86,2 fm 4ra herb. íbúð í lítið
niðurgröfnum kjallara í snyrtilegu fjölbýlishúsi við
Fossvogsdalinn. Þvottahús inn af eldhúsi. Laus strax.
Verð: 23,9 millj.

190 fm, 4 herb. parhús, þar af 70 fm bílskúr, á
útsýnisstað í Kópavogi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi á
efri hæð hússins, stórt þvottaherbergi með útihurð í
kjallara. Stór bílskúr á tveimur hæðum. Stutt í skóla
og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Klukkurimi - 112 Rvk.

Frjóakur - 210 Gbæ

Sóleyjargata - 101 Rvk

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
sér inngangi. Fallegar innréttingar og góð staðsetning í Grafarvoginum. Laus strax.
Verð: 23,9 millj.

Sérlega vel skipulagt og gott 258,1 fm. fjölskylduhús
á einni hæð ásamt stóru þakherbergi á þessum
vinsæla stað í Akrahverﬁ. Rúmgóð hjónasvíta, 3 góð
barnaherbergi stórar stofur. Stutt í góða skóla og
verslanir og þjónustu. Verð 95,8 millj.

Einstakt 400fm. hús á frábærum stað í Þingholtunum.
Húsið er í funkisstíl, teiknað af Sigurði Guðmundssyni arkitekt, og skiptist í kjallara, tvær hæðir og
þakherbergi með þaksvölum og glæsilegu útsýni.
Góð bílastæði. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
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Til leigu mjög vel staðsett verslunarhúsnæði við Smáratorg,
inngangur í húsnæðið er við hliðina á innganginum í Bónus.
Um er að ræða einn sal með góðum gluggum,
sem hægt er að stúka af í smærri einingar eða nýta í einu lagi.
Skólavörðustígur

Bæjarhraun - 220 Hfj.

Drangahraun - 220 Hfj.

119,9 fm verslunarhúsnæði á horni Skólavörðustígs
og Bergstaðastrætis. Jarðhæð og kjallari.
Mikil lofthæð á jarðhæð. Frábær staðsetning.
Verð: 36 millj.

Fjórir eignahutar á 2. og 3. hæð hússins. 228 fm, 220
fm, 111 fm og 303 fm. Sér inngangur. Í húsnæðinu
hefur verið rekið gistiheimili. 26 herbergi. Frábært
tækifæri fyrir fjárfesta. Laust strax, ekkert áhvílandi.
Verð: 154 millj.

1.377 fm iðnaðarhúsnæði sem skiptist í þrjá
eignarhluta, 255 fm, 765 fm og 357 fm. Afgirt lóð.
Innkyrsludyr og innangengt á milli eignarhluta. Laust
strax, ekkert áhvílandi. Verð: 137 millj.

Húsnæðið er laust til afhendingar nú þegar.
Stakfells sölumenn sýna eignina.
Hringið í síma 535-1000 og bókið tíma í skoðun.
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Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
hdl. og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
MBA og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

Við erum við símann

569 7000

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

www.miklaborg.is

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

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:

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929

899 2907

Hrólfsskálamelur 10-18
2ja til 5 herberja íbúðir
Meiri lofthæð en gengur og gerist
Stórbrotið útsýni
Fáar íbúðir í stigagangi
Afhending: Sumar 2014

Nánari upplýsingar veitir

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

111 Reykjavík

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús
Tvær hæðir og innbyggður bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð
Innst í botnlanga, glæsilegur garður

Rituhólar 10

60 ára og eldri

105 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

Skipholt

Skipalón

Nýtískuleg efri sérhæð með bílskúr
Samtals 171,2 fm
Stór stofa, 4 svefnherbergi
Glæsilega endurnýjað eldhús
Gólfefni, hurðir og innréttingar nýjar

Glæsileg 166,2 fm enda íbúð á annari hæð

Verð

43,8 millj.

Stæði í bílageymslu
Mikið útsýni bæði til sjávar og til fjalla, Esjan
Nánari upplýsingar veitir

Opið eldhús

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

220 Hafnarfjörður

810 Hveragerði

59,9 millj.

Útgengi út á tvennar svalir úr stofu
Verð

108 Reykjavík

210 Garðabæ

Logafold

Fljótsmörk - Hveragerði

Traðarland

Garðaflöt

Einbýlishús á tveimur hæðum

Falleg 3 ja herbergja íbúð á jarðhæð.

Einbýlishús á tveimur hæðum

201 fm einbýlishús á einni hæð

Vel skipulagt í grónu hverfi

94,4 fm. hellulögð verönd.

Efri hæðin 141,7 fm, neðri hæðin 79,7 fm,

Góð staðsetning

Bílskúrinn 33,0 fm. Samtals 259,7 fm.

Fallegar innréttingar

bískúrinn 38,3 fm Samtals 259,7 fm.

4 svefnherbergi

Gróin lóð

Góð áhvílandi lán.

Gróin lóð

Frábært fjölskylduhús

Verð

49,5 millj.

Verð

18,5 millj.

Verð

73,0 millj.

45,9 millj.

Verð

55,0 millj.
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101 Reykjavík

101 Reykjavík

801 Selfoss

105 Reykjavík

Grettisgata

Vatnsstígur

Bjarkarbraut

Reykjahlíð

Tvær samliggjandi íbúðir samtals 125 fm

188,5 fm vel innréttuð íbúð á efstu hæð

Neðri hæð í litlu fjölbýli, nýtt sem ein íbúð

Stofa og borðstofa ásamt 3 svefnherbergjum

Rúmgóðar svalir, tvö bílastæði á baklóð

Tvö fullbúin baðherbergi annað með heitum potti

Eign með mikla möguleika

Íbúðinni fylgir þakskáli með þaksvölum

Heilsárshús við Bjarkarborgir í Grímsnes-og
Grafningshreppi.
Húsið er 78,4 fm auk ca. 10 fm sólskála
7.000 fm eignarlóð, gróin
Stór sólpallur
Hitaveita, heitur pottur

Falleg 2ja herbergja íbúð
Lítið niðurgrafinn kjallari
Hús lítur vel út að utan
Góðar leigutekjur af eign

Um er að ræða tvö fastanúmer
Verð

43,9 millj.

Bílastæði í bílakjallara

TILBOÐ

801 Selfoss

Verð

19,6 millj.

801 Selfoss

Verð

200 Kópavogur

200 Kópavogur

Kerhraun

Lyngbakki

Ásakór

Stórihjalli

Heilsárshús við Kerhraun í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Húsið er 114,6 fm, 12 fm gesthús
6.290 fm eignarlóð, glæsilegt útsýni
Stór sólpallur
Hitaveita, heitur pottur

Sumarhús við Lyngbakka í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Húsið er 107,2 fm. 6.290 fm eignarlóð,
Glæsilegt útsýni yfir Sogið
Stór sólpallur

Falleg 166,6 fm 5 herbergja íbúð
Vel skipulögð eign
Rúmgóð barnaherbergi
Lyftublokk
Barnvænt hverfi

Frábær staðsetning
Stærð 275,9
6 svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr

Verð

34,0 millj.

Verð

33,0 millj.

Verð

22,8 millj.

39,9 millj.

Verð

54,9 millj.

60 ára og eldri

109 Reykjavík

108 Reykjavík

113 Reykjavík

203 Kópavogur

Engjasel

Árskógar

Andrésbrunnur

Álfkonuhvarf

5 herbergja 110.3 fm íbúð á 2. hæð
Eignin hefur verið endurnýjuð að hluta
Bílastæði í bílakjallara

Glæsileg íbúð, mikil lofthæð

Falleg 95,9 fm íbúð á þriðju hæð

Fjögra herbergja í lyftuhúsi

Efstu hæð

Fallegar stofur

Vandaðar innréttingar

Húsvörður, hægt að sækja þjónustu á staðnum

Suður svalir

Yfirbyggðar svalir

Stæði í bílakjallara

Útsýni
Stæði í bílageymslu

Verð

25,9 millj.

Verð

105 Reykjavík

32,0 millj.

Verð

27,9 millj.

210 Garðabæ

Verð

101 Reykjavík

32,9 millj.

210 Garðabær

Gnoðarvogur

Nýhöfn

Nýlendugata

Strandvegur

Snyrtileg 3ja herbergja

160 fm íbúð að meðtöldum 25 fm bílskúr
Hönnuð af Rút Káradóttur
Stórkostlegt sjávarútsýni
Fullbúin með gólfefnum

Fallegt 180 fm einbýlishús

Glæsileg 117 fm 3ja herbergja íbúð

Möguleiki á aukaíbúð

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Byggt árið 2000

Gott skipulag og stór stofa

Stærð 89,6
Miðsvæðis
Gott ástand
Verð

22,9 millj.

Verð

101 Reykjavík

Stæði í bílageymslu

51,9 millj.

Verð

59,5 millj.

104 Reykjavík

Verð

105 Reykjavík

44,9 millj.

108 Reykjavík

Tryggvagata

Kirkjuteigur

Gunnarsbraut

Jöldugróf

Stúdíóíbúð á besta stað

Góð tveggja herbergja íbúð

Björt og falleg sérhæð alls 142 fm

Stóglæsilegt útsýni

57 fm á 2. hæð

Vel skipulögð eign í góðu húsi

Snyrtileg íbúð

Nýleg klæðning

Tvöföld stofa, 2 svefnherbergi

Góð sameign

Frábær staðsetning

Vinnuaðstaða / herb á jarðhæð

Vel staðsett einbýli á einni hæð
Gott innra skipulag, stór stofa
Þrjú svefnherbergi og stór bílskúr
Frábært útisvæði um 100 fm verönd
Flott ein á eftirsóttum stað

Verð
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14,9 millj.

Verð

18,5 millj.

Eigninni fylgir bílskúr
Verð

39,4 millj.

Verð

59,9 millj.

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is

Skúlagata 42

101 Reykjavík

78 fm 3ja herbergja íbúð auk stæðis
Sér inngangur af svöllum
Gott skipulag
Laus við afhendingu

203 Kópavogur

Tröllakór 18-20
Falleg 100,7
100 7 fm 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð
Vel innréttuð íbúð með miklu
útsýni og stórum svölum
Bílastæði í bílakjallara.

Laus strax

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 13. jan.

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

OPIÐ HÚS
O

17:00 - 17:45
Verð

25,9 millj.
203 Kópavogur

Tröllakór 2-4

Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 13. jan.

17:30 - 18:00

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300
Verð

30,9 millj.
113 Reykjavík

Kristnibraut 69
Glæsileg 130 fm íbúð
íbúð ásamt
ásamt
stæði í bílgeymslu

Glæsileg
Glæsi
Glæ
sile
sil
eg
g end
endaíbúð
daíb
íbúð
íb
úð á efstu
úð
efst
efst
stu
tu hæð,
hæð
æð stærð 160,7 fm.
æð,
Fjögurra herbergja, fallegt útsýni
Stæði í bílageymslu
Lyftuhús

Stórar stofu og 3 góð
svefnherbergi
Vandaðar innréttingar
og viðahaldslétt hús
Stórbrotið útsýni
LAUS FLJÓTLEGA

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Mánudag 13. jan.

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

17:30 - 18:00
Verð

41,9 millj.
200 Kópavogur

Kópavogstún 2-4
Fyrir 60
Fyrir
Fyri
60 ára
á og eldri
dr í sam
dr
samstarfi
mssta
arfi
r vi
rf
vvið
ð
Samtök aldraðra

Nánari upplýsingar veitir

Þriðjudag 14. jan.

17:00 - 17:45

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

37,9 millj.
107 Reykjavík

Víðihlíð 13
Glæsilegt parhús samtals
að stærð 205,0 fm
Bílskúr þar af 28,0 fm
Mikið endurnýjuð
Fjögur svefnherbergi
Glæsilegt eldhús

126 fm 3ja herbergja auk stæði
16 fm yfirbyggðar svalir
Fullbúinn með gólfefnum
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

Þriðjudag 14. jan.

OPIÐ HÚS

17:00 - 17:30
Verð

45,2 millj.
105 Reykjavík
k

Háaleitisbraut 101

Nánari upplýsingar veitir

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

Þriðjudag 14. jan.

17:30 - 18:00
Verð

105 Reykjavík

Víðihlíð 31

Björt vel skipulögð íbúð á 1. hæð
ð

Falleg íbúð á tveimur hæðum
hæ

Rúmgóð alrými, fallegt eldhús

Íbúð 194,1 fm

4 svefnherbergi og möguleiki á því 5.

Möguleiki að nýta eignina f/tvær íbúðir

55,7 millj.

Fullbúinn bílskúr með geymslulofti
Eftirsóttur staður, gott fjölbýli

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag. 14. jan. 18:00 - 18:30

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

Blikanes 14

OPIÐ HÚS

32,9 millj.
210 Garðabæ

Búið að endurnýja hús að hluta

Miðvikudag. 14. jan. 18:00 - 18:30

Heimir H. Eðvarðsson, sölufulltrúi
heimir@miklaborg.is sími: 893 1485
Verð

49,5 millj.
105 Reykjavík

Ólafsgeisli 101
Glæsilegt einbýli
einbý
nb
b li

Samtals að stærð 286.8 fm
Tvöfaldur bílskúr

Nánari upplýsingar veitir

TILBO

Heildarstærð 232,9 fm

Ð

Staðsetning vinsæl

Fjögur svefnherbergi
Tvöfaldur bílskúr
Rétt við golfvöllinn

OPIÐ HÚS
Nánari upplýsingar veitir

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

MIKLABORG

OPIÐ HÚS

Miðvikudag. 14. jan. 17:30 - 18:00

TILBOÐ

Nánari upplýsingar veitir

Miðvikudag. 14. jan. 19:00 - 19:30

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

68,3 millj.
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Ferjuvað 1-3
Ferjuvað 1-3 er 4ra hæða glæsilegt fjölbýlishús í Norðlingaholti í Reykjavík.
Í húsinu eru 34 íbúðir með tveimur lyftuhúsum og svalagangi. Íbúðirnar í húsinu eru bjartar og rúmgóðar og
samanstanda af 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum.
Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af byggingaraðila.
Byggingaraðili er Sérverk ehf.
ASK arkitektar hönnuðu húsið.
Nánari upplýsingar veitir

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

22,0 millj.

Við leitum að ...
2ja – 3ja herbergja

4ra herbergja íbúð í Salahverfi Kópavogs með
sér eldhúsi og borðkróki. Bílskúr er kostur.

2ja herbergja íbúð í Smáíbúðahverfi
Reykjavíkur, 18 milljónir að hámarki.

-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarholti í
Reykjavík, kostur ef stæði í bílakjallara fylgir.

2ja - 3ja herbergja íbúð í 200 Kópavogi.
22 milljónir að hámarki.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Reykjavík, hverfi
101 – 107. Verð allt að 22 milljónum.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð við Sóleyjarima í
Grafarvogi fyrir eldri konu.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum í
Akrahverfi Garðabæjar.

-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

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

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

3ja - 4ra herbergja íbúð í Salahverfi
Kópavogs, kostur ef íbúðin er ofarlega í
háhýsi.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða
jorunn@mikaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Safamýri í
Reykjavík, kostur ef íbúðinni fylgir bílskúr.

2ja - 3ja herbergja íbúð í 200-201 Kópavogi
fyrir ákveðinn kaupanda.

3ja - 4ra herbergja íbúð við Háaleitisbraut í
Reykjavík, kostur ef íbúðin er í fjölbýli.

-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

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

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

5 - 6 herbergja íbúð í Grafarvogi í Reykjavík,
kostur ef að íbúðinni fylgir bílskúr.
- Nánari upplýsingar gefur Jórunn s: 845-8958 eða
jorunn@mikaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúðir miðsvæðis í
Reykjavík fyrir stórt leigufélag.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð með 100% yfirtöku,
helst í Seljahverfi Reykjavíkur.

3ja - 4ra herbergja íbúð í Árbænum í
Reykjavík. Rúmur afhendingartími í boði.

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

- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð með háum lánum eða
hreinni yfirtöku í Reykjavík, hverfum 109
og 110.
– Nánari upplýsingar gefur Helga s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð á 1. hæð eða í
lyftuhúsi í Mosfellsbæ.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Hvörfunum í
Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð við Grænumýri á
Seltjarnarnesi.
-Nánari upplýsingar gefur Páll: s: 893-9929 eða pall@miklaborg.is

3ja - 5 herbergja íbúð í Reykjavík,
hverfi 105, fyrir ákveðna kaupendur.
- Nánari upplýsingar gefur Hilmar í S: 695-9500 eða
hilmar@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Garðabæ, verð allt að
35 milljónir. Rúmur afhendingartími kemur
til greina.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð með bílskúr
og góðu aðgengi í fjölbýlishúsi á
höfuðborgarsvæðinu
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja- 4ra herbergja íbúð í Hlíðunum í
Reykjavík, 2 svefnherbergi nauðsynleg.

Sérbýli og sérhæðir

3ja herbergja íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur,
kostur ef borðkrókur í eldhúsi er rúmgóður.

Glæsilegu einbýli á höfuðborgarsvæðinu
í skiptum fyrir 17 herbergja gistiheimili á
landsbyggðinni. Milligjöf möguleg.

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

– Nánari upplýsingar gefur Helga s: 899-2907 eða
helga@miklaborg.is
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Sérhæð með eða án bílskúrs í Reykjavík,
hverfum 105 og 108.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð eða litlu sérbýli á
Álftanesi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Stóru einbýlishúsi með möguleika á
aukaíbúð og helst rúmgóðum bílskúr
í Garðabæ, Kópavogi eða Reykjavík,
hverfum 105, 108, 110, 112, 113.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

Rað- eða parhúsi í Akrahverfi Garðabæjar,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími
í boði.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Stóru sérbýli á sjávarlóð á Seltjarnarnesi,
staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina,
einnig koma til greina húsin í efstu röð á
Ströndunum á Seltjarnarnesi.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Lóð fyrir raðhús, parhús eða lítið
einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Einbýlishús á einni hæð á Seltjarnarnesi,
rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur s: 822-2307 eða olafur@miklaborg.is

Raðhús í Brekkuseli, skipti möguleg á
3ja - 4ra herbergja íbúð í Engjaseli.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is

Leita að einbýlishúsi í Grafarholti,
Gvendargeisla megin. Kostur ef húsið er á
einni hæð.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn s: 845-8958 eða
jorunn@mikaborg.is

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

4/4

Hæð í vesturbæ Reykjavíkur eða
Seltjarnarnesi í skiptum fyrir 3ja herbergja
íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

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

3ja – 4ra herbergja íbúð í Grafarvogi,
Grafarholti eða Mosfellsbæ fyrir allt að
25 milljónir. Kostur ef mikið er áhvílandi.

Rað- eða parhús í Seljahverfi Reykjavíkur í
skiptum fyrir 4ra -5 herbergja íbúð í sama
hverfi.
- Nánari upplýsingar gefur Svan: s:697 9300 eða svan@miklaborg.is

3ja - 4ra herbergja íbúð í Grafarvogi í
Reykjavík, kostur ef stæði í bílakjallara fylgir.

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

3ja – 5 herbergja íbúðir

Sérbýli á Seltjarnarnesi með 4
svefnherbergjum. Verð að hámarki
60 milljónir.

Atvinnuhúsnæði
200 fm iðnaðarhúsnæði með stórum
innkeyrsluhurðum á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur -Nánari upplýsingar gefur
Davíð s.697-3080 eða david@miklaborg.is
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Ingólfur

Ingólfur
Bárður
Gissurarson
Gissurarson s: 896-5222
Tryggvason
s: 896-5222
s: 896-5221
Lögg.fast.Sali.
Lögg.fast.Sali.
sölustjóri

Bárður
Heiðar
Tryggvason
s: 896-5221Friðjónsson
sölustjóri s: 693-3356

Heiðar
Ellert
Friðjónsson
s: 693-3356Róbertsson
s: 893-4477
Lögg.fast.Sali.

Lögg.fast.Sali.

Garðar
Ellert
Erlendur
Sigþór
Jón Rafn
Margrét
Erlendur Davíðsson LöggilSigþór
Jón Rafn Valdimarsson Ólafur Sævarsson
Garðar Kjartansson
Róbertsson
Bragason
Sigurgeirsdóttir
Bragason s: 899-9787 Valdimarsson
Kjartansson
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
3ja herb.

Neshagi 14 - 4ra herb m/ sér inngangi

OP

IÐ

Opið hús Mánudaginn
13. jan frá kl. 17.00 - 17.30.

HÚ

S

Góð 4ra herbergja eign á jarðhæð. Sér
inngangur. Þrjú svefnherbergi og fallegt
eldhús. Rúmgott baðherbergi og tvær sér
geymslur. V 31.8 m
Uppl Jón Rafn S 695 5520

Digranesvegur. laust
Um er að ræða 180 fm. einbýli með aukaíbúð á
jarðhæð og innbyggðum bílskúr. Á jarðhæð er sér lítil
2ja herb. íbúð. Að innan þarfnast húsið standsettningar. Frábær staðsettning, glæsilegt útsýni.
V. 44,6m.Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477
eða ellert@valholl.is

Í einkasölu falleg 134,8 fm efri sérhæð, af því er
19,5 fm sérstæður bílskúr. Hæðin skiptist í tvær
stofur, tvö herbergi, eldhús og baðherbergi. Eldhús
og baðherbergi var endurnýjað fyrir nokkrum árum,
vönduð gólfefni. Hæð á frábærum stað í hlíðunum.
Verð 38,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Nýbýlavegur 64 - 3ja herb. með sérinngangi

OP
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S

Opið hús Mánudaginn
13. janúar frá kl. 17.00-17.30
Mjög góð 3ja herb. með sérinngangi. Tvö
svefnherbergi og góð stofa. Endurnýjað
baðherbergi og fallegt eldhús. Húsið er
klætt að utan og snýr íbúðin öll að bakgarði.
Gróinn garður og sér bílastæði V.23.9 m
Uppl Sigþór s: 899 9787

Stuðlasel - Glæsilegt einbýli

Fallegt einbýli við Smárarima

Austurkór 150 fm raðhús á einni
hæð.

Vesturhús - Grafarvogi. Fallegt
einbýli á frábærum útsýnisstað.
Í einkasölu fallegt 235 fm einbýlishús á frábærum
rólegum útsýnisstað í lokaðri götu. Örstutt í skóla,
sund, íþróttir og fl. Efri hæð skiptist í eldhús, stofur,
herbergi og óskráð risherbergi (ca.20fm), baðherbergi
og tvöfaldan bílskúr. Á neðri hæð eru tvö svefnherbergi og sjónvarpsherb. baðherb og þvottarhús.
Falleg aflokuð verönd með heitum potti.
Verð 62 milj, SKIPTI MÖGULEG Á ÓDÝRARI / MINNI
EIGN. Uppl. veitir Heiðar s:693-3356 eða heidar@
valholl.is

Hæðir
Glæsilegt raðhús í Staðarhverfi
Grafarvogs
Glæsilegt 164,1 fm raðhús á frábærum stað í
Staðarhverfi Grafarvogs, húsið er mikið endurnýjað
með glæsilegu eldhúsi og baðherbergi, vandaðar
innréttingar og gólfefni. Í húsinu eru 3- herb. Glæsilegur garður með sólpöllum fyrir framan og aftan.
Verð 48,9 milj, allar upplýsingar um eignina veitir
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Leiðhamrar - frábær staðsetning
Í einkasölu fallegt 213 fm parhús á 2 hæðum með
innb. bílskúr í eftirsóttu barnvænu hverfi. 4 rúmgóð
svefnherb. Þetta er sérlega vel skipulagt og fjölskylduvænt parhús á frábærum stað. Góður skóli er í
hverfinu. Verð 52,9 milj. Upplýsingar um eignina
veitir Bárður í s-896-5221.

Nýbggingar.

Í einkasölu fallegt og vel við haldið 200 fm
einbýlishús, þar af 52 fm bílskúr, á jaðarlóð við
Smárarima í Grafarvogi. Húsið stendur innst í botnlanga og er óbyggt svæði í kringum það. Í húsinu
eru þrjú svefnherbergi, rúmgóðar stofur, og rúmgott
fallegt eldhús. Baðherbergi með sturtu og baðkari.
Tvöfaldur bílskúr og rúmgott þvottarhús. Í kringum
húsið eru sólpallar með skjólgirðingum og heitur
pottur. Vel við haldið hús á flottum stað í Grafarvogi.
Verð 62,8 milj uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Mikið endurnýjuð og glæsileg eign.
Rúmgóð parketlögð stofa, endurnýjað
eldhús og baðherbergi. 5 svefnherbergi og
möguleiki á aukaíbúð. Mjög stórar suður
svalir og fallegur gróin garður.
V 59.0 m
Uppl. Jón Rafn s: 695 5520

Stærri eignir

Efri sérhæð með bílskúr við
Drápuhlíð 31.

Höfum tekið í sölu 5- raðhús á einni hæð við
Austurkór í Kópavogi. Húsin seljast fullbúin án
gólfefna á stofu og herbergjum 2-3 svefherbergi eru
í húsunum sem eru skemmtilega skipulögð.
Verð frá 49,5 milj. Uppl. um eignirnar veita Heiðar
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is eða Bárður í
s:896-5221 eða á bardur@valholl.is

Glæsilegt ca 240 fm. einbýli á tveimur hæðum með
innbyggðum góðum bílskúr. Fjögur svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar. Mögul. að setja minni eign
upp í kaupverð. Glæsilegt útsýni. V. 65 m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

Í einaksölu falleg 84 fm þriggja herb. íbúð lítið
niðurgrafin í fallegu þríbýli. Sérinng. Nýlega búið að
skipta um þakjárn, skólplagnir og leggja dren undir
gólfplötu umhverfis húsið. Tvö rúmgóð svefnherb.
Nýlega uppgert baðherbergi. Nýlegt parket. Björt
stofa til suðurs. Laus fljóltlega. Verð 28.9 m. Uppl.
veitir Bárður í 896-5221.

2ja herbergja

Laugavegur laus mikið endurnýjuð.
Góð mikið endurnýjuð 54 fm. íbúð á miðhæð í vel
staðsettu húsi ofarlega á Laugavegi. Parket og flísar
á gólfum, nýtt eldhús. V. 16,9m. áhv. ca. 12,7m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Atvinnuhúsnæði

Parhús við Aflakór í Kópavogi

Verslunar-iðnaðarskrifstofuhúsnæði við Tangarhöfða.

Í einkasölu 268 fm parhús á tveimur hæðum við
Aflakór í Kópavogi. Möguleiki á séríbúð á neðri hæð.
Neðri hæð skiptist í fjögur herbergi, bílskúr, baðherbergi og geymsla. Efri hæð skiptist í tvö herbergi,
stofur, baðherbergi og eldhús. 40fm svalir. Eignin
skilast tilbúin að utan en að innan er hún tilbúin
til innréttinga. Verð 59 milj. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Í sölu 884 fm húsnæði með góðu útiplani á þremur
hæðum við Tangarhöfða í Reykjavík. Rampur niður
í kjallara, hann er ein heild, góð jarðhæð með
inkeyrsluhurð, nýtist sem iðnaðar eða verslunarhúsnæði. Á efstu hæð eru góðar skrifstofur. Um er að
ræða þrjú fasta númer, en verið er að selja sem eina
heild. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Hlíðarhjalli - efri sérhæð.
Glæsilegt útsýni.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 132 fm efri sérhæð
á frábærum útsýnisstað í Suðurhlíðum Kópavogs,
ásamt 31 fm stæði í upphitaðri bílageymslu. 3 góð
svefnherbergi, endurnýjað bað og glæsil. eldhús.
Suðvestur svalir, þvottaherbergi í íb., sérinngangur
og fl. Verð 39,9 m. Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs.
896-5222

Jónsgeisli -glæsilegt hús - laust
fljótlega

Tómasarhagi - laus fljólega.

Smiðjuvegur – Kópavogi

Víðihvammur-Kóp - bílskúr - laus

Freyjubrunnur, til afh. fljótlega

Falleg 80 fm, þriggja herb. íbúð á 2 hæð með 24
fm bílskúr í fjórbýli, byggt 1994. Glæsilegt útsýni. 2
svefnherb. Massift parket. Góður sérstæður bílskúr.
Laus strax. Frábær staðsetning í grónu hverfi. Fallegt
útsýni. Góðar svalir. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Nýtt mjög vel skipulagt 215 fm. raðhús á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Fjögur svefnherbergi,
eignin afh. tilbúin til innréttingar,golfhiti komin.
V. 49,8m. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð.
wSeljandi er til í að lána hluta kaupverðs.Nánari
uppl. veitir Ellert 893-4477

Kársnesbraut - sérhæð m. aukaíb.+
stór bílskúr.
Falleg velskipul. neðri sérhæð á fallegum útsýnisstað
í vesturbæ Kópavogs. Hæðin er um 130 fm, auka
studio íbúð á jarðhæð ca 35 fm og stór 47 fm bílskúr
með klósetti. Góðar innréttingar, 3-4 sv.herb. góður
bakgarður. Alls 212,5 fm. Laus fljótlega.
Verð 41,8 millj. Áhvílandi: Íbúðarlán ca 31 millj.
Uppl. veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222.

Endaraðhús með bílskúr við Kríuás
í Ásahverfi

Birkiás - skipti möguleg á stærri
eign.

Falleg hæð með bílsk. við Goðheima

168 fm endaraðhús með bílskúr á góðum stað í
Ásahverfi Hafnarfjarðar. Á neðri hæð er rúmgóður
bílskúr með geymslu innaf(sem búið er að breyta í
herbergi) eldhús, þvottarhús og stofa, á efri hæð eru
þrjú góð herbergi, opið sjónvarpsrými og baðherbergi.
Gólfefni eru flísar og parket. Eign ekki alveg fullbúin,
verð 40,9 milj Uppl.gefur Heidar í s:693-3356

Höfum í einkasölu glæsilegt 142 fm, vel skipulagt
raðhús m. innb. bílskúr á eftirsóttum stað í grónu
hverfi. Frábært skipulag og góð nýting. 3 rúmgóð
svefnherb. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Glæsilegur stór sólpallur í suður með skjólveggjum.
Stórt upphitað bílaplan. Eigendur leita að stærra húsi
í Garðabæ. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Falleg 5 herb. 162,5 fm hæð á frábærum stað við
Goðheima í Reykjavík. Bjartar stofur, rúmgott endurnýjað eldhús. Baðherbergi með flísum og baðkari,
möguleiki á 4 svefnherbergjum. 30fm bílskúr. Hús í
ágætu ástandi á frábærum stað í Reykjavík.
Verð 41,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða
á heidar@valholl.is

4ra til 5-herb.

Tröllateigur- 160 fm.
Í einkasölu glæsileg 140 fm ibúð á 3 hæð í glæsil.
lyftuhúsi, ásamt stæði í lokuðu bílskýli og 20 fm
lokuðum bílskúr innaf bílskýlinu. Samtals ca. 160
fm. Tvö baðherb. parket. Stórar svalir. Fallegt útsýni.
Glæsileg og vönduð sameign. Eign í sérfl.
verð 38,9 millj.

Nokkuð gott 106,3 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist
í góðan sal með innkeyrsludyrum. Þar fyrir aftan er
rúmgóð skrifstofa með glugga, eldhús og salerni með
glugga. 3ja fasa rafmagn. Húsnæði í nokkuð góðu
ástandi og búið að endurnýja gafl og þak. Verð 15,9
milj, laust við kaupsamning. Uppl. veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

LAUSAR EIGNIR
Klukkurimi 3ja, 23,9 millj.
Hólaberg raðh. 29,9 millj.
Bláskógar einb. 55,6 millj.
19,9 millj.
Engjasel 3ja,
17,9 millj.
Flúðasel 3ja,
31,5 millj.
Vindakór 4ra
Skógarás 5 herb. 37,9 millj.
Dvergabakki 3ja, 20,0 millj.
25,5 millj.
Miðtún 3ja,
Allar uppl. veita
sölumenn Valhallar

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.
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0H²DOKROWMDMD
Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjórbýli ásamt aukaherbergi í kjallara.
Íbúðin hefur fengið gott viðhald að utan
sem innan. Nýl. hurðir og gólfefni. Góðar
innréttingar. Parket og flísar á gólfum.
Eignin getur losnað fljótlega.

6PL²MXYHJXUDWYLQQXK¼VQ¨²L
208,8 fm iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg.
Eignin skiptist í stóran vinnusal með
innkeyrslu- og göngudyrum. Milliloft er í
húsnæðinu með skrifstofum, kaffiaðstöðu
og snyrtingu. Eignin er vel staðsett
miðsvæðis í Kópavogi. Malbikað bílastæði
er fyrir framan húsið. LAUS STRAX.

.LVWXPHOXUDWYLQQXK¼VQ¨²L
11 iðnaðarbil eða samtals 1414,7 fm.
Stærð bila er um 130 fm sem skiptist í
ca. 90 fm gólfflöt og 40 fm milliloft. Lóðin
er 2.983 fm og er ófrágengin. Öll inntök
vantar í húsið þ.e.a.s vatn og rafmagn
ásamt öðrum frágangi. LAUST STRAX.

6NµODY¸U²XVW¯JXUYHUVOU¿PL
Vel staðsett 120 fm verslunarrými
á jarðhæð og í kjallara á horni Skólavörðustígs og Bergstaðastrætis. Mikil
lofthæð og gluggar sem snúa að götu.
Gengið er niður stiga og í rými sem nýtt
er sem vinnuaðstaða og geymsla.
Eignin er í leigu.

PLOOM

9HU² PLOOM

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

Breiðavík 18, íbúð 601 -112 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 14. janúar
frá kl. 17:00 til 17:30

S

Glæsilegt 109,9 m2 4ra herbergja
íbúð efstu hæð í 6. hæða í lyftuhúsið
við Breiðuvík 18 í Grafarvogi. Falleg
gólfefni og innréttingar, suðursvalir
og mikið útsýni.
V. 32,5 m.

Ólafsgeisli 101 - 113 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Til leigu:

Laus strax

1414,7 m2 atvinnuhúsnæði sem skiptist í 11
iðnaðarbil. Iðnaðarbilin eru skráð um 130
m2 sem skiptist í ca. 90 m2 gólfflöt og 40 m2
milliloft. Húsið er skráð á byggingastigi 4 og
matsstigi 8 og selst í því ástandi sem það er í
í dag. V. 79,9 m.

Smiðjuvegur 20 - 200 Kóp.

Nýtt á skrá

Flott 164,9 m2 raðhús á 2. hæðum við
Tröllateig 16 í Mosfellsbæ. Eignin er
skráð 164,9 m2, þar af Raðhús 144,9
m2 og bílskúr 20 m2. Flott skipulag.
Glæsilegar innréttingar. Eignin er
nýmáluð. Leiguverð 280.000 kr. á
mánuði. 3 mánaða trygging er fyrir
leigu.

9HU² PLOOM

Bláskógar 5 -109 Reykjavík

Laus strax

Um 200 m2 einbýlishús í byggingu á
fallegri jaðarlóð við Stórakrika 31 í
Mosfellsbæ. Einstök staðsetning - Stór
jaðarlóð með suðurgarði - Stórglæsileg
og vandlega hannað einbýlishús á einni
hæð. Húsið afhendist fullbúið að utan.
Að innan skilast húsið fokhelt. Eignin
verður tilbúinn til afhendingar í febrúar
2014. V. 42,5 m.

Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Þokkabakki 10 - 270 Mos.

Nýtt á skrá

Laus strax

10 hesta hús við Þokkabakka 6 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru fimm stíur, hlaða, hnakkageymsla og kaffistofa. Húsið þarfnast standsetningar. V. 6,5 m.

Mjög fallegt 272,9 m2 einbýlishús
á tveimur hæðum við Bláskóga 5 í
Reykjavík. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Gróin og stór lóð með hellulögðu bílastæði og timburverönd.
V. 55,6 m.

Stórikriki - 270 Mosfellsbær

208,8 m2 atvinnuhúsnæði. Eignin skiptist í
vinnusal með stórri innkeyrsluhurð og milliloft. Á millilofti er salerni, tvær skrifstofur/
geymslur og kaffikrókur. V. 25,7 m.

75,8 m2, 3ja herbergja íbúð með sérinngangi
á 2. hæð við Laugaveg 32. Inngangur í
íbúðina er bakatil. Laus strax! V. 23,5 m.

9HU² PLOOM

gi
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Laus strax

Laugavegur 32 - 101 Reykjavík
Mjög glæsilegt 232,6 m2 einbýlishús
á tveimur hæðum. Húsið sem stendur
ofan við götu er með glæsilegu
útsýni. Gólfeni eru aðallega ljós
marmari og eikarparket. Lóðin er
hellulögð og með sjávargrjóti að
framanverðu og náttúrulegri lóð að
baka til. Heitur pottur, ásamt skjólgirðingu. Húsið stendur innarlega í
götu við botnlanga rétt við golfvöllinn
í Grafarholti. V. 68,3 m.

Tröllateigur 16 - 270 Mosfellsbær

Til leigu

Laus strax

VERÐ:PLOOM
9HU²
29,8 millj.

9HU² PLOOM
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Kistumelur 9 - 116 Kjalarnes
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Viðskiptafræðingur
Viðskiptafræðingur
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*XOOVP£ULMDKHUEHUJMD
Vorum að fá í einkasölu falleg 3ja
herb. íbúð á 2. hæð í fjölbýli á þessum
eftirsótta stað í Smáranum Kópavogi.
Tvö stór herbergi og björt og rúmgóð
stofa með suðaustursvölum. Góðar
innréttingar. Dúkur og flísar á gólfum.
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)LVNDNY¯VOPV«UJDU²LRJE¯OVN
Glæsileg 183 fm 4ra-5 herb. íbúð á 1.
hæð með innbyggðum bílskúr í fallegu
fjölbýli. Þrjú svefnherbergi. Sjónvarpsherbergi. Stór stofa og borðstofa með
suðursvölum þaðan sem gengt er í
sérgarð. Fallegar innréttingar. Parket og
flísar á gólfum. Bílskúr fullbúinn.
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+O¯²DU£V¯E¼²LU
Vorum að fá í sölu gott 300 fm tveggja
íbúða hús á fallegum útsýnisstað í
Mosfellsbæ. Efri hæð: Falleg 4ra herb.
íbúð með stórum bílskúr. Neðri hæð: Góð
4ra herb. íbúð með sérinngagni. Góðar
innréttingar. Parket, flísar og teppi á
gólfum. Húsið er laust.

9HU² PLOOM

Nýtt á skrá

Sveinbjör
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%O£VNµJDUHLQE¿OLVK¼V
273 fm einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Neðri hæð:
Anddyri, þvottaherbergi. Geymsla. 2-3
svefnherbergi. Efri hæð: Stofur með
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi. Eldhús
með ágætri innréttingu og tækjum.
Flísalagt baðherbergi. LAUS STRAX.

9HU² PLOOM

/DXJDYHJXUMDKHUEHUJMD
75,8 fm risíbúð á góðum stað við
Laugaveg með sérinngangi. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi með sturtuklefa.
Ágæt stofa. Gólfefni: Gólffjalir og dúkur.
Íbúðin þarfnast standsetningar og er laus
nú þegar. Ekkert áhvílandi.
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ODIVJHLVOLHLQE¿OLVK¼V
Glæsilegt 233 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr og
heitum potti. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö baðherbergi. Stór og björt stofa
með arni. Fallegt eldhús. Vel staðsett
eign á fallegum stað. LAUS STRAX.

Eller
Ellert
661
61
6
Ellert
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rt 666
661
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6
6 1121
61

Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með
bílskúr innst í botnlanga við óbyggt
svæði. Eignin skiptist í stóra forstofu,
stóra stofu/borðstofu, eldhús með
borðkrók, hjónasvítu með sér baðherbergi m/sturtu og fataherbergi, stórt
barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu,
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi),
gott þvottahús og stóran bílskúr.
V. 69,9 m.

Þrastarhöfði 2- 270 Mosfellsbær

Lækkað verð

Glæsileg 98,1 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ ásamt bílastæði
í bílakjallara. Eignin er sérlega falleg og
vel umgengin. Fallegar innréttingar og
gólfefni. V. 28,7 m.

Tjarnargata 4

•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Vegna aukinnar eftirspurnar
vantar allar gerðir eigna á skrá.
Vesturbrún - 104 Reykjavík
Stórglæsileg, einstaklega
vel staðsett u.þ.b. 280 fm
eign á tveimur hæðum.
Glæsilegt útsýni. Eignin
er öll nýlega standsett.
Einnig er hægt að kaupa
allt húsið. Heildareignin
er um 460 fm.
Nánari upplýsingar veitir
Leifur Aðalsteinsson.

Furugrund - 200 Kópavogur
Góð 3 herbergja 75,4 fm
íbúð á 2. hæð og 12 fm
herbergi í kjallara tilvalið
til útleigu. Góð sameign.
V-23,9 millj.

Freyjugata - 101 Reykjavík
Mjög glæsilega 3
herbergja íbúð á annari
hæð á þessum frábæra
stað í Þingholtunum.
Íbúin er öll nýstandsett.
Eignin skiptist í forstofu,
2 svefnherbergi, stofu,
eldhús, baðherbergi og
sér geymslu í kjallara.
V-28,5 millj.

Hvassaleiti - 108 Reykjavík
Mjög vel skipulagt 160,8
fm 6 herbergja raðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 20,8 fm bílskúr,
samtals 181,6 fm. Eignin
er laus til afhendingar.
V-49,5 millj.

Álfholt - 220 Hafnarfjörður
Mjög falleg og snyrtileg
95 fm íbúð með sér
inngangi á 1. hæð með
sér verönd í litlu fjölbýli.
Barnvinsamlegur og góður
staður. V-22.4 millj.

Brúnastaðir - 112 Reykjavík
Glæsilegt, rúmgott einbýli
með tvöföldum bílskúr á
frábærum stað í Staðahverfinu í Grafarvogi.
Húsið er steinhús, byggt
1999, en endurinnréttað
að stórum hluta árið 2007.
Flísar og parkett á gólfum,
innfeld lýsing að hluta.
V-72 millj.

Funalind - 201 Kópavogur
Vel skipulögð 99 fm, 4
herbergja íbúð, á 2. hæð
á góðum stað í Kópavogi.
Rúmgóðar svalir sem snúa
til suðurs.
Mjög stutt í alla þjónustu.
V-29,9 millj.

Hraunbær - 110 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 123 fm
íbúð á 3. hæð (efstu) í
snyrtilegu fjölbýli. Aukaherbergi í kjallara. Íbúðin
skiptist í forstofu / hol,
3 svefnherbergi, stofu,
edlhús, baðherbergi,
þvottahús, auka herb.í
kjallara, tilvalið til útleigu.
V-27 millj.

Lundur - 200 Kópavogur
Stórglæsileg 144,3 fm 3
herbergja íbúð á 5. hæð
með frábæru útsýni í
Lundi í Kópavogi.
Eigninni fylgir stæði í
lokaðri bílgeymslu.
Yfirbyggðar 10,5 fm
flísalagðar svalir.
Tvær lyftur.
V-52,9 millj.

Laugateigur - 104 Reykjavík
Stórglæsileg eign í
Teigunum. Á aðalhæð er
eldhús, tvö svefnh., baðh.
og góðar samliggjandi
stofur með útgengi út á
þakverönd og þaðan niður
í lokaðan garð með heitum potti. Á efri hæð eru
þrjú svefnherbergi ásamt
eldhúsi og baðherb. með
sturtu. Sjón er sögu ríkari.

Hliðsnes - 225 Álftanes
Sjarmerandi húseign
byggð 1938. Húsið er
136 fm á tveimur
hæðum auk kjallara,
nýstandsett að utan sem
innan á vandaðan máta.
Frábær staðsetning við
sjávarsíðuna umlukin
náttúrufegurð.
Eign sem vert er að skoða.

Freyjugata - 101 Reykjavík
Góð 43,9 fm, 2 herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu
tvíbýlishúsi við Freyjugötu
í Reykjavík. V-16,5 millj.

Hveﬁsgata - 101 Reykjavík
Mjög vel skipulögð 59,0
fm, 3 herbergja risíbúð í
góðu húsi í miðborginni.
Eignin er mun stærri en
fermetratala segir til um.
Íbúðin var byggð ofan á
húsi árið 1979.
V-20,9 millj.

Arnarhraun - 220 Hafnarfjörður
Góð 119,7 fm íbúð á
1. hæð í fjölbýli. Íbúðin
skiptist í forstofu,hol,
gang, 3 svefnhebergi,
stofu, baðherbergi,
eldhús. Í kjallara er sér
geymsla og sameiginlegt
þvottahús. V-22,9 millj.

Seljavegur - 101 Reykjavík
Mjög góð 119 fm íbúð á
annari hæð í gamla
Vesturbænum. Íbúðin
skiptist í gang, tvö
svefnherbergi, stofu,
elhdús/borðstofu, og
baðherbergi. Einnig er
gott nýstandsett herbergi
í kjallara, snyrting og
sturta auk sér geymslu.
Sameigninlegt þvottahús.
V-33 millj.

... gott að muna, Tjarnargata 4
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TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

Einstakt lögbýli
lögbýli til
til sölu/leigu
sölu/leigu
Staðsett á sunnanverðum Skeiðum
Skeiðu
ðum

Bújörð í Eyjafirði

Bændagisting
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30 hektara land
Verð 46.000.000 L
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Til sölu bújörðin Möðruvellir í Eyjafjarðarsveit.
Einbýlishús, fjós, tvær hlöður, skemma og fjárhús.
273.9 ærgildi. 214.601 lítra mjólkurkvóti.
Ræktað land jarðarinnar er 89.4 ha.
Eigninni fylgir hlutur í tveimur eyðijörðum sem og
Möðruvallakirkja.
Nánari upplýsingar veitir
Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali,
gsm 897 7832

SÍMI: 464 9955

Q

FAX: 464 9901

Q

SKIPAGATA 16

Q

OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

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

534 1020

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

Sigtún 42, 105 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði á jarðhæð
Stærð um 500 fm.
Getur leigst út í smærri einingum
Laust strax
Allar nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur

GLÆSILEGT
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Smyrlaheiði 27
í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja íbúð sem er um 98
fm af stærð. Íbúðin er í enda í
fjögurra íbúða raðhúsi og fylgir
stæði í bílakjallara og aðgangur
að samkomusal.
Ásett verð búseturéttar er
kr. 1.5 millj. og eru
mánaðargjöld um 147.000.-.
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er
allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Húsnæðið skiptist í 5-7 lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, opið vinnurými, sal og skjalageymslu. Auðvelt
er að koma
og lagnastokkar á veggjum.
a fyrir móttöku. Kaffi-/eldhúskrókur og tvö salerni. Kerfisloft
Ke
Möguleiki er á aðgengi að mötuneyti/eldhúsi á sömu hæð. Sameign er snyrtileg með flísum á gólfi. Um
30 m² geymsla er í kjallara. Sturtuaðstaða fyrir kk og kvk í sameign í kjallara. Lyfta er í húsinu.

Vallarbraut 14
á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 4ra
herbergja íbúð sem er um 111
fm að stærð. Íbúðin er raðhúsi
og fylgir um 30 fm bílskúr.
Ásett verð er 6.2 millj. og eru
mánaðargjöldin um 162.000
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð
þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 17. janúar n.k.
Tilboðsfrestur er til 24. janúar n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á
netfangið bumenn@bumenn.is

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Víkurbraut 32 á Höfn í Hornaﬁrði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í tveggja herbergja íbúð í raðhúsi á
einni hæð sem er um 73 fm. Íbúðin getur verið til afhendingar
ﬂjótlega.Um er að ræða endaíbúð í fjögurra íbúða raðhúsi. Verð
búseturéttar er um kr. 4.1 millj. og mánaðargjöld um 90.000.-. Í
mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt
mæli.
Umsóknarfrestur er til 20. janúar n.k.

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

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar
um íbúðirna og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim! – Þú hringir við seljum!
OP
AÐEIN
3 HÚS S
EFTIR
4 SELD

BAKKAHJALLI 10 - 200 KÓP.

180 fm raðhús á einni hæð. 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa. Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 14. JAN KL: 17:30-18:00
240m2 parhús, þar af bílskúr 24m2, innst í botnlangagötu í eftirsóttu hverfi í hjarta Kópavogs.
Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg eign í góðu ástandi.
Ásett verð: 59.9mkr.

Miðjuhús verð 35.900.000 kr.
Endahús verð 37.400.000 kr.

Kristberg Snjólfsson s. 892 1931

T
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Upp. Sigurður Fannar 897-5930
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AUSTURKÓR 49 – 61 203 KÓP - Frábært verð!
fullbúin að utan. Möguleiki á að fá húsin lengra komin

IÐ

AKURHVARF 5 – 203 KÓP

ÁRSALIR 1 – 201 KÓP

KLEPPSVEGUR - 105 RVK

SKEIÐARVOGUR - 104 RVK

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja, 108,7 fm íbúð
á þriðju og efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Laus fljótlega. Fallegt útsýni. Hús
byggt af traustum verktaka.
Verð 31,2 milljónir
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 14. JAN KL. 17.30-18.00
Falleg 4ra herbergja, 122,3 fm íbúð á jarðhæð með
um 30 fm verönd í hinu vinsæla Salahverfi í Kópavogi. Viðhaldslétt hús - Göngufæri í alla helstu
þjónustu eins og skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu,
apótek, heilsugæslu og verslun.
Verð 35,9 milljónir
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312

Lágmarksboð - 500 þús auk yfirtöku láns frá
Íbúðalánasjóði.
Góð og vel skipulögð 2ja herb. íbúð. Eignin er
samtals 54.8m2, þarf af sérgeymsla 3.8m2.
Eignin fæst á yfirtöku á láni frá Íbúðalánasjóði að
viðbættum sölukostnaði.
Staða láns í dag: 17.366.646,Sigurður Fannar s: 897-5930

Smekkleg 3ja herb. íbúð í þríbýlishúsi. Eignin er
samtals 74.6 fm, þar af sérgeymsla í sameign
4.3 fm.
Búið er að endurnýja gólfefni að stærstum hluta.
Tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.
V. 25.9 millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

Háholt 14, Mosfellsbær
Bæjargil.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Fallegt
162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals
www.berg.is • GSM 897 0047 202 fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali Rúmgott eldhús. Sólpallur í suður.
Góð eign við vinsæla götu. 8504
Petur@berg.is

Breiðavík.
Falleg 83 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við Breiðuvík
í Grafarvogi. Eikarparket á gólfum. Tvö rúmgóð herbergi.
Stór og björt stofa, verönd. Verð tilboð. 8660

Hulduhlíð.
Mjög falleg 93 fm. 4. ra herbergja íbúð á 2. hæð með sér
inngangi við Hulduhlíð. Parket og dúkur á gólfum. 3 góð
svefnherbergi. Svalir í suður. V. 27,5 m. 8663

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
ﬂottum stað í Mosó. Lækkað verð. V. 39,6m. 8597

Bergstaðastræti.
Vel staðsett 43 fm. kjallaraíbúð við þessa vinsælu götu.
Rúgóð stofa með opið í eldhús. Gott svefnherbergi. Laus
ﬂjótlega. V. 16,2 m. 7506

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Klapparhlíð.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
ﬂottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

Álfkonuhvarf.

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 29,9 m. 8635

Asparás.

Falleg 100 fm. íbúð á efstu hæð í fallegu lyftuhúsi. Stæði
í bílastæðahúsi. Flott íbúð með vönduðum innréttingum.
Laus strax. V. 28,9 m. 8669

Falleg 97 fm. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli við Asparás í
Garðabæ. Flottar innréttingar. Vandað baðherbergi, ﬂíslagnir
og tæki. Stórir skápar. Útgengt í garð. Flott eign.
Laus strax. 8668

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Runólfur Gunnlaugsson Ásmundur Skeggjason Brynjar Baldursson
lögg. fast.
lögg. fast.
sölufulltrúi

Glósalir Kóp – raðhús.

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Helgi Jónsson
sölufulltrúi

Lindarbraut Seltjn. Sérhæð m.bílskúr

Fallegt og vel staðsett raðhús á tveimur hæðum sem
er alls skráð 191,1 fm og þar af 24,6 fm bílskúr. Fjögur
svefnherb. – glæsilegt baðherbergi og eldhús með
Brúnás-innréttingum. Vel skipulagt og fjölskylduvænt
hús Verð kr. 54,9 millj. ATH. Skipti möguleg á minni
eign. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798

Sérhæð 158,6 fm íbúð ásamt bílskúr í þríbýlishúsi.
Íbúðin er skráð 130,2 fm, stigagangur 5,2 fm og bílskúr
23,3 fm, samtals 158,6 fm. Fjögur svefnherb. og
rúmgóð stofa. Laus við kaupsamning.
Verð kr. 42,9 millj. Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798.

Nesbali Seltjn. – raðhús.
Fallegt og vel skipulagt 6 herb. 166,8fm raðhús á
tveimur hæðum í lokaðri götu á þessum eftirsótta og
fjölskylduvæna stað á Nesinu, ásamt innbyggðum 35,8
fm bílskúr, samtals : 202,6 fm. Skipti möguleg á minni
eign.
Verð kr. 59 millj. Uppl. Helgi á Höfða s. 7802700

Góð eign
gulli betri

Vesturgata 50 A, Rvk. – til sýnis í dag
IÐ

OP

Mjög vel skipulögð 80,8fm 3 herb. íbúð á 5 hæð
(efstu) í góðu lyftuhúsi. Möguleiki á að stækka íbúð
umtalsvert upp í ris og útbúa þar 1 til 2 herbergi.
Einstakt útsýni er úr íbúðinni - sjón er sögu ríkari.
Verð kr. 33,9 millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17-18.
Uppl. Helgi á Höfða s. 780 2700.

S
HÚ

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

LÆKKUM SÖLUÞÓKNUN UM 20%
Við tökum þátt í þjóðarsáttinni og lækkum þóknun okkar
um 20% af öllum eignum sem við fáum í sölu.
Mikil sala og okkur vantar allar gerðir eigna á skrá, framundan er mikil sala.
Ef þú ert í söluhugleiðingum hafðu þá samband í síma 575-8500 og skráðu eignina.

ÁLFKONUHVARF – LAUS
Mjög falleg 99 fm 3ja herbergja íbúð
á 4 hæð ásamt stæði í bílageymslu
í nýlegu lyftuhúsi við Álfkonuhvarf í
Kópavogi. Verð 28,9 millj.

MIÐTÚN – LAUS
86,4 fm 3ja herbergja íbúð í kjallara
í þríbýlishúsi við Miðtún í Reykjavík.
Íbúðin er skráð 82,2 fm og geymsla
4,2 fm samtals 86,4 fm. Tilboð óskast.

ASPARÁS – LAUS
Mjög falleg 96,3 fm 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð í litlu fjöleignarhús.
Mjög gott ástand á húsinu að utan sem
innan, viðhaldslétt klæðning að utan.
Verð 31 millj.

UNUFELL – RAÐHÚS
Gott endaraðhús á einni hæð ásamt
bílskúr. Skipti á 3ja til 4ra herbergja
íbúð með bílskúr í stóru fjöleignarhúsi
koma til greina. Verð 35,8 millj.

SUÐURHÓLAR – LAUS
2ja herb íbúð 70,3 fm á 2. hæð með
sérinngangi í nýlegu fjöleignarhúsi
(6 íbúðir). Gólfefni eru léleg.
Tilboð óskast.

SKJÓLBRAUT - EINBÝLI
Upphaflegt 249 fm einbýlishús með
innbyggðum bílskúr. Neðri hæðin er 86
fm og bílskúrinn 39 fm, og efrihæðin
hæð 124 fm.
Húsið er laust til afhendingar.
Verð 49,9 millj.

FERÐAÞJÓNUSTA – EINSTAKT TÆKIFÆRI!

OPIÐ HÚS FJALLALIND 54,
ÞRIÐJUDAGINN 14. JANÚAR KL 17:00-18:00

Save the Children á Íslandi

Virkilega fallegt, fjölskylduvænt og vel
við haldið 168,6 fm endaraðhús innst
í botnlanga í rólegu hverfi. Frábær
staðsetning, 4 svefnherbergi, fallegur
garður og góður sólpallur.
Haraldur sölufulltrúi sýnir eignina.

Móar í Hvalfjarðarsveit
Til sölu 216 fm einbýlishús ásamt tveimur 25 fm. gestahúsum.
Eignarlóð 2 hektarar. Eignin er staðsett í 5 mín akstursfjarlægð frá Akranesi
og 25 mín frá Reykjavík. Bæði gestahúsin og fjögur 2ja manna herbergi í
svefnálmu hússins hafa verið notuð undir ferðaþjónustu. Búið er að
markaðssetja þjónustuna erlendis með góðum árangri og bókarnir farnar að
berast fyrir sumarið 2014. Skipti möguleg á ódýrari eign.

VERÐ 54.9 MILLJ.
Hafðu samband
H

HARALDUR ÓMARSSON
H
Sölufulltrúi. Sími 845 8286
S

ÍRIS HALL

ÍRIS HALL
Löggiltur fasteignasali
irishall@landmark.is

Ísland Got Talent™ FremantleMedia Ltd & Simco Ltd

Ævintýrið hefst 26. janúar á Stöð 2
Hæfileikaríkir Íslendingar láta ljós sitt skína þegar sjónvarpsviðburður vetrarins fer í loftið í janúar. Auðunn Blöndal er
þáttastjórnandi en dómarasætin skipa þau Bubbi Morthens,
Þorgerður Katrín, Þórunn Antonía og Jón Jónsson.

7.990 kr.
+ 0 kr.
kr.
180.00a0ður
n
spar uðum
n

á 36 má

Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár,
Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild á aðeins 7.990 kr.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!
Tilboðið býðst út janúar.
Skoðaðu málið á
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Enginn
E
nginn
binditími
fyrir internet og
heimasíma

Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

Sex frábærar sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú
ár, aðgangur að Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild á aðeins
7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

Þetta frábæra tilboð býðst út janúar.

Kynntu þér tilboðin nánar í verslun okkar í Skaftahlíð 24
eða í sölubás okkar á jarðhæð Kringlunnar.
Þjónustuver 512 5100 | Nánar á 365.is

Save the Children á Íslandi

www.nams.is
www.nams.is

Nýir vefir

á nams.is

Hefur þú sko
ðað
gagnvir ka vefi
á

KRAKKASÍÐU
M og
UNGLINGAS
ÍÐUM

Námsgagnas

tofnunar

Spjaldtö

?

lvuvænt
Stafaplánetur
Vefurinn er ætlaður börnum
sem eru að byrja að læra
bókstafina. Á honum eru
kynnt heiti og hljóð stafa og
hvernig draga skal til stafs.
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Allir geta skrifað söguna
Gagnagrunnur Wikipediu geymir um 30 milljónir greina. Allir geta sett þar inn nýtt efni og bætt við eldri greinar. Í síðasta mánuði
var haldið upp á tíu ára afmæli íslensku Wikipediu-síðunnar. Fram undan eru vikuleg Wikipediu-kvöld þar sem áhugasömum
verður kennt að bæta við grunninn. Ætlunin er að auka nýliðun í þeim hópi sem setur efni inn í grunninn.
Íslensk i hlut i alfræðigagnagrunnsins Wikipediu varð tíu
ára gamall undir lok síðasta árs.
Af því tilefni var haldið málþing
í Landsbókasafni í desember þar
sem ákveðið var að halda vikuleg
Wikipediu-kvöld í vetur. Að sögn
Hrafns Malmquist, starfsmanns
Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, er markmiðið að
veita áhugasömum leiðbeiningar um það
hvernig hægt er
að taka þátt
í að byggja
upp Wikipediu,
hvort sem
fól k v i l l
skrifa
nýtt efni
frá grunni
e ð a l a gfæra
og
bæta á eldra
efni.
„V i ð
viljum auka nýliðun í þeim hópi
sem setur efni inn í grunninn. Hugsunin er sú að fólk geti
komið hingað, tekið þátt og prófað sig áfram. Hér er hægt að fá aðstoð og leiðbeiningar frá vönum
Wiki pediu-notendum því fyrir
marga er ekki auðvelt að stíga
fyrstu skrefin. Ekki er nauðsynlegt að skrifa texta frá grunni því

alltaf þarf að lagfæra málfar og
lesa yfir texta annarra. Svo er lítið
mál að bæta inn eigin myndum,
skýringarmyndum og teikningum við eldri greinar.“

Hlutlaust sjónarhorn
Strangt til tekið gilda engar reglur
um hver megi setja inn hvaða efni
í grunninn. „Það þarf þó að vera
þriðji aðili sem fjallar
hlutlaust um viðfa ngsef n ið og
hægt þarf
að vera að
sannreyna
innihaldið með
viðurkenndum
heimildum. Ein
grunnreglan er sú að
fjalla verður
um ef nið f rá
hlutlausu sjónarhorni og það verður að
vera markvert að einhverju
leyti. Þannig þýðir ekki að setja
inn fróðleik um eigið bílskúrsband. Svo er endalaust hægt að
hafa skoðun á málfari, uppröðun
textans og svo framvegis.“

Íslendingar ekki duglegir
Gagnagrunnurinn Wik ipedia

fór í loftið árið 2001 og er stærsti
ókeypis gagnagrunnur heims.
Hann inniheldur í dag yfir 30
milljónir greina á 287 tungumálum. Níu tungumál eiga þar
yfir milljón greinar, þar af inniheldur enska útgáfan tæplega
fjórar og hálfa milljón greina. Íslendingar hafa þó verið eftirbátar nágrannaþjóða sinna þegar
kemur að uppbyggingu eigin
Wikipediu-gagnagrunns að sögn
Hrafns. „Helsta ástæða þess að
við ákváðum að byrja á þessum
vikulegum kvöldum er sú að Íslendingar eru ekki nógu duglegir
við að sinna þessum málum. Heilt
yfir hefur dregið úr vextinum
frá sumrinu 2008 sem er visst
áhyggjuefni að mínu mati.“
Fyrsta Wikipediu-kvöld ársins var haldið síðasta fimmtudag og stefnt er að því að halda
þau áfram varanlega. „Við sem
stöndum að kvöldunum erum
einnig að undirbúa stofnun staðbundins félags með viðurkenningu frá móðurfélaginu í Bandaríkjunum. Það félag mun hafa
umboð til að tala við söfn og fleiri
aðila varðandi ýmsar heimildir.
Það er því fullt af spennandi verkefnum fram undan.“
Wikipediu-kvöld verða haldin
alla fimmtudaga milli kl. 20-22
í tölvuverinu á 3. hæð í Þjóðarbókhlöðunni.

„Hugsunin er sú að fólk geti komið hingað, tekið þátt og prófað sig áfram,“ segir Hrafn
MYND/GVA
Malmquist, starfsmaður Landsbókasafns Íslands – Háskólasafns.

Flóttamaður í sólarhring

Sú skemmtilega hefð hefur skapast hjá Annríki að öllum námskeiðum lýkur með veglegum útskriftarsamkomum þar sem nemendur,
MYND/ÚR EINKASAFN
kennarar og velunnarar koma saman til að gleðjast yfir frábærum árangri og glæsilegum búningum.

Glæsilegur arfur
„Annríki – Þjóðbúningar og skart“ býður upp á fjölbreytt námskeið í
þjóðbúningagerð og handverki sem þeim tengjast, fyrir konur, karla og börn.

A

nnríki – Þjóðbúningar og
skart“ er rekið af hjónunum
Guðrúnu Hildi Rosen kjær,
klæðskera og kjólameistara, og
Ásmundi Kristjánssyni gullsmið.
Þar er boðið upp á fjölbreytta þjónustu við íslenska búninga og skart;
nýsaum og lagfæringar á gömlum
búningum og nýsmíði og lagfæringar á gömlu silfri. Í boði eru fjölbreytt námskeið í þjóðbúningagerð
og handverki sem þeim tengjast;
baldýringu, knipli, flauelsskurði,
perlusaumi og fleiru. Námskeið í
tóvinnu og jurtalitun verða í boði
með vorinu.
Á haustönn 2013 luku þrjátíu
nemendur þjóðbúningasaumi á
námskeiðum í Bíldudal og í Ann-

ríki, en alls voru saumaðir fimmtíu búningar á námskeiðum 2013.
Nú eru 35 konur á þriggja ára námskeiðum við saum á fald- og skautbúningum og hefur eftirspurn stóraukist. Það er talsverð aukning frá
fyrri árum og gleðilegt að finna
áhugann sem fólk sýnir glæsilegum menningararfi Íslendinga.
Á vorönn eru í boði námskeið í
upphluts- og peysufatasaum, gerð
herrabúninga og barnabúninga.
Baldýringarnámskeið hefst um
miðjan febrúar. Vegna mikillar
eftirspurnar á fald- og skautbúningsnámskeiði verður boðið upp
á búningakynningu í Annríki,
Suðurgötu 73 í Hafnarfirði, laugardaginn 25. janúar frá klukkan 14-17,

Á vorönn eru í
meðal annars í
boði námskeið í upphlutsog peysufatasaum.
þar sem tekið verður við skráningum á námskeið. Nýtt fald- og skautbúningsnámskeið hefst laugardaginn 1. febrúar og er áhugi á nýju
námskeiði í gerð víravirkis á íslenska búninga fáist næg þátttaka.
Frekari upplýsingar hjá Hildi
í síma 5111573 eða 8981573 eða á
annriki@simnet.is. Upplýsingar
um námskeið og fleira á fésbókinni undir „Annríki – Þjóðbúningar og skart“.

Rauði kross Íslands býður upp á námskeiðið Á flótta sem hefur þann
tilgang að draga úr fordómum fólks gagnvart innflytjendum. Markmið verkefnisins er meðal annars að efla vitund um mannréttindi og
draga úr fordómum með tilliti til kynþáttar, trúar, stjórnmálaskoðana
og kyns.
Verkefnið gefur þátttakendum tækifæri til að kynnast og upplifa líf
milljóna manna um heim allan, líf flóttafólks og hælisleitenda í formi
hlutverkaleiks. „Þátttakendur taka virkan þátt í leiknum sem tekur
einn sólarhring. Í upphafi leiksins fá þátttakendur nýtt nafn, þjóðerni, vegabréf og jafnvel nýja fjölskyldu, fullorðin kona gæti til dæmis
verið sjö ára strákur í leiknum. Leikurinn hefst þannig að farið er frá
Sómalíu og honum lýkur þegar hæli er fengið á Íslandi,“ segir Steindór
Gunnar Steindórsson, verkefnisstjóri hjá Rauða krossinum í Reykjavík. „Ég get í raun ekki sagt neitt mikið meira um leikinn, fyrsta reglan í
leiknum er að ekki má tala um hvað gerist í leiknum.“
Þó má greina frá því að á meðan leiknum stendur upplifa þátttakendur það óöryggi, vantraust, þreytu og annað sem fylgir því að vera á
flótta. Þátttakendurnir eru settir í þá aðstöðu að þeir séu óvelkomnir,
þolendur skrifræðis og fordóma, háðir neyðaraðstoð auk þess sem þeir
verða að gera sig skiljanlega á framandi tungumálum og vera komnir
upp á náð og miskunn fólks sem ber enga virðingu fyrir þeim.
„Þátttakendur leiksins frá því við byrjuðum með hann hér á landi
skipta hundruðum og árangurinn af honum hefur verið mikill. Við
höfum verið í góðu samstarfi við framhaldsskólana en leikurinn hentar best fyrir þann aldur og upp úr.“ Að leik loknum ættu þátttakendur
að hafa öðlast nýja sýn á heim flóttamanna sem mun vonandi aðstoða
þá við að skilja og hafa samúð með þeim og jafnvel hvetja einhverja til
að bjóða sig fram til aðstoðar.
Næsti leikur er fyrirhugaður í febrúar eða mars en nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Rauða krossins.

Þátttakendur á námskeiðinu fá að upplifa það hvernig það er að vera flóttamaður
MYND/GETTY
frá Sómalíu í leit að hæli á Íslandi.
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NÁMSLÍNUR Á VORMISSERI
LEIÐTOGAHÆFNI

Svava segir námið hagnýtt og það nýtist henni jafnt í starfi sem einkalífi.

Auðveldara að
skilja og aðstoða
nemendur
Svava Jóhannesdóttir, kennari við hársnyrtiskóla Tækniskólans, lauk námi í undirstöðuatriðum
hugrænnar atferlismeðferðar hjá Endurmenntun Háskóla Íslands síðastliðið vor. Hún er afar ánægð með
námið og það hefur nýst henni bæði í starfi og einkalífi.

É

g hef kennt við framhaldsskóla í tólf ár og finnst ég
skynja aukna vanlíðan nemenda sem margir glíma við þunglyndi, kvíða og ýmislegt annað. Ég
vissi að í náminu væru kenndar
aðferðir til að takast á við slíkt með
uppbyggilegum hætti og hugsaði
með mér að þannig ætti ég mögulega auðveldara með að skilja og
aðstoða nemendur. Auk þess var
ég sannfærð um að nám af þessu
tagi gæti nýst mér nýst vel, bæði í
starfi og einkalífi.
Megináhersla námsins er á hagnýta þekkingu á undirstöðuatriðum hugrænnar atferlismeðferðar.
Markmiðið er að veita fræðilega
yfirsýn yfir grunnatriði kenninga
um hugræna atferlismeðferð, líkön,
hugtakanotkun og aðferðir. Nemendur öðlast skilning á tengslum
kenninga og meðferðar, einkum
við þunglyndi, kvíða og álag í daglegu lífi. Námið er ekki eiginlegt
meðferðarnám en nemendur læra
að beita grunnatriðum í samtalsaðferðum hugrænnar atferlismeð-

ferðar, þekkja einkenni og leggja spurninga sem kalla fram önnur
mat á alvarleika streitu, kvíða og og ítarlegri svör en já og nei. Ef
þunglyndis. Þeir læra að nota fimm mér finnst ástandið alvarlegt veit
þátta líkan hugrænnar atferlismeð- ég nú líka hvert ég get vísað skjólferðar og þekkja tengsl hugsana, stæðingum mínum.“
hegðunar og tilfinninga. Þeir læra
Námið byggist upp á 98
sömuleiðis að beita
kennslustundum
aðferðum hugrænnog 21 klukkustunda
ar atferlismeðferðar
handleiðslu
en
Það gaf
í fyrirbyggjandi tilkennslan
fer
fram
í
sjö
mikla
gangi í afmörkuðum
tveggja daga lotum. Á
breidd og er
starfstengdum verkvormisseri eru kenndgaman að sjá
efnum.
ar fjórar lotur og á
Námið er einkum hversu víða
haustmisseri þrjár.
æ t l a ð h á s k ó l a - aðferðirnar geta
Handleiðslan fer fram
í litlum hópum eftir
menntuðu fagfólki nýst.
hverja kennslulotu.
innan heilbrigðis-,
„Mér fannst hún sérfélags- og menntavísinda sem og stjórnendum lega gagnleg og námið í heild afar
stofnana og fyrirtækja.
hagnýtt.“
Svava segir nemendur hafa
Námið gefur 10 ECTS einingar á
komið úr öllum áttum. „Það grunnstigi háskóla og getur Svava
gaf mikla breidd og er gaman vel hugsað sér að fara í frekara
að sjá hversu víða aðferðirnar nám. Það hefst aftur í lok janúar
geta nýst.“ Svava segir samtals- og enn eru nokkur sæti laus. Allar
tæknina sem kennd er í nám- nánari upplýsingar er að finna á
inu hafa nýst sér vel í starfi. „Við endurmenntun.is en þar er jafnlærum til dæmis að spyrja opinna framt hægt að sækja um námið.”

– LEIÐ AÐ AUKINNI SJÁLFSÞEKKINGU
OG ÁRANGURSRÍKRI STJÓRNUN
r¶MÎLIMVUWFSLTUKÓSOFOEB
r¦IFSTMVSKÓOBOEJGPSZTUV
r&JHJOMFJLBUFZNB
r"£GFS£JSCSFZUJOHBTUKÓSOVOBS
r7BLBOEJBUIZHMJ NJOEGVMMOFTT
r"£GFS£JSNBSLKÃMGVOBS
r4BNOJOHBULOJ TÃUUBNJ£MVOPHTJ£GS£J
r-BVTOÃHSFJOJOHTNÃMB

ÁFALLASTJÓRNUN
(CRISIS MANAGEMENT)

– Í FYRIRTÆKJUM OG STOFNUNUM
r¦GBMMBTUKÓSOVOGSÃTKÓOBSIPSOJ
TUKÓSOFOEBMFJ£UPHB
r'PSWBSOJS WJ£CÙOB£ WJ£CSÕH£PHFOEVSSFJTO
WJ£TTFGOBIBHTMFHÃGÕMM ULOJTMZT 
VNIWFSGJTTMZT QÓMJUÎTLÃGÕMMPHÃGÕMMWFHOB
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OÃUUÙSVIBNGBSB
Umsóknarfrestur til 3. febrúar

200 NÁMSKEIÐ Á VORMISSERI
Á vormisseri eru hátt í 200 námskeið á dagskrá hjá Endurmenntun Háskóla Íslands en árlega sækja um sjö
þúsund manns námskeið þar. Þátttakendur hafa afar ólíka reynslu og menntun og eru á öllum aldri. Sumir sækja
námskeið til að styrkja sig í starfi en aðrir sækjast meira eftir fróðleik í bland við skemmtun.
Námskeiðsframboðinu er skipt upp í tvo meginflokka, Fyrir þig og Fyrir starfið. Eins og ávallt er mikið úrval starfstengdra námskeiða á ýmsum fræðasviðum sem má finna í flokknum Fyrir starfið. Auk þess eru fjölmargir spennandi valkostir á sviði menningar, persónulegrar hæfni og tungumála í flokknum Fyrir þig.
Endurmenntun hvetur alla til að nýta þá möguleika sem þeir eiga á fræðslustyrkjum t.d. hjá stéttarfélögum.
Skráning á námskeið vormisseris er nú þegar hafin á endurmenntun.is og í síma 525 4444.

NÃNTSÃ£HKÕGPHVQQMÝTJOHBS
TÎNJ

FOEVSNFOOUVOJT
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Skólar & námskeið

KYNNING − AUGLÝSING

Vel vakandi
Bóklestur langtímum saman getur valdið
óheyrilegri syfju. Best er að forðast að læra á
stöðum sem eru of notalegir og valda almennri
værð og syfju. Til að halda augnlokunum
opnum og huganum vökulum er vænlegast að
lesa við borð og sitja á hörðum stól. Þá er gott
ráð að skvetta köldu vatni á andlitið ef svefninn sækir að, eða fara út undir bert loft til að
hoppa, gera armbeygjur eða annað sem hressir
mann við. Ef allt um þrýtur er ráðlagt að leggja
sig í óþægilegum stól í 20 mínútur því ellegar er
hætta á að þreytan yfirvinni góðan ásetning og
nemandinn sofi til morguns.

MÁNUDAGUR 13. JANÚAR 2014

Til að halda
augnlokunum
opnum og huganum
vökulum er vænlegast að
lesa við borð og sitja á
hörðum stól. Þá er gott
ráð að skvetta köldu
vatni á andlitið ef
svefninn sækir að, eða
fara út undir bert loft til
að hoppa

GRÓSKA Í FATAHÖNNUN
Dale Carnegie námskeiðið kom mér virkilega á óvart. Ég átti von
á að öðlast meira öryggi til að tala fyrir framan hóp af fólki og
bæta færni mína í mannlegum samskiptum. En námskeiðið gaf
mér svo miklu meira. Meðal annars lærði ég aðferðir til að draga
úr streitu og að bæta minnið. Mikilvægast var þó að ég lærði að
vera sanngjarnari við sjálfa mig og kynntist frábæru fólki.
Næsta markmið er að koma eiginmanninum og unglingunum
á námskeið.
// Kolbrún Björnsdóttir (Kolla), þáttastjórnandi á Stöð 2

ÍSLENSKA SIA.IS DAL 67154 01/14

Fatahönnun er vinsælt fag hjá
bæði stúlkum og piltum. Fagið
er kennt í Listaháskóla Íslands.
Linda Björg Árnadóttir er fagstjóri
deildarinnar. Samkvæmt því sem
segir á heimasíðu skólans leggur
fatahönnunardeild skólans áherslu
á evrópska avant-garde hefð í tísku.
Breskir tískuskólar, sem þykja þeir
bestu í heimi, eru fyrirmynd en
deildin hefur einnig sterk tengsl við
París og fara nemendur fatahönnunardeildar þangað í starfsnám.
Fatahönnunardeildin leggur áherslu
á tengsl við atvinnulífið og iðnaðinn
og vinnur ýmis verkefni fyrir íslensk
fyrirtæki í fataiðnaði. Náminu lýkur
með BA-prófi.
Mikil gróska er í þessari grein hér
á landi. Íslensk fatahönnun er eftirsótt. Margir íslenskir fatahönnuðir
hafa gert það gott erlendis. Árið
2001 var stofnað fagfélag fatahönnuða. Félagið hefur tekið þátt í
HönnunarMars frá upphafi með
samsýningum þar sem sýnt er úrval
hönnunar félagsmanna.

skráðu þig núna

DALE CARNEGIE NÁMSKEIÐ
NÁMSTÆKNI FYRIR BÖRN
Enginn fæðist með kunnáttuna til
að læra. Foreldrar þurfa að kenna
börnum sínum að læra eins og þeir
kenna þeim að hjóla. Í báðum tilfellum þarf fyrst að sýna barninu réttu
aðferðirnar og svo þarf að æfa þær.
Gott er ef barnið kemst upp á lag með að
nota ákveðnar námstækniaðferðir eins og
til dæmis þessar hér.
Að fylgjast með í kennslustundum.
Að taka niður glósur.
Að skipuleggja verkefnin.
Að biðja um hjálp ef þörf er á.
Að fá góðan nætursvefn.

GEFÐU
HÆNU

Meira sjálfstrau st

Betri sam skipti

Ö r ugg framkoma

Leiðtogah æfni

Komdu í hóp með þeim sem ná árangri. Njóttu þín betur í mannlegum samskiptum og lærðu að
hafa góð áhrif á aðra. Á hverjum degi sérðu fólk sem skarar fram úr í athafnalíﬁnu, í stjórnsýslu,
íþróttum, fjölmiðlum eða menningu og listalíﬁ. Þetta fólk er í hópi þeirra 20.000 Íslendinga sem
notið hefur góðs af þjálfun Dale Carnegie. Skráðu þig núna og nýttu hæﬁleika þína til fulls.

// Ókeypis kynningartímar fyrir fullorðna

// Ókeypis kynningartímar fyrir ungt fólk

Þriðjudaginn
Fimmtudaginn
Fimmtudaginn
Laugardaginn

10-15 ára
12. janúar, 21. janúar og 27. janúar

14.
16.
23.
25.

janúar
janúar
janúar
janúar

16-25 ára
12. janúar, 21. janúar og 27. janúar

Sjáðu ﬂeiri dagsetningar kynningartíma á dale.is

Skráðu þig á dale.is/ungtfolk

555 70 80
H R I N G D U N Ú N A E ÐA S K R Á Ð U Þ I G Á

w w w. d a l e . i s

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ármúla 11, 108 Reykjavík ı Sími 555 7080 ı www.dale.is
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MATUR PRENTAÐUR Í ÞRÍVÍDD
Fyrstu þrívíddarprentararnir sem geta prentað mat voru kynntir
á rafeindavörusýningu í Las Vegas á dögunum. Prentararnir
kallast Chefjet og Chefjet Pro og eru framleiddir af 3D Systems.
Vélarnar eru hugsaðar fyrir kökugerðarmeistara eða svokallaða
„pastry kokka“. Vélarnar geta prentað úr mjólkursúkkulaði og
sykri í þremur bragðtegundum, mintu-, kirsuberja- og súru eplabragði.
Á sýningunni var sýnt hvernig vélarnar geta útbúið hina flóknustu sykur- og súkkulaðiskúlptúra.
ChefJet-prentarinn verður til sölu á almennum markaði og mun
kosta um fimm þúsund dollara eða 580 þúsund krónur. Hann mun
geta framleitt einlitar smáar skreytingar, ChefJet Pro mun hins
vegar kosta um tíu þúsund dollara eða rúmlega milljón krónur.
Hann getur framleitt stærri skúlptúra og í lit. Báðir prentarar
koma á markað síðar á árinu.

ÞRÍVÍDDARPRENTAÐIR
SYKURSKÚLPTÚRAR

GRÍSK JÓGÚRT
Í PÖNNSURNAR
■ GÓÐUR MORGUNMATUR
Ljúffengar morgunpönnsur fyrir
tvo:

50%

180 ml af grískri jógúrt
1 egg
1/2 bolli hveiti
1 msk. lyftiduft
Hrærið jógúrtina þar til hún er
mjúk og rjómakennd. Bætið þá
eggi út í og hrærið vel saman.
Blandið saman hveiti og lyftidufti
í aðra skál og hellið jógúrtblöndunni út í. Hrærið saman, en deigið
er mjög þykkt.
Skóflið deiginu með skeið á
heita pönnu, það ætti að duga í
fjórar stórar pönnukökur eða átta
mjög litlar. Snúið pönnukökunni
með spaða þegar loftbólur fara að
myndast á yfirborðinu. Áður en
pönnukökunni er snúið er tilvalið
að strá nokkrum bláberjum ofan á
hana og snúa svo. Berið fram með
sírópi og ávöxtum, smjöri og jafnvel súkkulaði.
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GLEÐISTUND
MEÐ VINUM
● KAFFIHLAÐBORÐ
Enn fleiri samverustundir með
fjölskyldu og vinum er göfugt
markmið á nýju ári. Við slík tilefni er gaman að bjóða upp á
hressingu með tertum og brauðréttum. Tertur geta verið súkkulaðikaka, rjómaterta, ostaterta,
gulrótarterta eða uppáhaldsterta
eins gestanna. Gott er að hafa
sitthvað minna sætt með, eins og
kleinur, formkökur eða smákökur.
Hafa þarf í huga hvort einhver
gesta hafi ofnæmi fyrir eggjum,
hveiti eða öðru.
Viðmið til útreikninga á magni
fyrir hvern og einn gest eru
2-3 tertusneiðar á mann, 2-3
skammtar af brauðréttum og ¼
af flatköku með hangikjöti eða
reyktum laxi. Annað viðmið til
útreikninga á magni er að áætla
einn disk fyrir fjóra, það er sem
svari einni tertu á diski dugi fyrir
þann fjölda.
Heimild:
www.leidbeiningastod.is
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VEGNA BREYTING INNRÉTTINGAR MEÐ 50% AFSLÆTTR.
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NOKKRAR SÝNINGF ÞVOTTAHÚSINNRÉTTINGUM Í JAN
30% AFSLÁTTUR A

30%

TTU- R
AFAFSÞLVOÁ
TTAHÚSA

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG
Komdu með eða sendu okkur málin af
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og við
hönnum, teiknum og gerum þér hagstætt
tilboð í glæsilega danska innréttingu í
hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á
vægu verði.

GUM
INNRÉTTIN
Í JANÚAR

Mán. - föst. kl. 09-18
Laugardaga kl. 11-15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

friform.is

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

0-250 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

Til sölu Nissan sunny ‚96 4x4. ný
dekk, ný kúpling, ný skoðaður og með
tímakeðju. Mjög góður vetrarbíll.
Tilboð 150 þ. Uppl. í s. 8570110

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

KRÓKUR

TOYOTA Rav4 GX diesel. 6/2013, 23þ.
km,dísel,sjálfskiptur. Verð 6.170.000.
Skipti ód. Rnr.117780.

Sendibílar

TILBOÐ 2.190.000.INFINITI FX45 .Árg.2003,ekinn aðeins
98.þ km,bensín, sjálfskiptur,einn
með öllu,er á staðnum.Rnr.103932.
S.562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

HÚSAVIÐHALD
Byggingameistari tekur að sér
stærri verkefni. Vönduð vinna
föst verð.
Uppl. Páll s 840-6100

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR

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

Hreingerningar

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 60th.
5/2012, 43 þ.km,dísel,sjálfskiptur. Verð
8.980.000. skipti ód. Rnr.122323.

KIA PICANTO EX-SJÁLFSKIPTUR.
Árg.2005,ekinn aðeins 72.þ
km,ný tímareim,sjálfskiptur,100
% lán mögulegt.Verð 790.000.
Rnr.113679.S:562-1717.

ÞJÓNUSTA

Húsaviðhald

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

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, mmc carisma, kangoo. Renni
diska og skálar. Óska eftir Toyotu
Yaris til viðgerðar eða niðurrifs. S.
892 7852.

M.BENZ Gl 320 cdi 4matic . Árgerð
2007, ekinn 139 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 7.490.1 eigandi frá
upphafi og umboðsbíll Rnr.219451.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Hjólbarðar

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

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

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Bókhald
TOYOTA Land Cruiser 150 GX
60th 7 manna. 5/2012, 45þ.
km,dísel,sjálfskiptur.Verð 8.980.000.
Skipti ód. Rnr.209477.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.
Góð Vetrardekk til sölu 14 tomma
175/65 4 stk á 19.900 S:512-5429
TOYOTA Land Cruiser 150 VX 60th.
5/2012, 39þ.km,dísel, sjálfskiptur.
krókur,húddhlíf Verð 10.690.000.
skipti ód.Rnr.209543.

Varahlutir

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.990322. Tilboð kr:
1.290.000,-

TOYOTA Prius. 6/2010, 46þ.
km,bensín,sjálfskiptur. Verð 3.290.000.
skipti ód. Rnr.117758.

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

Bílar til sölu

Málarar
FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
TIL SÖLU
TOYOTA Yaris Terra 1.0. 5/2012, 36þ.
km,bensín,5 gírar. Verð 2.290.000.
Skipti ód. Rnr.122296.

Citroen C-Zero rafmagnsbíll árgerð
6/2011. Ekinn 29.600 km. Verð
2.600.000.- (kostaði nýr 3.890.000).
Drægni á hleðslu allt að 130 km. Uppl
í síma 660 0230 Magnús

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
Nissan, Ford, Skoda, Subaru,
Toyota, Mitsubishi. Hyundai AccentTrajet,Dodge Caravan,Peugeot. Kia
Sportage-Volvo S70,Mazda 323,Opel
Astra. Bílar&Partar 421-7979
bilarogpartar.is

KIA Ceed w/g lx 1.6 disel beinsk..
Árgerð 2012, ekinn 42 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 2.990.000. Rnr.210165.

Viðgerðir
TOYOTA Auris Terra 1.33. 5/2012, 30þ.
km,bensín,6 gírar.Verð 2.590.000.
Skipti ód. Rnr.122184.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 26 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.590.000. Rnr.990661.

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

Opel astra 1.2 árg. ‚03 ek. 80þús ný
heilsársdekk, beinsk., 3ja dyra. Verð
490þús Uppl. í s. 698 0763

M.BENZ VIANO CDI 4MATIC
4WD 2008
TOYOTA Rav4 GX Plus. 5/2013,
29þ.km,bensín,sjálfskiptur. Verð
6.090.000.krómlistar,kúla o.fl. Skipti
ód. Rnr.122423.

Nýskráður 5 2008. Innfluttur nýr af
umboði. Einn eigandi ! Ek. aðeins
107þ.km. Sjálfskiptur, leður drkr. ofl.
Skráður fyrir 8. Ásett verð 6.450þ ATH.
skipti. Uppl. í s. 663-2430.

Plexiform og bólstrun Dugguvogi 11
Viðgerðir og bólstrun með leðri, taui
eða leðurlíki á bílsæti og húsgögnum.
S. 5553344, opið kl. 9-16.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
25% vetrarafsláttur af öllum
mælingum. Frítt verðtilboð. S. 778
0100.

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav.
S. 896-5778.

Byggingarvinna á góðu verði. Góð
gæði, vinn um helgar og kvöldin. Uppl.
í s:7718013

Tölvur
Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

Nudd
NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.
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Spádómar

Nudd

Geymsluhúsnæði

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

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

Ökukennsla

Einkamál

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

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

GEYMSLULAUSNIR.IS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Óskum eftir fólki í úthringistarf.
Hentar vel sem aukastarf. Föst laun
og bónusar í boði. Uppl. gefur Ágúst í
770-2277 og agust@tmi.is

BAKARÍ

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

Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf.
Vinnutími frá kl. 06-13. Uppl. á
staðnum eða í s. 551 1531, f.h.
Ingunn. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

ATVINNA

TILKYNNINGAR

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

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

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

5

STEFNUMÓT?
SKYNDIKYNNI
Auglýstu frítt í síma 535-9923.
Símastefnumót Rauða Torgsins
Símastefnumót.is

Atvinna í boði

Djarft ísenskt samfélag á netinu,
ókeypis eða í áskrift. Frítt vídeóspjall.
EroticAria.eu

Fundir

Húsnæði í boði

Save the Children á Íslandi

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

SÓLAR EHF
Óskum eftir fólki í ræstingarvinnu.
Nánari uppl. á skrifstofu Sólar
Kleppsmýarveg 8, 104 R milli 10-16.
We are looking for people for cleaning
jobs. More info at Sólar office
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between
10-16.

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

Óskast keypt
Vantar íbúðar og atvinnuhúsnæði á
leiguskrá, upplýsingar í síma 517-0150.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun

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

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
3ja herberb. íbúð, 98 fm á sv. 104.
Leiga 175 þús,pr.mán. Einnig 4ja
herbergja 105 fm á sv. 105. Leiga 185
þús.pr.mán. Leigutími 3 mánuðir með
möguleika á framlengingu. Tryggingafé
2 mán. Uppl. í s. 659 4403
þrjár íbúðir á svæði 105, 70fm , 35
fm & 15fm. Leigðar út með öllu fyrir
fólk á ferðalagi. S. 6934848/8982866.
facebook.com/apartmentreykjavik

NULL
Studió/herbergi með baði til leigu
í hfj. Studio apartment for rent in
hafnarfjörður. S 899-7004.

Atvinnuhúsnæði
s. 552-4910.

HAFNARFJÖRÐUR
- SKRIFSTOFUR VINNUSTOFUR.
KAUPI GULL !

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

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

FIMMTI FÉLAGSFUNDUR
VETRARINS VERÐUR
HALDINN Á HÓTEL
NATURA (LOFTLEIÐUM) KL.
20:00 Í KVÖLD.

Til leigu 22 m2 - 43 m2 - 65 m2
einingar á annarri hæð í snyrtilegu
húsnæði í Hafnarfirði. Hentugt fyrir
einyrkja og lítil fyrirtæki. Nánar á
www.leiga.webs.com og í síma 898
7820

óskar eftir að ráða
metnaðarfullan matreiðslumann
til starfa í Staðarskála í Hrútafirði.
Hlutverk matreiðslumanns er
almenn matreiðsla, umsjón
með eldhúsi og önnur tilfallandi
verkefni. Viðkomandi þarf að
hafa reynslu af sambærilegum
störfum og/eða menntun sem
nýtist í starfi.
Nánari upplýsingar veitir
Svanhildur Hlöðversdóttir,
stöðvarstjóri, í síma 440 1336.
Áhugasamir sæki um starfið á
www.n1.is

Á dagskrá verða m.a.
innanfélagsmál, kynning á
ferðum ungliða, nýliða og
litlunefndar ásamt því sem opnað
verður fyrir skráningu í stórferð
2014.
Skemmtinefnd kynnir fyrirhugaða
fyrirtækjaheimsókn. Gréta
Guðjónsdóttir kynnir ljósmyndun
og þá tækni sem notuð er við
myndatöku. Hjalti Magnússon
sýnir myndband af ferð á
Jeppamót í frönsku ölpunum
árið 1993.
Félagsmenn eru hvattir til að
mæta og kynna sér starfið
framundan.
Stjórnin

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

KEYPT
& SELT
Hljóðfæri
Lítið notað og vel með farið píanó til
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

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

Vandaðir álsólskálar
og glerhýsi

HEILSA

Heilsuvörur
Ég náði árangri með Herbalife. Frítt
lífsstílsmat. Rannveig 862 5920,
rkbald@simnet.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

)ÚG§BCBLLJ,
110 Reykjavík
Sími 578 6300
skelinehf@skelinehf.is
www.skelinehf.is
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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

*N¸PFVI]XX

Eftir Frode Øverli

Heyrðu!
Geturðu lánað
mér pennann
þinn?

P¢QXGDJVNY·OG

Mhm
A... A...
Auðvitað!

Mhm

Nei, gamli!
Þetta er minn!
Minn!

Takk fyrir
lánið félagi!

/0
(,77+9$$11$
/´D3LQG$OG®VDUG´WWLUIMDOODU
XPI´ONL±¢EDNYL±®VOHQVN
VSURWDI\ULUW§NL

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

/0
020

Heyrðu Bergljót! Geymdu
eitthvað
handa mér!

)U¢E§UJDPDQ¿¢WWDU·±»U
VPL±MX&KXFNV/RUUHVHPHU
PD±XULQQ¢EDNYL±WG
7ZRDQGD+DOI0HQ

/0
1$6+9,//(

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes! Hættu að elta mig!

'UDPDW®VNLU¿§WWLU¿DUVHP
W´QOLVWLQVSLODUVW´UWKOXWYHUN
RJIMDOODUXPN¢QWU®
V·QJNRQXQD5D\QD-DPHV

OG HÆTTU AÐ HERMA EFTIR
MÉR!!

Agúúúú daaa
daaa!
GAAAA GAAA
GÚÚÚÚ GÚÚÚ!

/0
+267$*(6

Gaagaaaa
ga.

Blaaa
blaaa.

+U\±MXYHUNDPHQQVHWMD
IM·OVN\OGX(OOHQ6DQGHUV®
K§WWXRJVNLSDKHQQLD±
P\U±DIRUVHWD%DQGDU®NMDQQD

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

/0
%$51$()1,$//$'$*$

Gunnar Björnsson
Jón Viktor Gunnarsson (2412) hafði
hvítt gegn Erni Leó Jóhannssyni (1970)
í 2. umferð Skákþings Reykjavíkur.
Hvítur á leik

„Lífið á ekki að vera skáldsaga sem við fáum að gjöf,
heldur saga sem við semjum sjálf.“
Novalis
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LÓÐRÉTT
1. nýja, 3. óður, 4. afbrot, 5. Þakbrún,
7. hagnaður, 10. þrá, 13. heyskaparamboð, 15. ala, 16. úrskurð, 19. til.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. bæri að, 6. átt, 8. bein, 9. æxlunarkorn, 11. Vörumerki, 12. aðfall, 14.
fótmál, 16. í röð, 17. frjó, 18. Hljóma,
20. tveir eins, 21. pappírsblað.

11

14

WX¸²ZEVE²IMRWOV

5

8

12

%U¢±VNHPPWLOHJLU¿§WWLU
PH±6HWK*UHHQRJ*LRYDQQL
5LELVL®D±DOKOXWYHUNXP

3

20

LÁRÉTT: 2. kæmu, 6. na, 8. rif, 9. gró,
11. ss, 12. aðsog, 14. skref, 16. de, 17.
fræ, 18. óma, 20. ðð, 21. miði.
LÓÐRÉTT: 1. unga, 3. ær, 4. misgerð,
5. ufs, 7. arðsemi, 10. ósk, 13. orf, 15.
fæða, 16. dóm, 19. að.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQL
RJVNHPPWLOHJLU¿§WWLU
I\ULU\QJVWX¢KRUIHQGXUQD
DOODGDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

)¢±X¿ªU¢VNULIW__VWRGLV

Ég gefst
upp.

Mér er
alvara.

37. Dxf6! (langeinfaldast) 37...Dxf6 38.
Bxe5 og svartur gafst upp enda með
koltapað tafl. Vignir Vatnar Stefánsson
er Íslandsmeistari barna en mótið fór
fram á laugardag. Hann vann Óskar
Víking Davíðsson í úrslitaeinvígi.
www.skak.is Hraðkvöld Hellis í Mjóddinni í kvöld.

Hámarkaðu afsláttinn

7KR

10KR

50 -150 L
KR

0-50

L

0L+
15

5

Afsláttarþrep Orkunnar
Þín stöð
Með Afsláttarþrepum Orkunnar býðst Orkulyklahöfum stighækkandi afsláttur af eldsneyti
hjá Orkunni í takt við aukinn fjölda keyptra lítra í mánuðinum á undan hjá Orkunni og Shell.
Þín stöð bætist við Afsláttarþrep Orkunnar og verður afslátturinn þannig að hámarki 10 kr.

ÞREP 1 0-50L

3 kr.

ÞREP 2 50-150L
ÞREP 3 150L+

2 kr. Þín stöð
5 kr.

= 5 kr. afsl.
2 kr. Þín stöð

8 kr.

= 7 kr. afsl.
2 kr. Þín stöð

= 10 kr. afsl.

Skráðu þig í Afsláttarþrep Orkunnar á orkan.is og
hámarkaðu afsláttinn þinn.
Sjá nánar á www.orkan.is

www.orkan.is/afslattarthrep

Símanúmer þjónustuvers: 578 88 00

AFSLÁTTUR VINSTRI HÆGRI!
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Nýr framkvæmdastjóri Listahátíðar
Frá og með 1. febrúar tekur Ingi Rafn Sigurðsson við stöðu framkvæmdastjóra Listahátíðar í Reykjavík.
Ingi Rafn Sigurðsson hefur
ver ið ráði n n fra mk væmd a stjóri Listahátíðar í Reykjavík til
fjögurra ára, frá og með 1. febrúar
næstkomandi.
Ingi Rafn hefur starfað sem
framkvæmdastjóri Karolina Fund
frá árinu 2012 þar sem hann hefur
staðið að fjármögnun fjölda skapandi verkefna og listviðburða og
er einn stofnenda sjóðsins. Hann
hefur á undanförnum árum jafn-

framt starfað við ráðgjöf um fjármögnun lista- og frumkvöðlaverkefna og tekið þátt í ráðstefnum
fyrir Íslands hönd um fjármögnun
verkefna innan skapandi iðnaðar á
ráðstefnuröð á vegum Evrópusambandsins og Norrænu ráðherranefndarinnar.
Áður starfaði hann um árabil sem gæða- og fræðslustjóri í
söludeild Kaupþings og um skeið
fyrir plötuútgáfuna Thule Music.

Hann stofnaði fyrirtækið Reykjavík Labs ehf. sem sérhæfir sig í
útflutningi og vefsölu á íslenskri
hönnun.
Ingi hefur lokið diplómagráðu
frá viðskiptafræðideild Háskóla
Íslands. Hann tekur við starfinu
af Auði Rán Þorgeirsdóttur.

TÓNLIST ★★★★★
Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 9. janúar.

NÝR FRAMKVÆMDASTJÓRI Ingi Rafn

Sigurðsson verður framkvæmdastjóri
Listahátíðar í Reykjavík.

Viltu gjarnan hætta
en getur ekki sleppt
sígarettunni alveg?
Ertu einn/ein þeirra fjölmörgu sem gjarnan vill vera
reyklaus en getur ekki hafið reykbindindi vegna þess
að þig vantar hvatninguna? Ef til vill hefur þú þegar
reynt en fallið. Það er reyndar mjög algengt svo þú
skalt ekki örvænta!

reykingum þangað til þú verður alveg reyklaus. Það
getur fljótt veitt þér tilfinningu um velgengni, vegna
þess að það er sigur jafnvel þótt ekki sé dregið nema
lítið úr reykingum og það mun verða þér hvatning til að
halda áfram þangað til þú verður alveg reyklaus.

Minnkaðu smám saman fjölda sígarettna
Ef þér vex í augum að hætta alveg að reykja getur
kannski verið auðveldara að draga smám saman úr

Svona verður þú reyklaus með því að draga
smám saman úr sígarettunotkun
1. MÁN.

2. MÁN.

3. MÁN.

4. MÁN.

6. MÁN.

Haltu áfram að draga smám
saman úr daglegum fjölda
Nicotinell lyfjatyggigúmmís

NÝTT!
NÚ ERTU
REYKLAUS

Upphaflega:
20 sígarettur á dag

Dansarar
stálu
senunni

Minnkaðu reykingar smám saman og skiptu hverri
sígarettu út fyrir 1 stk. af Nicotinell lyfjatyggigúmmíi

Gerðu áætlun um hvernig þú ætlar að draga úr sígarettunotkun og verða að lokum reyklaus.
Fáðu góð ráð í apótekinu.

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki
geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki
hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg.
Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja
aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám saman úr
notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur
að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr
fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða
meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með
hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí
er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í
fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

Stjórnandi: Peter Guth.
Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands eru fastur liður í tónleikalífinu. Þeir eru alltaf haldnir í upphafi árs. Um er að ræða eins konar
áramótaskaup hljómsveitarinnar.
Ég man eftir brandörum þar sem
hljóðfæraleikari hefur spilað ógurlega vitlaust og áheyrendur velst um
af hlátri. Eða þá að söngkona hefur
ráfað inn á sviðið, þóst vera dauðadrukkin og áreitt fólk.
Kannski eru Vínartónleikarnir
orðnir svo margir að brandararnir
eru ekki lengur fyndir. E.t.v. eru
þeir bara búnir. Sumir þeirra hafa
sannarlega verið ofnotaðir eins og
fulla söngkonan – hún er orðin býsna
þreytt.
Að þessu sinni var almennt húmorsleysi ráðandi. Vissulega kom eitt
og annað fyrir sem var broslegt, en
ekki þannig að maður hneggjaði.
Samt var stemningin ágæt. Flutt
voru ýmis atriði úr óperettum og
öðru eftir þá félaga Lehár og Stoltz,
Kálmán og Offenbach, og svo auðvitað Straussfeðga. Það var lífleg tónlist sem mátti hafa gaman af. Spilamennskan var kröftug, það var stuð
í flutningnum.
Þó var ekki allt gott. Hljómsveitin
var á köflum dálítið ósamtaka. Sérstaklega þegar stjórnandinn Peter
Guth tók upp fiðlu og spilaði með í
stað þess að veifa tónsprota. Það var
óttalega tilgangslaust. Megnið af
tímanum heyrðist ekkert í fiðlunni.
Hún rann saman við leik hinna hljóðfæraleikaranna. Guth hefði alveg
eins getað spilað á luftfiðlu. Verra var
þó þegar hann lék einleik, því fiðlan
var hjáróma, jafnvel fölsk.
Söngurinn var áheyrilegri. Hanna
Dóra Sturludóttir söng fallega og af
viðeigandi krafti, en hún átti samt
ekki heima í dagskránni. Dramatískari hlutverk henta henni betur,
eins og Wagner og Mahler, svo ég
nefni einhver nöfn. Vínartónlist
þarfnast léttleika.
Gissur Páll Gissurarson var ekki
heldur maðurinn í þetta hlutverk.
Gissur er vissulega magnaður listamaður með einkar hrífandi rödd, en
hún er ekki sterk. Hann náði því ekki
almennilega að miðla hápunktunum
í tónlistinni. Fyrir bragðið vantaði
glæsileikann í túlkunina.
Langáhrifamest var þegar tvö pör
úr Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar gengu inn í salinn og svifu svo
um í tilkomumiklum valsi. Þetta voru
þau Þorkell Jónsson, Denise Yaghi,
Höskuldur Þór Jónsson og Margrét
Hörn Jóhannsdóttir. Svo ótrúlegur
léttleiki, þokki og fegurð var í dansinum að það stal senunni frá öllu
öðru, bæði einsöng og hljóðfæraleik.
Dansinn setti tónlistina í samhengi
– maður skildi hana miklu betur en
ella. Vínartónlist er eitthvað sem á að
dansa við, það er ekki nóg að heyra
hana. Fólk verður að sjá hana líka,
hún á að vera sjónræn upplifun. Því
miður voru dansatriðin bara tvö –
þau hefðu mátt vera mun
fleiri.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA:
Vínartónleikar Sinfóníunnar liðu
fyrir ósamtaka
hljóðfæraleik,
slæman einleik
og þungan
söng, en tvö
dansatriði
voru
frábær.

GISSUR PÁLL
GISSURARSON
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Að gæða sögu líﬁ og litum
Borgarbókasafnið er með ókeypis sögustundir fyrir fullorðna, þá fyrstu 15.
janúar. Ólöf Sverrisdóttir segir námskeiðið ætlað fólki á öllum aldri.
„Það er hugmyndin að hafa þetta bæði sögustund
og námskeið fyrir fólk frá unglingsaldri og upp úr.“
Þetta segir Ólöf Sverrisdóttir, leikari og sögukona,
um þá nýjung Borgarbókasafnsins að efna til sögustunda fyrir fullorðna og kynna um leið aðferðir til
að gæða sögur lífi og litum. Stundirnar heita Orðagull og verða á dagskrá á miðvikudögum milli 17 og
18 í Kamesi aðalsafns, Tryggvagötu 15. Þar verður
Ólöf í aðalhlutverki. „Alltaf verður sögð saga og
svo er ég með alls konar æfingar fyrir fólk sem vill
læra að forma sögur og fá þær til að flæða.“
Orðagull hefst eftir morgundaginn, þar er ekkert
þátttökugjald og eru allir velkomnir.

Alltaf verður sögð saga og
svo er ég með alls konar æfingar
fyrir fólk sem vill læra að
forma sögur og fá þær til að
flæða.

SÖGUKONA Ólöf hefur áralanga reynslu
af að segja sögur, meðal annars í Æringja,
sögubíl Borgarbókasafnsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

- gun

Sprenghlægilegar
persónur
BÆKUR

★★★★★

Kamilla vindmylla
Hilmar Örn Óskarsson
BÓKABEITAN

Kamilla vindmylla og leiðinn úr
Esjunni, eftir Hilmar Örn Óskarsson, er önnur bókin um hina málglöðu og bráðskemmtilegu Kamillu
Írisi Hörpudóttur Thomsen. Í upphafi bókar er hún á leið heim frá
föður sínum, sem býr í Noregi, og
fær sæti við hliðina á jakkafataklæddum viðskiptamanni. Sá er
ekki jafnspenntur fyrir því að halda
uppi samræðum og hún, sem talar
alla leiðina til Íslands. Þarna fá þeir
lesendur, sem ekki þekkja Kamillu
úr fyrri bók, tækifæri til að kynnast
henni rækilega.
Sagan fjallar um baráttu vísindamannsins Elíasar Emils, Kamillu
og vina þeirra við óþokkann Júlíus
Janus, sem hefur stolið einni af uppfinningum Elíasar; sendi sem getur
stýrt hugsunum fólks. Júlíus vill
nota hann til að láta öllum leiðast
jafnmikið og honum sjálfum. Þegar
á líður kemur ýmislegt í ljós sem
tengir þá Emil og Júlíus.
Titill bókarinnar er leikur að
orðum. Í fljótu bragði mætti ætla að
um væri að ræða leiðina úr Esjunni
en í raun er engin innsláttarvilla
hér á ferð heldur fjallar bókin
um leiðann úr Esjunni. Þetta er
reyndar í takt við bókina sjálfa
því hún einkennist öðru fremur af
miklum orðaleikjum og virðast allar
persónurnar hafa jafnmikil völd á
þeim. Hugsanlega er jafnvel næstum því of mikið af orðaglensi í bókinni, en það er algjört matsatriði.
Persónusköpun er annars mjög
skemmtileg, þó hugsanlega séu ívið
margar persónur þátttakendur í
sögunni. Það orsakast þó væntanlega af því að þetta er önnur bókin
um krakkana og þeir verða auðvitað allir að vera með í þessari
líka. Aukapersónurnar eru margar
hverjar sprenghlægilegar, til dæmis
má nefna fréttakonu eina sem fékk
mig til að skella upp úr við lestur
bókarinnar.
„Góði karlinn“ og „vondi karlinn“
eru dæmigerðar staðaltýpur, en sérstaklega vel heppnaðar sem slíkar.
Kaflarnir sem fjalla um Júlíus
Janus eru meira að segja uppfullir
af kaldhæðnislegum athugasemdum
um hinn dæmigerða óþokka, sem er
bráðfyndið og vel heppnað.
Söguþráðurinn er frekar dæmigerður en það sem vegur þyngra er
sprenghlægileg persónusköpun og
sögumannsrödd. Boðskapur bókarinnar er einfaldur og góður: Það er
hundleiðinlegt og jafnvel beinlínis
hættulegt að láta sér leiðast. Bókina
prýða skemmtilegar myndir eftir
Erlu Maríu Árnadóttur.
Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Sprenghlægileg bók
fyrir krakka á öllum aldri. Persónur vel
heppnaðar og söguþráður gengur upp.

YogaMoves

Nína

Halla

Vorönnin hefst 13. janúar með sjóðheitum tímum hjá
DanLidi DanceCenter & erlendum gestakennurum
OPIÐ HÚS fyrstu vikuna í REYKJAVÍK þegar önnin hefst!
Kolla

Guðrún

Lilja

Bryndís

Júlí

Javier

REYKJAVÍK-KÓPAVOGUR-GARDABÆR-HAFNARFJÖRDUR
Break | Hip Hop | NÝTT! YogaMoves & LatinFittness | JazzFunk |
Nútímadans | Jazzballett | Barnadansar: Mini-Hip Hop, Jazzballett, ballett

Vertu með frá byrjun! Skráning á dancecenter.is! Glæsileg sýning í lokin!

KENNSLUSTAÐIR
REYKJAVÍK:
Grensásvegur 14,
Mjóddin Álfabakka 14, 3.hæð

KÓPAVOGI:
HK, 2.hæð,
Digranesvegi

GARÐABÆ:
Ásgarði, 2.hæð

HAFNARFJÖRÐUR:
FH, Kapplakrika

Fáðu ÚTRÁS fyrir DansGleðina!
Öll skráning & nánari upplýsingar á
dancecenter.is. Facebook/DanceCenter RVK.
dancecenter@dancecenter.is – Sími 777 3658
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Árið sem ég varð miðaldra
BAKÞANKAR
Álfrúnar
Pálsdóttur
Í SMÁRABÍÓI
-S.G.S.,
-S.G.
-S.
.S., MBL
M
MBBL
-L. K.G., FBL



BELIEVE
LONE SURVIVOR
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
SECRET ... WALTER MITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3D 48R
THE HOBBIT 3D 48R LÚXUS
RISAEÐLURNAR 2D

KL. 3.30 - 5.40 - 7
KL. 8 - 10.35
KL. 5.30 - 8 - 9.10 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30 - 4.30 - 8
KL. 4.30
KL. 3.30


LONE SURVIVOR
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D
THE HUNGER GAMES 2

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 9
KL. 6 - 9

LONE SURVIVOR
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D

KL. 5:50 - 8 - 10:15
KL. 5:50 - 8
KL. 10.15

NÁNAR Á MIÐI.IS

Miðasala á:

og

SEINNA atvikið var alvarlegra og
afleiðingarnar langt umfram eitt svitakast. Tveir ungir herramenn trylltu lýðinn í verslunarmiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Unglingsstúlkur féllu í yfirlið,
unglingar tróðust undir í múgæsingnum
og bílar skemmdust þennan örlagaríka
dag, sem endaði með handtöku mannanna tveggja.

Í

gegnum tíðina hef ég ekki lagt það í vana
minn að strengja áramótaheit en í ár
ákvað ég hins vegar með sjálfri mér að taka
hverju gráu hári og nýrri hrukku fagnandi.
Eftir strembið ár þar sem þriðji tugurinn
læddist aftan að mér og vísitölufjölskyldan var fullmótuð ákvað ég að í ár myndi
ég sættast við hækkandi tölu. Falla ekki
í þá gryfju að lenda í krísu yfir því að
vera komin á fertugsaldur.

STÓRSTJÖRNUR sem náðu að skapa

NÚ hugsa sumir að þessu áramóta-

meiri glundroða á landinu en Hollywooddrengirnir Ryan Gosling, Ben Stiller og
Tom Cruise samanlagt, að ekki sé minnst
á popparann Bono. Stórstjörnur sem
gerðu mig kjaftstopp þar sem ég hafði
aldrei á ævinni heyrt á þá minnst, hvað
þá vitað af tilvist samskiptamiðilsins
sem skapaði þeim frægð.

heiti sé nú ekki erfitt að framfylgja
en, krakkar mínir, síðustu dagar
hafa verið prófraun. Eins og hendi
væri veifað varð ég miðaldra í
byrjun janúar 2014. Fyrsta virka
daginn eftir áramót tilkynnti
frumburðurinn hátíðlega úr aftursætinu á leiðinni í leikskólann
að í ár byrjaði hún í skóla. Kaldur sviti rann niður mjóbakið. Ég
man þegar ég var á sama aldri
og dóttir mín. Það voru tímamót. Aldur er afstæður, muldraði ég undir stýrinu á meðan
undirmeðvitundin fór snögglega
yfir gestalistann í ferminguna.

ÁMINNINGIN var harkaleg. Ég var
ekki undir það búin að þurfa að spyrja
15 ára frænku mína hverjir í ósköpunum þessir drengir væru. Ég áttaði mig á
stöðu minni af því hvernig hún svaraði
mér, með örlitlu dæsi, og gott ef hún rúllaði ekki augunum smá í leiðinni. Ég er
orðin miðaldra.

Þessir sýna á RFF 2014

VAXANDI Salsadans er vaxandi grein

hér á landi.

Ókeypis salsa
Alla þessa viku heldur SalsaIceland, dansskóli og Félag
áhugafólks um salsadans, ókeypis
námskeið í salsadansi. Ekki er
þörf að skrá sig fyrirfram, heldur
eingöngu mæta á staðinn. Áhugasamir geta mætt einir eða með
dansfélaga. SalsaIceland er til
húsa á Grensásvegi 12a, en á
fimmtudaginn verður boðið upp
á danskennslu á skemmtistaðnum
Thorvaldsen. Námskeiðinu lýkur
á föstudag þegar efnt verður til
heljarinnar dansveislu.
- kak

Sjö íslenskir hönnuðir sýna á Reykjavík Fashion Festival dagana 27.-30. mars.

Sýnd
sýnd í 3d 48 Ramma
ramma

 AV

ýÀ

LONE SURVIVOR
HOBBIT 2
JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
SECRET LIFE OF WALTER MITTY

8, 10:30
6, 10
6
5, 8, 10:20

Sjö íslenskir hönnuðir koma til með
að sýna á Reykjavík Fashion Festival í ár. Þeir eru Cintamani, Ella,
Farmers Market, JÖR by Guðmundur Jörundsson, Magnea Einars,
REY og Sigga Maija.
Hátíðin fer fram í fimmta
sinn samhliða HönnunarMars, dagana 27. til 30. mars.
Reykjavík Fashion Festival
var stofnað árið 2009. Markmið RFF er að markaðssetja
og vekja athygli á íslenskri
fatahönnun og þeirri

Ohlén, ristjóri sænska ELLE, Signy
Fardal, ritstjóri norska ELLE, og
hinn heimsfrægi tískuljósmyndari Roxanne Lowit svo einhverjir
séu nefndir. Hátíðinni er einnig
ætlað að veita áhugafólki innsýn
í heim íslenskrar tísku.
Til viðbótar verður samtímis haldin svokölluð Tískuvaka
í Reykjavík en hún mun lífga
upp á stræti miðborgarinnar
með skemmtilegum verslunar- og tískuviðburðum.

þróun og tækifærum sem í henni
felast. Fjölda erlendra og innlendra
fjölmiðla ásamt starfandi fólki í
tískuiðnaðinum er boðið á hátíðina og gefst þeim tækifæri
til að upplifa íslenska
hönnun og kynnast
hönnuðunum sjálfum. Á meðal erlendra
gesta á hátíðinni í
fyrra voru Beatrice
Luise Graf, tískuritstjóri þýska Vogue,
Hermine Coyet

- ósk

LOTTIE MOSS Þykir lík systur sinni.
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Eins og
stóra systir

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS
VÍNLANDSLEIÐ 16
150 REYKJAVÍK

Hin sextán ára Lottie Moss fetar
sín fyrstu skref í fyrirsætubransanum en hún hefur nú skrifað
undir samning við Storm Models.
Fyrirsætuskrifstofan er sú sama
og uppgötvaði stóru systur hennar, Kate Moss á JFK-flugvellinum
þegar hún var einungis fjórtán
ára. Lottie þykir mikið fyrirsætuefni en hún líkist systur sinni
þónokkuð þrátt fyrir að þær séu
einungis samfeðra. Kate Moss
skaust upp á stjörnuhimininn
þegar hún sat fyrir hálfnakin í
auglýsingu frá Calvin Klein. Hún
hefur prýtt öll helstu tískutímarit heims og verið andlit auglýsingaherferða ýmissa tískurisa
á borð við Gucci og Top Shop.
Nú er hún að nálgast fertugt og
hefur enn nóg fyrir stafni og árið
2012 lenti hún í öðru sæti Forbeslistans yfir tekjuhæstu fyrirsætur heims.

Nýtt þjónustuver
Sjúkratrygginga Íslands
opnaði 2. janúar

SAN FRANCISCO CHRONICLE



Nýtt þjónustuver Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) opnaði
að Vínlandsleið 16 í Grafarholti þann 2. janúar sl.


ROLLING STONE

SÍ annast framkvæmd sjúkra- og slysatrygginga.
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Frekari upplýsingar:
• Þjónustuver SÍ – Vínlandsleið 16, Reykjavík
• www.sjukra.is
• Réttindagátt – mínar síður á www.sjukra.is
• sjukra@sjukra.is
• Sími 515-0000
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Verið hjartanlega velkomin
á nýjan stað á nýju ári!
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KATE MOSS
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Samstíga listakonur
í Óraunveruleikjum

Eﬂing-stéttafélag
Verkalýðsfélagið Hlif
Verkalýðs- og sjómannafélag Keﬂavíkur og nágrennis

Nýr kjarasamningur
á almennum vinnumarkaði

„Í fyrsta sinn sem ég bý til tónlist alveg ein opinberlega,“ segir Urður Hákonardóttir í Gus Gus. Hún bjó til danssýninguna Óraunveruleiki.
Urður Hákonardóttir tónlistarkona
býr til tónlist í danssýningunni
Óraunveruleikjum. Sýningin er
samstarf hennar og dansaranna
Þyri Huldar Árnadóttur, og Valgerðar Rúnarsdóttur, og verður
frumsýnd á fimmtudaginn.
„Þetta er eiginlega í fyrsta sinn
sem ég bý til tónlist alveg ein opinberlega,“ segir Urður, en hún er í
hljómsveitinni Gus Gus.
„Ég kynntist Þyri Huld þegar
Gus Gus gerði sýninguna Á vit
með Reykjavík Dance Production.
Þá bar ég ekki ein ábyrgð á tónlistinni, eins og núna. Í gegnum Þyri
og hina dansarana kynntist ég Valgerði, en ég hafði kannast við hana
í gegnum tíðina. Við vorum allar
spenntar fyrir því að gera eitthvað
saman.“
Í Óraunveruleikjum lögðu stelpurnar upp með að rannsaka hver
væru mörk hins raunverulega
heims og óraunveruleikans. „Þetta
er auðvitað mjög vítt efni, og við
komumst ekki að neinni niðurstöðu
beinlínis. Allt í heiminum heyrir
auðvitað undir raunveruleika og
óraunveruleika. Það er ekki allur
heimurinn undir í verkinu samt
sem áður, þetta er enginn endapunktur í stúdíu á alheiminum,
heldur okkar ferðalag í gegnum
þessar pælingar. Á æfingaferlinu
var ímyndaraflið okkur hugleikið,
og einnig tálsýnir og sjónhverfingar. Þetta þróaðist út í einhvers
konar leiki. Það er einkar viðeigandi, því í leikhúsi á maður á að
leika sér. Við erum að leika okkur
og hvetjum áhorfendur til að leika
sér.“
Urður er ánægð með samstarfið við Þyri og Valgerði. „Þær eru
æðislegir listamenn. Við höfum
verið mjög samstíga í öllu sem við
höfum gert. Ég fór ekki bara heim
og bjó til lag. Öll tónlist hefur orðið
til á æfingum þar sem dansinn

– Póstatkvæðagreiðsla er haﬁn

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI.

Haﬁn er sameiginleg póstatkvæðagreiðsla um nýjan
kjarasamning Eﬂingar-stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins
Hlífar og Verkalýðs- og sjómannafélags Keﬂavíkur og
nágrennis við Samtök atvinnulífsins fyrir störf á
almennum vinnumarkaði.
Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn í ofangreindum félögum
sem vinna eftir þessum samningi og greiddu félagsgjöld til
einhvers þessara félaga í okt/nóv. sl.
Kjörgögn og kynningarefni hefur verið sent út samkvæmt
kjörskrá.
Fái einnhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki send
kjörgögn, getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu síns
stéttarfélags og fengið sig færðan á kjörskrá og greitt
atkvæði, enda leggi viðkomandi fram launaseðil sem sanni
afdregin félagsgjöld í okt/nóv. 2013.
Tekið er við kjörskrárkærum samkvæmt framansögðu
til kl. 12.00 miðvikudaginn 22. janúar en þá lýkur atkvæðagreiðslu um samninginn.

varð til. Við höfum allar verið með
puttana í öllu. Þó að ég hafi umsjón
með tónlistinni þá eiga þær líka
einhvern heiður að henni, og það er
eins með annað í sýningunni.“
Hópurinn frumsýnir Óraunveruleiki í Kassanum í Þjóðleikhúsinu
fimmtudaginn 16. janúar. Aðrar
sýningar eru 17., 25., og 26. janúar.
Aðeins þessar fjórar sýningar.

Við höfum allar verið
með puttana í öllu. Þó að
ég hafi umsjón með
tónlistinni þá eiga þær líka
einhvern heiður að henni,
og það er eins með annað í
sýningunni.

ugla@fréttabladid.is
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Mik nýlegra bíla

Athugið. Til þess að tryggt sé að atkvæðið berist kjörstjórn
fyrir lok tímafrests þá er nauðsynlegt að póstleggja svarumslagið í síðasta lagi laugardaginn 18. janúar.
En þeir sem það vilja geta skilað svarumslaginu á skrifstofu
félaganna til kl. 12.00 miðvikudaginn 22. janúar en þá lýkur
atkvæðagreiðslu um samninginn.

Reykjavík, 9. janúar 2014.

Urður Hákonardóttir

LÆKKAÐU

REKSTRARKOSTNAÐINN

Verð: 10.270.000 kr.
Volvo XC90 Momentum D5 AWD UUV86
Skráður
ður des. 2012, 2,4TDCi dísil,
dís sjálfsk.
n 40.000 km.
Ekinn
ð

Í ábyrg

Kjörstjórn
Flóabandalagsins

Nýlegir bílar hafa mun
lægri rekstrarkostnað en
eldri bílar. Viðhaldið er
minna og eyðslan lægri.
Kynntu þér málið!

Tilboð: 2.750.000 kr.
Mazda3 Advance UZR99

Skráður mars 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 35.000 km.
ð
Ásett verð: 2.950.000 kr. Í ábyrg

Verð: 1.990.000 kr.
Ford Fiesta Trend BHV32

Skráður maí 2013, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 34.000 km.
rgð

Í áby

Tilboð: 2.990.000 kr.
á
Fylgstu með

FACE
FACEBOOK
Notaðir bílar
- Brimborg

a
Tilboðsbílarnir far
beint á Facebook!

Ford Focus Trend Edition
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Skoðaðu úrvalið á

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Sö

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

JTE22

Skráður apr. 2013, 1,6TDCi dísil, beinsk.
Ekinn 31.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.190.000 kr. Í áby

Við tökum notaða
áo bílhinangstþæinðnu uvperpðíi
g þú getur fengið
m
- ilmligögjöufleinikai áláneanðgar
útborgun. i
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SPORT

Verkjastillandi
bólgueyðandi
Veldur síður
lyfjaáhrifum um
allan líkamann eins
og þegar töflur eru
teknar inn

Aron segir meiðslin ekki alvarleg

Elísa til Svíþjóðar

HANDBOLTI Aron Pálmarsson meiddist á ökkla snemma í leiknum

FÓTBOLTI Elísa Viðarsdóttir hefur

gegn Noregi í gær og spilaði ekkert eftir að hafa skorað tvö mörk
á fyrstu tíu mínútum leiksins.
„Ég sneri mig á ökkla og fékk smávægilega tognun.
Ég verð þó klár í næsta leik,“ sagði Aron í samtali við
Fréttablaðið eftir leikinn í gær.
„Þetta var sárt. Það var vont að lenda og bremsa
sig niður. En liðið var að spila frábærlega þannig að
þjálfarinn hefði eflaust ekkert skipt mér inn á,“ sagði
hann í léttu bragði. „Ég fæ nú tvo daga til að gera
mig kláran í næsta leik og ég verð tilbúinn.“
Aron hafði verið að glíma við hnémeiðsli í nokkurn
tíma en var í góðu standi fyrir leikinn í dag. „Það er búið
að tala um þetta helvítis hné á mér í marga mánuði. En
þá stíg ég ofan á einhvern Norðmann og misstíg mig.
- hbg
Það var frekar svekkjandi,“ bætti Aron við.

ákveðið að semja við sænska úrvalsdeildarfélagið Kristianstad og verður
þar með fjórði Íslendingurinn hjá
liðinu. Fyrir voru Guðný Björk Óðinsdóttir, Sif Atladóttir og þjálfarinn
Elísabet Gunnarsdóttir. Margrét
Lára, systir Elísu, var sömuleiðis hjá
félaginu en tekur sér frí frá boltanum
þetta árið þar sem á von á barni.
Elísa, sem er 22 ára gömul, hefur
leikið með ÍBV allan ferilinn. Hún
hefur verið fyrirliði liðsins síðustu ár
og á að baki 110 leiki í deild og bikar.
Hún skoraði í þeim tíu mörk.

FRÁBÆR INNKOMA Rúnar Kárason kom inn á og skoraði fjögur falleg mörk fyrir Ísland gegn Noregi.

Strákarnir okkar sýndu Norðmönnum í gær að Ísland er enn betri handboltaþjóð
er Ísland vann sannfærandi ﬁmm marka sigur, 31-26. Strákarnir mættu í leikinn
sem grenjandi ljón og gengu nánast frá leiknum á upphafsmínútunum.
Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Daníel
Rúnarsson
Frá EM í Álaborg

HANDBOLTI Handboltasérfræðingar
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FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tróðu upp í Norðmenn

danielr@365.is

Fæst án lyfseðils

- esá

höfðu miklar áhyggjur af varnarleik íslenska liðsins fyrir mótið en
strákarnir sýndu strax í byrjun að
þær áhyggjur voru með öllu óþarfar. Þeir mættu gríðarlega einbeittir
út á völlinn, grimmir sem aldrei
fyrr og smelltu í lás strax í upphafi.
Norðmenn vissu vart sitt rjúkandi ráð. Þeir voru í vandræðum
með að koma skoti á markið og
fengu síðan vel útfærð hraðaupphlaup í andlitið hvað eftir annað.
Eftir aðeins sjö mínútur var staðan
orðin 6-1 og strákarnir að leika við
hvurn sinn fingur. Það var hreinn
unaður að fylgjast með þeim á vellinum.
Mesti móðurinn var farinn af
mönnum eftir rúmlega tíu mínútna leik. Þá náðu Norðmenn að
minnka muninn í þrjú mörk, 8-5, en
þá sögðu strákarnir okkar hingað
og ekki lengra. Þeir skelltu aftur í

fluggírinn og breikkuðu bilið á ný.
Mestur var munurinn í hálfleiknum sjö mörk, 16-9, en sex mörkum
munaði í hálfleik, 16-10.
Þessi hálfleikur var í einu orði
sagt stórkostlegur og eflaust
enginn sem átti von á slíkri
frammistöðu, nema kannski leikmennirnir sjálfir.
Það var ekki alveg sami kraftur í leik íslenska liðsins framan
af síðari hálfleik. Ákveðið agaleysi var í leik beggja liða og því
fylgdu margar sveiflur. Norðmenn
minnkuðu muninn í þrjú mörk og
Ísland svaraði með því að ná fimm
marka forskoti að bragði. Alltaf
þegar Norðmenn voru að komast
nálægt svaraði Ísland með stæl.
Það var alltaf einhver til í að stíga
upp og Norðmenn minnkuðu muninn aldrei í meira en þrjú mörk.
Sigur íslenska liðsins var glæsilegur. Eftir mikið mótlæti í undirbúningnum þjappaði liðið sér
saman og skilaði frábærum leik.
Fyrri hálfleikur var flugeldasýning
og liðið sýndi síðan mikinn styrk í
þeim seinni. Liðið varð fyrir áfalli
snemma leiks þegar Aron Pálmarsson meiddist en það breytti engu.
Það lögðu allir sín lóð á vogarskál-

arnar. Þessi sigur lofar góðu fyrir
framhaldið. Þjálfarinn treysti
mörgum leikmönnum, rúllaði á
mörgum mönnum og allir stóðu
fyrir sínu.
Járnmaðurinn Guðjón Valur fór
fyrir sínu liði í leik sem fæstir
bjuggust við að hann myndi spila.
Ótrúlegur íþróttamaður sem sýndi
mátt sinn enn eina ferðina. Ásgeir
Örn sýndi mikinn andlegan styrk
með því að bugast ekki eftir að illa
hafði gengið framan af. Hann steig
svo upp og skilaði flottum leik.
Rúnar leysti hann vel af hólmi og
skoraði flott mörk. Hægri vængurinn að skila sínu og rúmlega það.
Varnarleikurinn var frábær frá
fyrstu mínútu. Sverre og Vignir
eins og klettar og rifu aðra með
sér. Þegar vörnin skilar sínu þá
dettur Björgvin Páll í stuð og á því
var engin undantekning núna. Hinn
einlægi fögnuður hans eftir hvert
varið skot er smitandi, bæði til liðsins og ekki síst áhorfenda sem voru
frábærir.
Þetta var samt sigur liðsheildar.
Liðs sem hefur risastórt hjarta og
mikið stolt. Með þennan baráttuanda að vopni óttast ég ekki framhaldið.

Hrokinn sprakk framan í þá
Ásgeir Örn Hallgrímsson sagði yﬁrlýsingaglaða Norðmenn hafa kveikt í sér.
HANDBOLTI „Ég endurræsti bara

tölvuna,“ sagði ein af hetjum
íslenska liðsins í gær, Ásgeir Örn
Hallgrímsson, afar kátur. Það
hafði gengið mjög brösuglega hjá
honum framan af leik en hann
fór hamförum í síðari hálfleik er
Ísland gekk frá leiknum.
„Þetta var ekkert frábær leikur
hjá mér. Það var slatti af mistökum hér og þar. Ég fylgdi bara lið-

inu. Strákarnir voru að spila vel og
þá datt maður bara inn í það líka.
Það þýddi ekkert að draga sig inn
í skel heldur varð ég að sýna að ég
hefði eitthvað fram að færa. Vonandi heldur þetta áfram.“
Einn af handboltasérfræðingum
Noregs sagði fyrir leikinn að
íslenska landsliðið væri það lélegasta sem Ísland hefði haft á öldinni. Það kunnu strákarnir ekki

að meta. „Ég veit ekki alveg
hvaðan þeir höfðu þennan hroka.
Mér fannst þeir vera ansi yfirlýsingaglaðir. Við vinnum þá
nánast alltaf á stórmótum og þetta
er bara rugl í þeim. Það sprakk í
andlitið á þeim. Þessi sigur gefur
okkur mikið. Við vorum flottir á
löngum köflum núna og slæmu
kaflarnir voru stuttir.“
- hbg

Fyrsti þáttur á Stöð 2 í kvöld kl. 21:30
Matthew McConaughey og Woody Harrelson leika aðalhlutverkin í spennuþáttaröðinni True Detective. Þættirnir verða sýndir innan við sólarhring eftir
frumsýningu þeirra í Bandaríkjunum.

Ólafur Darri Ólafsson fer með hlutverk í þessari frábæru þáttaröð.

Frábærir þættir sem fá hæstu
einkunn hjá Variety, Entertainment
Weekly og The Hollywood Reporter.

7.990 kr.
+ 0 kr.
kr.
180.00a0ður
sparn m
nuðu

á 36 má

Internet og heimasími fylgir
sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár,
Tónlist.is í þrjá mánuði og Stöð 2 Vild á aðeins 7.990 kr.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!
Tilboðið býðst út janúar.
Skoðaðu málið á
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ÚRSLIT

Liverpool skoraði ﬁmm og City á toppinn

EM Í HANDBOLTA

Toppliðin unnu öll í ensku úrvalsdeildinni um helgina en Arsenal getur komist aftur í efsta sætið í kvöld.

A-RIÐILL
TÉKKLAND - AUSTURRÍKI
DANMÖRK - MAKEDÓNÍA

20-30 (9-14)
29-21 (12-8)

STAÐAN
Austurríki
Danmörk
Makedónía
Tékkland

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

30-20
29-21
21-29
20-30

2
2
0
0

B-RIÐILL
ÍSLAND - NOREGUR

31-26 (16-10)

Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson
9/2 (11/3), Ásgeir Örn Hallgrímsson 6 (9), Rúnar
Kárason 4 (7), Snorri Steinn Guðjónsson 3/2 (5/3),
Þórir Ólafsson 3 (6), Arnór Atlason 3 (9), Aron
Pálmarsson 2 (3), Vignir Svavarsson 1 (2), Gunnar
Steinn Jónsson (1).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 15 (40/3,
38%), Aron Rafn Eðvarðsson 1/1 (2/2, 50%).

Fiskuð víti: 6 (Guðjón Valur 1, Ásgeir 1, Snorri
Steinn 1, Vignir 1, Róbert 1, Gunnar Steinn 1).
Utan vallar: 10 mínútur.
Noregur - Mörk (skot): K. Kjelling 7 (9), H. Reinkind 6 (9), H. Tvedten 4/4 (7/5), A. Lindboe 3 (3), C.
O‘Sullivan 3 (5), M. Gullerrud 1 (1), S. Sagosen 1 (1),
B. Myrhol 1 (4), K. Björnesen (1), E. Hansen (4).
Varin skot: Magnus Dahl 18/2 (36/4, 50%), Ole
Erevik 5 (18/2, 28%).
Utan vallar: 8 mínútur.

Dómarar: M. Gubica og B. Milosevic, Króatíu.

SPÁNN - UNGVERJALAND

34-27 (17-10)

STAÐAN
Spánn
Ísland
Noregur
Ungverjaland

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

34-27
31-26
26-31
27-34

2
2
0
0

NÆSTU LEIKIR
UNGVERJALAND - ÍSLAND MIÐ. KL. 17.00
NOREGUR - SPÁNN
MIÐ. KL. 19.15

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
HULL - CHELSEA

0-2

0-1 Eden Hazard (56.), 0-2 Fernando Torres (87.).

SOUTHAMPTON - WEST BROM

1-0

1-0 Adam Lallana (66.).

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE

2-0

1-0 Christian Eriksen (50.), 2-0 Jermain Defoe (72.).

FULHAM - SUNDERLAND

1-4

0-1 Adam Johnson (29.), 0-2 Ki Sung-Yueng (41.),
1-2 Steve Sidwell (52.), 1-3 Johnson (69.), 1-4
Johnson, víti (85.).

EVERTON - NORWICH

2-0

1-0 Gareth Barry (23.), 2-0 Kevin Mirallas (59.).

CARDIFF - WEST HAM

0-2

0-1 Carlton Cole (42.), 0-2 Mark Noble (93.).

MANCHESTER UNITED - SWANSEA

2-0

1-0 Antonio Valencia (47.), 2-0 Danny Welbeck (59.).

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY

0-2

0-1 Edin Dzeko (8.), 0-2 Alvaro Negredo (95.).

STOKE - LIVERPOOL

3-5

0-1 Sjálfsmark (5.), 0-2 Luis Suarez (32.), 1-2 Peter
Crouch (39.), 2-2 Charlie Adam (45.), 2-3 Steven
Gerrard, víti (51.), 2-4 Suarez (71.), 3-4 Jonathan
Walters (85.), 3-5 Daniel Sturridge (87.).

STAÐA EFSTU LIÐA
Man. City
Chelsea
Arsenal
Liverpool
Everton
Tottenham
Man. United

21
21
20
21
21
21
21

15
14
14
13
11
12
11

2
4
3
3
8
4
4

4
3
3
5
2
5
6

59-23
40-19
39-18
51-26
34-19
26-25
35-24

úrslit í ensku úrvalsdeildinni um
helgina. Liðin í toppbaráttunni
unnu öll sína leiki og Arsenal, sem
var á toppnum fyrir helgina, getur
endurheimt efsta sætið með sigri á
Aston Villa í kvöld.
Chelsea fór á toppinn á laugardaginn með sigri á Hull en
Manchester City hrifsaði efsta
sætið til sín í gær er liðið vann
Newcastle á útivelli, 2-0. Sigurinn
var þó umdeildur en Cheick Tiote
skoraði mark í stöðunni 1-0 sem

var dæmt af vegna rangstöðu. Líklega hefði átt að dæma markið gilt.
Síðara mark City var svo skorað í
uppbótartíma.
„Ég skil ekki þessa ákvörðun,“
sagði Alan Pardew, stjóri Newcastle, eftir leikinn. „Þetta var
röng ákvörðun hjá dómaranum og
því miður hafði hún mikil áhrif.
Þetta var glæsilegt mark og hefði
átt að gilda.“
Liverpool sýndi svo mátt sinn og
megin í síðari leik gærdagsins með
5-3 sigur á Stoke. Það var fyrsti

sigur Liverpool á Britannia-leikvanginum í úrvalsdeildarleik.
Luis Suarez skoraði tvívegis
fyrir Liverpool og er nú kominn
með 22 deildarmörk. „Við gerðum
mistök í vörninni sem við þurfum
að skora en það var frábært að
koma hingað og skora fimm mörk,“
sagði Brendan Rodgers, stjóri
Liverpool.
Manchester United vann sinn
fyrsta sigur á árinu þegar að
liðið hafði betur gegn Swansea á
laugardaginn, 2-0.
- esá

22 MÖRK Luis Suarez fagnar öðru
marka sinna í gær.
NORDICPHOTOS/GETTY

Náðum að vekja dýrið í okkur

Hraðaupphlaup: 6 (Guðjón Valur Sigurðsson 3,
Ásgeir Örn 1, Arnór 1, Vignir 1).

Hraðaupphlaup: 4.

FÓTBOLTI Lítið var um óvænt

47
46
45
42
41
40
37

Þjálfarinn Aron Kristjánsson og Guðjón Valur Sigurðsson fyrirliði voru með báða fætur á jörðinni en eðlilega afar kátir með ﬂottan sigur á Noregi. Ummæli um lélegt íslenskt landslið höfðu áhrif á íslenska liðið.
HANDBOLTI „Þetta var flott byrjun og ég var

ánægður með strákana. Það gerðu allir það sem
ætlast var til af þeim. Það voru allir að skila
sínu í þessum leik,“ sagði fyrirliðinn Guðjón
Valur Sigurðsson eftir sigurinn sæta á Norðmönnum í gær.
Guðjón sagði að allir leikmenn Noregs væru
miklir heiðursmenn en hann hefur ekki sömu
sögu að segja af norska handboltasérfræðingnum sem sagði þetta íslenska landslið vera það
lélegasta sem Ísland hefði teflt fram á öldinni.
„Það er æðislegt að hlusta á svona sérfræðing. Ég efast um að norsku leikmennirnir séu
glaðir með þetta. Norsku leikmennirnir bera
virðingu fyrir okkur. Það þurfti enga aukahvatningu fyrir þennan leik en það var ágætt
að fá hana samt,“ sagði fyrirliðinn og glotti við
tönn.
„Við spiluðum af svipaðri getu og ég bjóst við
en ég átti ekki von á þessari frábæru byrjun.
Norðmenn eru með mjög frambærilegt lið og
við vissum að þetta yrði slagur. Við réðum
vel við allt þeirra og hleyptum þeim aldrei of
nálægt okkur.“
Spila ekki nema ég treysti mér til þess
Óvissa var um hvort Guðjón Valur gæti spilað á þessu móti og fáir bjuggust við honum í
þessum leik. Það var ekki að sjá að skortur á
undirbúningi hamlaði hornamanninum frábæra
því hann var stórkostlegur í leiknum og skoraði
níu mörk. „Mér leið bara vel og ég spila ekki
nema ég treysti mér algjörlega til þess. Þegar
ég haltraði aðeins þá rákum við hnén saman.
Þetta var ekki kálfinn sem hefur verið að trufla
mig. Ég er í fínu lagi og fer ekki í treyju nema
ég sé klár í að spila.“
Varnarleikurinn frábær frá upphafi
Landsliðsþjálfarinn Aron Kristjánsson var
óspar á brosið eftir leik. Eftir mjög erfiðan
undirbúning fyrir EM blómstruðu strákarnir
hans gegn Noregi í gær.
„Við vissum eiginlega ekki alveg við hverju
mátti búast. Við vorum mjög vel undirbúnir
fyrir þennan leik. Áttum fín svör við þeirra
leik og varnarleikurinn var frábær frá upp-

Í HÁLOFTUNUM Guðjón Valur Sigurðsson skorar hér eitt af níu mörkum sínum í leiknum í gær.

hafi. Við gátum því refsað með hraðaupphlaupum. Sóknarleikurinn var svo mjög beittur nánast allan leikinn,“ sagði Aron en hann gat ekki
kvartað yfir ótrúlegri byrjun sinna manna.
Ungverjar með klóka leikmenn
„Það var búið að vinna í því að stilla spennustigið vel fyrir fyrsta leikinn og það virðist
hafa virkað,“ sagði þjálfarinn en umræða var
í Noregi um lélegt íslenskt lið. Gat hann ekki
nýtt sér það? „Jú, að sjálfsögðu. Við nýttum
okkur það og fleira. Við reyndum að vekja dýrið

henry@frettabladid.is

og

GOLFFERÐIR
Bókaðu golfferðina þína á www.gbferdir.is eða í síma 534 5000

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

í okkur fyrir leik og það gekk upp. Dýrið var til
staðar en samt yfirvegun.“
Ungverjar bíða handan við hornið og verður
mikil vinna hjá þjálfarateyminu að undirbúa
liðið fyrir þann leik, en hvað þarf helst að bæta?
„Þeir eru öðruvísi lið. Hávaxnari, sterkir en
seinir á fótunum. Vörnin verður að halda gegn
þeim enda þeir með klóka leikmenn,“ sagði
Aron en hann var sjálfur klókur í dag. Rúllaði
liðinu vel og skipti rétt inn á. Klassaframmistaða hjá honum rétt eins og hjá leikmönnunum.

frá kr.

kynna:

99.000pr. mann í tvíbýli
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.20
Eitthvað annað

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM957

Lóa Pind Aldísardóttir fjallar
um fólkið á bak við íslensk
sprotafyrirtæki, fólk sem
þorir að stíga út úr þægindaramma launþegans og láta
drauminn um að gera eitthvað annað rætast.

Morgunþátturinn á
FM957 með þeim
Sverri Bergmann og
Ernu Hrönn. Morgunþátturinn er alla virka
morgna milli 07
til 10 í boði
Cocoa Puffs.

Eldsnöggt með Jóa Fel

Golden Globe Awards 2014 EM-stofa

STÖÐ 2 GULL KL. 21.15 Ellefta
þáttaröðin með sjónvarpskokknum og
bakarameistaranum Jóa Fel. Hann snýr
nú aftur ferskari en nokkru sinni fyrr til
að kenna okkur að elda gómsæta rétti
án mikillar fyrirhafnar og af hjartans
lyst.

STÖÐ 3 KL. 20.30 Samantekt.
Útsending frá Golden Globeverðlaunahátíðinni 2014 sem fram fer í
Hollywood.

Sigling
15-22. júní 2014

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Malcolm In The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Miami Medical
11.00 Glory Daze
11.45 Galapagos
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor
13.45 Wipeout USA
14.35 Family is a Family is a Family
15.20 ET Weekend
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan

Frá kr.

177.200

á mann í tvíbýli með allt innifalið

Viku
kusi
sigling um Eystrasallti
tið
ð er ógleymanleg
eg u
upplifun. Viðkomustaðir í siglingunni eru glæsilegar stórrbo
borgir Eystrasaltsins:
Stokkhólmur,
r, T
Tallin , St. Pétursbo
borrg og Wamemünde í Þýskalandi.
Fallegarr b
borgir sem svo sa
ann
nnarlega eru ríkar af sögu, menningu
og ei
einstaklega fallegu
gum
m byggingum. Hver og ein hefur á sín
sérkenni og sjar
arm
ma sem gaman er að skoða og upplifa. Fræðandi
og skemm
mti
tillegar kynnisferðir eru í boði á hverjum áfangastað.

18.23 Veður

Frá kr. 177.200 netverð á mann í tvíbýli í klefa án
glugga með allt innifalið.
Innifalið: Flug, skattar, vikusigling með öllu inniföldu og hafnargjöld.

17.10 Extreme Makeover. Home Edition
17.55 Hart of Dixie
18.40 The New Normal
19.00 Make Me A Millionaire Inventor
19.45 Dads (9:22)
20.10 Mindy Project (18:24)
20.30 Golden Globe Awards 2014

17.20 Froskur og vinir hans

- samantekt Útsending frá Golden
Globe-verðlaunahátíðinni 2014 sem
fram fer í Hollywood.
22.00 The Glades (4:13).
22.45 Men of a Certain Age (6:10) .
23.30 Pretty Little Liars (18:24)
00.10 Nikita
00.50 Justified
01.35 Make Me A Millionaire Inventor
02.20 Dads
02.45 Mindy Project
03.10 The Glades
03.55 Men of a Certain Age
04.40 Tónlistarmyndbönd

18.30 Landinn

18.00 Þrekmótaröðin 2013
18.20 Táknmálsfréttir
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.00 EM í Handbolta - Svíþjóð-

Svartfjallaland Bein útsending frá
seinni hálfleik í viðureign Svía og Svartfellinga á EM í handknattleik í Danmörku.
20.45 EM stofa Í þættinum fer Björn

Bragi Arnarsson ásamt góðum gestum
yfir leiki dagsins og stöðuna á Evrópumeistaramótinu í handknattleik 2014.
málaþáttaröð byggð á sögum eftir Elsebeth Egholm um Dicte Svendsen blaðamann í Árósum. Meðal leikenda eru
Iben Hjejle, Lars Brygmann, Lars Ranthe,
Ditte Ylva Olsen og Lærke Winther
Andersen. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.

18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Eitthvað annað (4:8).
19.45 Mom (9:22).
20.05 Nashville (2:20) Önnur þáttaröð

þessara frábæru þátta.
20.50 Hostages (14:15)
21.30 True Detective (1:8) Spennandi

þættir með Matthew McConaughey og
Woody Harrelson í aðalhlutverkum. Lögreglumennirnir Rustin Cohle og Martin
Hart rannsaka hrottalegt morð á ungri
konu í Louisiana árið 1995.
22.15 American Horror Story (1:13)

Önnur þáttaröð þessara dulmögnuðu
þátta. Nú eru nýjar söguhetjur kynntar til
leiks og sagan er ekkert tengd þeirri sem
sögð var í fyrstu þáttaröð.
23.25 The Mentalist
00.10 Bones
00.55 Orange is the New Black

07.00 Ævintýri Tinna 07.22 Brunabílarnir
07.43 Latibær 07.55 Sumardalsmyllan 08.00
Ljóti andarunginn og ég 08.23 Elías 08.34
Ævintýraferðin 08.47 UKI 08.52 Tommi
og Jenni 09.00 Könnuðurinn Dóra 09.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.46 Doddi litli
og Eyrnastór 10.00 Áfram Diego, áfram! 10.24
Svampur Sveins 10.46 Hvellur keppnisbíll 10.56
Rasmus Klumpur og félagar 11.00 Ævintýri
Tinna 11.22 Brunabílarnir 11.43 Latibær 11.55
Sumardalsmyllan 12.00 Ljóti andarunginn og
ég 12.25 Elías 12.36 Ævintýraferðin 12.48 UKI
12.53 Tommi og Jenni 13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 13.46 Doddi
litli og Eyrnastór 14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveins 14.46 Hvellur keppnisbíll
14.56 Rasmus Klumpur og félagar 15.00 Ævintýri
Tinna 15.22 Brunabílarnir 15.43 Latibær 15.55
Sumardalsmyllan 16.00 Ljóti andarunginn og
ég 16.25 Elías 16.36 Ævintýraferðin 16.48 UKI
16.53 Tommi og Jenni 17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 17.46 Doddi
litli og Eyrnastór 18.00 Áfram Diego, áfram!
18.24 Svampur Sveins 18.46 Hvellur keppnisbíll 18.56 Rasmus Klumpur og félagar 19.00
Ævintýraferðin 20.20 Sögur fyrir svefninn

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið (Páll Hjaltason) Egill

Helgason ræðir við Pál Hjaltason, formann stýrinefndar um aðalskipulag
Reykjavíkur, um nýtt aðalskipulag sem
var samþykkt stuttu fyrir jól.
22.45 Saga kvikmyndanna– Barist

við valdið - Mótmælabíó á níunda áratugnum
23.50 Kastljós
00.10 Fréttir
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers

01.40 Sons of Tucson

08.25 Dr. Phil

02.45 Rise Of The Planet Of The Apes
04.25 True Detective

16.35 Meistaradeild Evrópu. Juven-

tus - Real Madrid
18.20 Ensku Bikarmörkin 2014
18.50 Blackburn - Man. City
20.30 Spænsku mörkin 2013/14
21.00 Atletico - Barcelona
22.40 Espanyol - Real Madrid

07.00 Stoke - Liverpool

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men
Grey‘s Anatomy (1:24) Níunda
sería þessa vinsæla dramaþáttar.
20.45 Sjálfstætt fólk.
21.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (8:12)
21.45 Ally McBeal (12:23)
22.30 Without a Trace (17:23)
23.10 Mannshvörf á Íslandi
23.40 Heimsendir
00.20 Nikolaj og Julie
01.05 Anna Pihl
01.50 Sjálfstætt fólk
02.15 Eldsnöggt með Jóa Fel
02.40 Ally McBeal
03.30 Without a Trace
04.15 Tónlistarmyndbönd
17.50
18.20
18.45
19.10
19.35
20.00

09.10 Pepsi MAX tónlist
15.50 Top Gear´s Top 41
17.35 Dr. Phil
18.20 Judging Amy
19.05 Cheers
19.30 Happy Endings (19:22)
19.55 Trophy Wife (2:22)
20.20 Top Chef (6:15)
21.10 Hawaii Five-0 (10:22) Steve

McGarrett og félagar handsama hættulega glæpamenn í skugga eldfjallanna á
Havaí í þessum vinsælu þáttum.
22.00 CSI (2:22) Vinsælasta spennu-

þáttaröð frá upphafi þar sem Ted Danson fer fyrir harðsvíruðum hópi rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas.
22.50 CSI (17:23) Endursýningar frá

14.50 Hull - Chelsea

upphafi á þessum m-ögnuðu þáttum
þar sem Grissom fer fyrir harðsvíruðum
hópi rannsóknarmanna í Vegas.

16.30 Tottenham - Crystal Palace

23.35 Law & Order. Special Victims

13.10 Cardiff - West Ham

18.10 Man. Utd. - Swansea
19.50 Aston Villa - Arsenal Beint
22.00 Messan

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

17.46 Skoltur skipstjóri

21.10 Dicte (7:10) (Dicte) Dönsk saka-

05.15 Fréttir og Ísland í dag

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • www.heimsferdir.is

17.39 Engilbert ræður

18.47 Íþróttir

02.05 Hellcats

Ath. Sértilboð í sölu til 27. janúar!

17.27 Gretti

18.30 Fréttir

23.00 The Big Bang Theory

ENNEMM / SIA • NM60917

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath.
At að verð getur b
breyst án fyrirvara.

Vikusigling um Eystrasaltið á
Costa Fortuna með allt innifalið

SJÓNVARPIÐ KL. 20.45 Í þættinum
fer Björn Bragi Arnarsson ásamt góðum
gestum yﬁr leiki dagsins og stöðuna
á Evrópumeistaramótinu í handknattleik 2014.

23.20 Football League Show 2013/14
23.50 Aston Villa - Arsenal
01.30 Messan

Unit
11.30 New Year‘s Eve

00.20 Hawaii Five-0

13.30 The September Issue

01.10 CSI. New York

15.00 Ruby Sparks

02.00 Pepsi MAX tónlist

16.45 New Year‘s Eve
18.45 The September Issue
20.15 Ruby Sparks
22.00 The Double

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Eldhús Meistaranna
21.00 Vafrað um Vesturland 21.30 Stormað um
Hafnarfjörð

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

23.35 Ted
01.20 Me, Myself and Irene
03.15 The Double

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

08.10 PGA Tour 2014 11.40 Feherty 12.25
Tvöfaldur skolli 13.00 PGA Tour 2014 16.30
Feherty 17.15 Inside The PGA Tour 2014 17.40
Tvöfaldurskolli 18.15 Einvígið á Nesinu 19.05
1998 Augusta Masters official film 20.00 PGA
Tour 2014 23.30 Feherty

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
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Þurftu að sækja ﬂeiri stóla á frumsýninguna

MÁNUDAGSLAGIÐ

Grínhópurinn Mið-Ísland hefur bætt við aukasýningum á nýrri uppistandsröð sinni, vegna mikilla vinsælda.

„Mánudagslagið er auðvitað Free
Willy Song með Michael Jackson.
Það er gott að dansa við það um
stofuna í Grafarvogi eins og kátur
Keikó.“
Helga Braga Jónsdóttir leikkona.

„Þetta gekk frábærlega. Við fylltum
hvert einasta sæti og þurftum
að fjölga stólum svo allir kæmust fyrir,“ segir Halldór Halldórsson, betur þekktur sem Dóri DNA,
um frumsýningu grínhópsins MiðÍslands á nýrri uppistandsröð í Þjóðleikhúskjallaranum á föstudagskvöld. Sýningin er titluð Áfram
Mið-Ísland! en uppistandsröð þeirra
félaga í fyrra naut mikilla vinsælda
og var sótt af meira en 10 þúsund
gestum. Meðal gesta á frumsýningunni á föstudagskvöld voru Gísli

Marteinn Baldursson sjóvarpsmaður, Örn Úlfar Sævarsson, fyrrum dómari í Gettu betur, Margrét
Erla Maack fjölmiðlakona og Steinþór Helgi Arnsteinsson tónlistariðnaðarmaður. Grínhópurinn hefur
nú ákveðið að fjölga sýningum rækilega, enda eftirspurn eftir miðum
gífurleg. „Við höfum bætt við aukasýningum öll föstudagskvöldin sem
við sýnum. Á morgun munum við
svo tilkynna um enn fleiri sýningar. Viðtökurnar eru alveg stórkostlegar,“ bætir Dóri við.
- kak

FRÁBÆR
VIÐBRÖGÐ

Uppselt var á
báðar sýningar
Mið-Íslands um
helgina. Hér má
sjá þá félaga
eftir frumsýninguna á
föstudagskvöld,
sátta með
dagsverkið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tónelskir læknar halda tónleika
Upphaf tónleikanna má rekja til þeirrar umræðu í samfélaginu að læknar séu músíkalskari en aðrar stéttir samfélagsins. Þeir troða upp
á Café Rosenberg seinna í mánuðinum. Haukur Heiðar, söngvari Diktu, mun syngja lög eftir Helga Júlíus Óskarsson hjartalækni.
„Þetta eru fimmtu tónleikarnir sem við
læknar höldum og það hefur alltaf verið góð
stemning á þessum kvöldum,“ segir Helgi
Júlíus Óskarsson hjartalæknir, en hann –
ásamt öðrum tónelskum læknum – treður
upp á sérstöku læknakvöldi á Café Rosenberg
seinna í mánuðinum.
Læknar hafa komið saman og haldið tónleika með þessu sniði síðan í september 2012
en Helgi segir að upphafið megi rekja til
umræðu sem spratt upp í kjölfarið á plötuútgáfu margra lækna. „Ég gaf út þrjár plötur
með stuttu millibili og síðan kom út plata með
öðrum hjartalækni. Menn fóru þá að reifa
það hvort læknar væru músíkalskari en
aðrar stéttir. Uppgangur Hauks Heiðar
Haukssonar, söngvara Diktu, bættist
svo í umræðuna og menn benda einnig gjarnan á föður hans og nafna,
Hauk Heiðar Ingólfsson, heimilislækni í Hafnarfirði. Þó vil ég benda
á að engar tölfræðilegar upplýsingar liggja að baki þessum fullyrðingum, ég veit í raun ekki hvort
læknar séu tónelskari en aðrir,“
útskýrir Helgi.
Ákveðin nýbreytni verður á
þessum tónleikum því nú reyna
læknarnir meðvitað að auka samstarf í tónlist. „Við höfum haft þá
reglu að í það minnsta einn flytjandi
í hverju atriði sé læknir. En nú ætlum
við að reyna að fá lækna til að starfa
saman í tónlist og munum við Haukur
Heiðar hinn yngri ríða á vaðið. Hann
mun syngja fjögur lög eftir mig og ég hef
trú á því að það verði afar flott atriði,“
segir Helgi. Hann segir annars marga
færa tónlistarmenn hafa lagt læknum
lið á þessum fjórum kvöldum sem haldin
hafa verið hingað til. „Stemningin hefur
verið afar góð hjá okkur. Við höfum fyllt
staðinn í öll skiptin og miklu fleiri en
læknar koma á þessi kvöld, enda gæðin
mikil í tónlistatriðunum. Okkur finnst
líka gaman að margir læknar sem spila
tónlist hafa komið upp á yfirborðið
eftir að við fórum að halda þessi kvöld,“
segir Helgi.
kjartanatli@365.is
gunnarleo@frettabladid.is

HJARTALÆKNIR OG LAGASMIÐUR Helgi Júlíus Óskarsson er fjölhæfur.

HAUKUR HEIÐAR
HAUKSSON

Þó vil ég benda á að engar
tölfræðilegar upplýsingar liggja að
baki þessum fullyrðingum, ég veit í
raun ekki hvort læknar séu tónelskari en aðrir.

En nú ætlum við að reyna að fá
lækna til að starfa saman í tónlist og
munum við Haukur Heiðar hinn yngri
ríða á vaðið. Hann mun syngja fjögur
lög eftir mig og ég hef trú á því að það
verði afar flott atriði.

ferskur
fiskréttur
rauðlauk og chili, kórónaður með kókóseftir hátíðarmatinn.
gottimatinn.is. Uppskriftavefurinn er jafn
aðgengilegur í tölvunni, spjaldtölvunni og
snjallsímanum.

Hollustan hefst á gottimatinn.is

Ísland–Noregur 31:26
5 marka munur og við dobblum* strákana!

-10 kr.
í dag hjá Olís og ÓB með ÓB-lyklinum
Markamunur í sigurleikjum íslenska handboltalandsliðsins á EM stjórnar afslættinum daginn
eftir leik – en við dobblum markamuninn. Ísland vann Noreg í gær með 5 marka mun sem gerir

PIPAR\TBWA • SÍA • 133652

10 króna afslátt í dag!

Sæktu um lykil núna á ob.is

*Sögnin að „dobla“ er skrifuð með einu b skv. íslenskri orðabók. Við höfum ákveðið að dobbla béið líka.
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VERÐ!

Ánægður með Ólaf Darra
Hallgrímur Helgason rithöfundur
var hæstánægður með frammistöðu
Ólafs Darra Ólafssonar í hlutverki
Hamlets. Af því tilefni skrifaði hann
eftirfarandi hvatningarvísu sem
hann birti á öllum helstu samfélagsmiðlum:
Ólafur Darri, Darri,
Darri. Ólafur Darri,
Darri, Darri.
Ólafur Darri,
Darri, Darri.
Ólafur Darri, Darri,
Darri.
Ólafur Darri,
Darri, Darri.
Ólafur
Darri,
Darri,
Darri.

30 TIL

- ue

60%

Björg smakkar í
sjálfboðavinnu
Björg Magnúsdóttir rithöfundur er
komin í sjálfboðastarf sem smakkari
fyrir Mörtu Maríu Jónasdóttur. Á
Facebook skrifar Björg undir mynd
af Mörtu við eldamennsku: „Matreiðslubók in the
making. Allt sem
ég hef smakkað
(allt) er hreinasta
lostæti!“ Marta
María ætlar að
gefa út matreiðslubók í
haust.
- ue

AFSLÁTTUR!

Mest lesið
1 Lögreglan neitar að hafa dreift
ﬂökkusögu á Facebook
2 Ríkissaksóknari vill svör frá innanríkisráðuneytinu
3 Orðlaus yﬁr góðvild fólks
4 Umhverﬁs- og auðlindaráðuneyti
segir grein New York Times fulla af
rangfærslum
5 Íslendingurinn fannst látinn í Noregi
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Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
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STOCKHOLM

Queen Size rúm (153

x203 cm)

FULLT VERÐ 163.60

0 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

81.800 kr.
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DAKOTA 3 cm)

King Size rúm (193x20

kr.
FULLT VERÐ 234.200

ÚTSÖLUVERÐ

117.100 kr.

50%
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DÚNSÆNGUR

30%
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